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Mr.Prakasit sapuksri 
อาจารย ประกาศิต  สพฤกษศรี
  
เปนผูมีประสบการณดานฝกอบรมโดยเร่ิมการสอนต้ังแตอายุ 18 ป ในเร่ืองสมาธิและธรรมะ

การ ใชชีวิต รวมศึกษาในดานกระบวนการคิดการสรางสํานึกและทัศนคติทางดานการสราง 

ความสัมพันธในการทํางานใหไดประสิทธิภาพ สูการทํางานเปนทีม เปนวทิยากรใหกับหนวยงาน 

ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เปนอาจารยสอนพิเศษของมหาวิทยาลัยตางๆ  
  
ปจจุบัน  

  ผูอํานวยการ สถาบันพฒันาความคิดสูความสําเร็จ  
  ที่ปรึกษา บริษัท Billion Plus Communication 
  วิทยากร บริษัท ทํางานดวยใจ จํากัด  
  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  วิทยากรดานการปลูกจติสํานึกความคิด ศูนยอบรมวิปสนาเขต 7  

  
ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ.2543-2544  ผูจัดการฝายบุคคลและฝกอบรม  ACK INTERNATIONAL  
พ.ศ.2545-2546  รองผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษทั กาแล็คซี่  

พ.ศ.2545-2548  วทิยากรพิเศษของ กรมการศาสนา  

 



  วทิยากรทีป่รึกษา อาวโุส บ. D computer  

พ.ศ.2546-2548   ที่ปรึกษาการวางหลักสูตรอุตสาหกรรมยอย ของกระทรวงอุตสาหกรรม  

พ.ศ.2545-2550   อาจารยพิเศษ มหาวทิยาลัยรัฐ และ เอกชน  
วิทยากรและทีป่รึกษาดาน การพัฒนาระบบงาน และ พฒันาบุคลากร 

 วทิยากรที ่สมาคมเคร่ืองหนังไทย  
 วทิยากรและที่ปรึกษา สมาคมไทยอิงคเจท็  
 วทิยากรที่ปรึกษา อุตสาหกรรม SMEs 007 กระทรวงอุตสาหกรรม   
  ที่ปรึกษาพฒันาบุคลากร บริษัทไซนแมททีเรียลซัพพลาย จาํกัด  
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ประสบการณการบรรยาย 
 บริษัท ACK INTERNATION จํากัด  
 บริษัท ดีคอมพิวเตอร จํากัด  
 เซ็นทรัล กรุป  
 SMEs อุสาหกรรมทอผา   
 บริษัท AP Honda จํากัด  
 การไฟฟาฝายผลิต  
 Asia Pattaya Beach Hotel 
 บ.ไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จํากัด(มหาชน)  



 บริษัท อุตสาหรรมกรุงไทย จํากัด  
 Asia Airport Hotel 
 โฟรซิสเต็มท ประเทศไทย จํากัด  
 บริษัท ซัมมิท ออโตพารท อินดัสตรี จํากัด  
 บริษัท เอไอ เอ จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
 ศูนยอบรมวิปสสนา เทพนิมิตร   
 ร.ร.ปากทอวิทยา   
 บริษัท ปามาทอย จํากัด  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 บ.เทพพดุงพร จํากัด (มหาชน)  
 บ.น้ําตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน)  
 กรมน้ําบาดาล  
 บริษัท เบสทอิน จํากัด   
 อาทเคมีคัล จํากัด  
 กลุมบริษัท G.C. Group  
 บริษัท ไทยชนาธร จํากัด  
 บริษัทไซนแมททีเรียลซพัพลาย จํากัด  
 บริษัท KRS Logistics จํากัด  
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด  
 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด (ไวไว)  
 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด  
 บริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  



 บริษัท อิตัลไทย จํากัด  
 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัดมหาชน   
 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  
 โรงแรม เอเชีย   
 MSD(Thailand) Co.,Ltd. 
 บริษัท ซันอ ิ(ประเทศไทย) จํากัด  
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รถไฟฟาใตดิน)  

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 บริษัท โอสถสภา จํากัด  
 บริษัท สทิธนิันท จํากัด  
 อาคาเนย ประกันภัย   
 ร.พ. ชลบุรี  
 ร.พ.สมุทรปราการ  
 ร.พ.บํารุงราษฎร  
 ร.พ.พระมงกุฎ  
 ร.พ.รามาธิบดี  
 รัฐศาสตร มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ   
 บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ลทีวี  
 Marine Supply & Sewiee 
 กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  
 บริษัท นิคอน จํากัด  
 NILES (Thailand) จํากัด  
 ตํารวจ นครบาล จ.นครปฐม   
 บริษัท ไทยพาณชย นิวยอรคไลฟ จาํกัด  

จํากัด  



 สมาคมเคร่ืองหนังไทย  
 สมาคมไทย อิงค เจท  
 บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด  
 บริษัท ซ.ีอี.เอส.จํากัด   
 บริษัท ฑีฆากอสราง จาํกัด  
 บริษัท เบสเทรด พรีซีชั่น จํากัด  
 เจเนอรัล กรุป  
 บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด  
 บริษัท บุญถาวร   
 บ.มูซาชิ ออโตพารท  
 โรงเรียนนารีนุกูล  
 Tana Netting by SiamDatch จํากัด  
 บ.Panel Plus จํากัด   
 บ.คัมพีนา จํากัด  
 บริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  
 บ.บางกอก รับเบอร จาํกัด (มหาชน)  
 บ. เคนดอลล-แกมมาตรอน จํากัด  
 ร.พ. พระนัง่เกลา   
 Enkeithai Co.,Ltd นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
 G4S Security Services (Thailand) Ltd. 
 สถาบันวิจยัสิ่งทอ ประเทศไทย   
 กลุมสหภาพแรงงาน บริษัท Honda จํากัด  
 บริษัท Honda ปนเกลา จํากัด  
 บริษัท มูชาชิออโตพารท จํากัด  
 บริษัทไทยสตีลเคเบิล  



 บริษัทอินเตอรไฮด จํากัด  
 บริษัท Inspire Image จํากัด  
 บริษัท ทรัพยอนันต จํากัด  
 บริษัท ซีอารเอเชีย  
 ศูนยพัฒนาและฝกอบรมอัญธาน ี  

 บริษัท Genco จํากัด  

 บริษัท slumberland จํากัด  
 บริษัท ซมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จก.  
 ร.พ. ตํารวจ   
 บริษัท DBS Vickers Securities (Thaiand)  
 บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอรตี้ จํากัด   
 บริษัท ที.เค.การเมนท จาํกัด  
 บริษัท พีนา เฮาส จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด  
 บริษัท ครีมทีม ประเทส จํากัด(มหาชน)  
 บริษัท เบสตา จํากัด  
 บริษัท นครทอง จํากัด  
 บริษัท ไดอิชิแพคเกตจิ่ง จํากัด  
 บริษัท นิเซอิ มิซูกิ จํากัด  
 Nippo Mechatronics (Thailand) Co.,Ltd. 
 บริษัท C.M.P Group  
 บริษัท สหฟารม จํากัด(มหาชน)  
 บริษัทพีอารจี พืชผล จาํกัด  
 บริษัทสีไทยกันไซเพนท  
 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด  



 บริษัท มาบญุครอง จํากัด(มหาชน)  
 บริษัท ฟาสโก จํากัด  
 บริษัท เอปสัน โตโยคอม ( ไทยแลนด ) จํากัด  
 บริษัท โอ.ซ.ีเอส. คารโก  
 บริษัท บริษทั วี.เพาเดอรเทค จํากัด  
 บริษัท ซิกซอน สปอรต แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด   
 บริษัท ล่ําสงู (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล  จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด  
 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา   
 บริษัท โคคา  
  ฯลฯ บริษัทเอกชน และหนวยงานราชการ  
 



 

  
  
  


