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ต ำแหน่ง 
• วิทยำกรและที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำร

ผลงำน 

 
คุณวุฒิ/ กำรศึกษำ 

• ปริญญำตรี : สำขำภำษำอังกฤษ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
• ปริญญำโท : สำขำเศรษฐศำสตร์แรงงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  

  (International Program) คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• Professional Growth Liberal Studies : หลักสูตรวิชำเลือกอิสระทำงกำรบริหำรจัดกำร  

  West Chester University, Pennsylvania U.S.A. 
 

กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
• Train the Trainer: APM Group 
• Certified Trainer, Facilitation Skills: Development Dimension International (DDI) 

Philippines 
• Life Coaching Master Practitioner: Thailand Coaching Academy (Jimi the Coach) 
• Professional Coach Certification Program (PCCP2): Thailand Coaching Institution 
• Advanced Hypnotherapy: The Center of Research and Training Subconcious 

Power 
• ToP Focused Communication Method: The Technology of Participation (ToP), ICA 

Australia 
• Hongkong Productivity Council at Hongkong 
• Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen: China 
• Yuehexing Laser Mould (Shenzhen) Co., Ltd.: China 
• Guangxhou Political Advisory Council, Guangxhou: China 
• Wanbao Home Electrical Appliance Plant (“National” brand air-conditioner): China 

 

Trainer Profiles 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
• บริษัท กระดำษไทย-สก๊อตต์ จ ำกัด 

ต ำแหน่ง : ผู้ช่วยบริหำร 
• บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ต ำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
• บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ำกัด 

ต ำแหน่ง : ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 
หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชำญ 

• Powerful Trainer by Coach Puk (Train-the-Trainer) 
• Effective Coaching and Feedback for Full Performance 
• Coaching Essentials for Leader 
• Motivation Others 
• Effective Presentation Skills 

 

โครงกำรที่ปรึกษำที่เชี่ยวชำญ (Consult) 
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนระดับผู้จัดกำรแบบบูรณำกำร 
• โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่สำหรับบุคลำกรฝ่ำยทรัพยำกร

มนุษย์ 
• โครงกำรจัดท ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ 

 
อื่น ๆ 

• โครงกำรโค้ชผู้บังคับบัญชำและ กลุ่มดำวดวงเด่น (Talent) 
• อำจำรย์พิเศษคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

หลักสูตร : กำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กำร (Management and Organization) 
• ภำควิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

หลักสูตร : กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์, กำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร, เทคโนโลยี
สำรสนเทศ สัมมนำปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ และสัมมนำปัญหำกำรบริหำร 
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ตัวอย่ำงประสบกำรณ์บรรยำย 
• Siam Daikin Sales Co., Ltd. (Air-conditioner) 
• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกัด 
• Modernform Enterprise Consulting (IT Solutions) 
• HD Supply Limited Partnership (Medical Supplies) 
• Usui International Corporation (Thailand) Ltd. (Auto Part) 
• Bayer Thai (Chemical,Phama) 
• Nikon (Thailand) Co., Ltd. (Camera) 
• บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย (เครือซีเม็นต์ไทย) 
• บริษัท โซนี่ ดีไวส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด (Electronics Curcuit) 
• บริษัท กลำสฟอร์ม แมนูแฟคเจลริ่ง จ ำกัด (Glass) 
• บริษัท ไทยยำนยนต์ จ ำกัด (Audi, BMW, Folk) 
• บริษัท ทีโอที (มหำชน) จ ำกัด (TOT) 
• Bridgestone (Thailand) Co., Ltd. 
• DRIESSEN AIRCRAFT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) LTD. 
• Sharp Electrics Co., Ltd. 
• กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Crop Integration Business C.P. Group) 
• บริษัท เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) - Betagro 
• บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ำกัด (ศรแดง) – East West Seed Ltd. 
• บริษัท กันยง อิเลคโทรนิกส์ จ ำกัด – Mitsubishi Electronics 
• บริษัท พำนำโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
• บริษัท ไทยโตชิบำอุตสำหกรรม จ ำกัด – Thai Toshiba Industrial Co., Ltd. 
• บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จ ำกัด) – JVC Manufacturing 
• กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (Electricity Generation Authority of Thailand) 
• ธนำคำรแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) 
• บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 
• บริษัท มิตซุย ไฮยีน จ ำกัด 
• บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
• Stiebel Eltron Asia Ltd. 
• บริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ำกัด 
• บจก. เอจีซี เทคโนกลำส (ปทท) 
• บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
• บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด 
• PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
• Ajinomoto Engineering 2001 (Thailand) Co., Ltd 
• บมจ. โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ 
• ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
• Thai President Food Plc. (Farmhouse) 
• After You Plc. 
• บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 


