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ึ ษา
ประว ัติการศก





กําลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์บณ
ั ฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม





Coaching Program Certified : Thai Coach
Life Coaching Program Certified : Semsikkhalai
Train the Trainer Program Certified : Top Service Training

ประว ัติการทํางาน
้ นํ ากว่า 16 ปี
ประสบการณ์เป็ นทีป
่ รึกษาด ้านการพัฒนาองค์กรและผู ้บริหารด ้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชัน
ั่ แนล จํากัด (King Power Group)
 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
ตําแหน่ง : Manager - Learning & Development



บริษัท ทีโอเอกรุ๊ป จํากัด (TOA Group)
ตําแหน่ง : Human Resource Business Partner



ั่ อินเตอร์เนชน
ั่ แนล จํากัด (Management Solution International)
บริษัท แมเนจเม ้น โซลูชน
ตําแหน่ง : HROD Consultant



บริษัท ไทยพาณิชย์ลส
ี ซิง่ จํากัด (มหาชน) (Siam Commercial Group)
ตําแหน่ง : HR Specialist

ี่ วชาญ
ความเชย
่ วามทีเ่ ป็นเลิศ (Service Excellence Program)
หล ักสูตรด้านการพ ัฒนาการบริการสูค
•
•
•

หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร ้างได ้ (Build up Service Heart)
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให ้โดนใจและการจัดการข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า(Service Excellence & Customer
Complaint Management)
ั ้ และสร ้างวัฒนธรรมการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (Service Innovation &
หลักสูตร กลยุทธ์การสร ้างสรรค์บริการทีเ่ หนือชน
Service Culture)

หล ักสูตรด้านการพ ัฒนาภาวะผูน
้ ํา สําหร ับผูบ
้ ริหารยุคใหม่ (Leadership Development Program)
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร
Team)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ิ ธิภาพสูง (Leadership Development: Smart Leader, Smart
การพัฒนาภาวะผู ้นํ า เพือ
่ สร ้างทีมงานประสท
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สําหรับหัวหน ้างาน (Supervisory Skills for Supervisor)
การบริหารคน สําหรับผู ้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
เทคนิคการโค ้ชชิง่ เพือ
่ สร ้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Coaching & Mentoring)
เทคนิคการนํ าเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)
่ สารเพือ
เทคนิคการสือ
่ การประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)

หล ักสูตรด้านการบริหารผลการปฏิบ ัติงาน (Strategic Performance Management Program)
•
•
•
•
•

หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัตงิ านและตัวชวี้ ด
ั ผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)
่
หลักสูตร การตัง้ เป้ าหมายและวางแผนงานสูความสําเร็จ (Goal Setting & Planning for Success)
หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงาน
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และการให ้ Feedback เพือ
่ ปรับปรุงผลงาน
หลักสูตร การบริหารพนักงานทีม
่ ศ
ี ักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตําแหน่งาน (Talent Management &
Succession Plan)

ี่ วชาญ
โครงการทีป
่ รึกษาด้านการพ ัฒนาองค์กรและการบริหารทร ัพยากรมนุษย์ทเี่ ชย










โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลงานเชงิ กลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Management System)
่ วามเป็ นเลิศ (Service Culture Code)
โครงการออกแบบและสร ้างวัฒนธรรมบริการสูค
โครงการจัดทําใบกําหนดหน ้าทีง่ านและตัวชีว้ ด
ั ผลงาน (Smart JD & KPIs)
โครงการพัฒนาระบบบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร (Competency based Management System)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเส ้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development System)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารพนักงานทีม
่ ศ
ี ักยภาพสูง (Talent Management Strategy)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ้ในองค์กร (Knowledge Management System)

ประสบการณ์บรรยายบางสว่ น

ผลงานการบรรยาย
หล ักสูตร
หลักสูตร Service Strategy จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Excellence & Complaint Management
จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Leading Yourself to Success จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Heart จํานวน 3 รุ่น
หลักสูตร Service Excellence จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Excellence จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Train the Trainer จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Professional Presentation Skills จํานวน 7 รุน
่
หลักสูตร Easy KM in Practice จํานวน 3 รุน
่
หลักสูตร Mentor @ Work จํานวน 9 รุน
่
หลักสูตร Effective Coordination & Communication Skills
จํานวน 5 รุน
่
หลักสูตร Cross Functional Communication จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Leadership & Motivation for Manager จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Leadership & Motivation for Supervisor จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Coaching & Mentoring จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Operation Management จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Coaching & Mentoring จํานวน 2 รุน
่
หลักสูตร Service Excellence จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Excellence จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Strategic Planning จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Effective Communication Skill จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Excellence จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Coaching for High Performance จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร HR for non HR จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร KM for Organization Development จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Positive Thinking จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร สร ้าง TEAM ให ้ WORK จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Team Alignment จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Innovative Thinking จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Coaching for High Performance จํานวน 2 รุน
่
หลักสูตร Performance Coaching จํานวน 2 รุน
่
หลักสูตร HR for Non HR จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Leadership Development Program จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร การบริหารทีมงานต่าง Generation จํานวน 2 รุน
่
หลักสูตร Leadership Development Program จํานวน 6 รุน
่
หลักสูตร Generation @ Work จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Service Mind จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Effective Time Management จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Success Management Program จํานวน 1 รุ่น
หลักสูตร Smart Communication for Service Excellence
จํานวน 5 รุน
่
หลักสูตร Teamwork จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร Strategic Succession Planning จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์
จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบจัดการความรู ้เพือ
่ การพัฒนา
องค์กร (Easy KM in Practice) จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร KM for Organization Development จํานวน 1 รุน
่
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู ้นํ า (Leadership Development
Program) จํานวน 2 รุน
่




องค์กร
บมจ.การบินกรุงเทพ (Bangkok Airways)
ิ ธานี พัทยา
โรงแรมดุสต











็ ทรัลพัฒนา (CPN)
บมจ.เซน
บมจ. สยามภิวฒ
ั น์ (สยามพารากอน)
บมจ. สยามภิวฒ
ั น์ (สยามพารากอน)
ธนาคารยูโอบี
บมจ. เสริมสุข
บมจ. เบทาโกร
่ แนล
บจก. คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
บจก. คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
บจก. คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน















บจก.เอสจีเอส (SGS)
บริษัท คาวาซากิ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คาวาซากิ (ประเทศไทย) จํากัด
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
บจก.ไปรษณียไ์ ทย
ิ สว่ นพระมหากษั ตริย ์
สํานักงานทรัพย์สน
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ี
บจก.ทรานส ์ ไทย-มาเลเซย
บจก.หลักทรัพย์เอเซียเวลส์
บจก. Essentra
บจก. เพอร์เฟค คอมพาเนีย
่ น กรุป
๊


















บจก. บุญรอดบริวเวอร์ร่ี
บมจ. สหวิรย
ิ า อินดัสตรี
บจก. ABD
บมจ. ดับบิว เอชเอ
บมจ. ดับบิว เอชเอ
บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวต
ิ
บจก. กรุงเทพสกรีน
บมจ. พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี
โรงพยาบาลธนบุรี
บจก. มูราคามิ
บจก. บุญถาวรเซรามิค
บจก. รังสิตพลาซ่า
สรรพากรพืน
้ ที่ จ.อุตรดิษฐ์
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจต
ิ ร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจต
ิ ร





คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ึ ษา
กรมพลศก
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเกริก




ประสบการณ์ทป
ี่ รึกษาและบริหารโครงการ
โครงการ
โครงการทีป
่ รึกษาด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาภาวะผู ้นํ าสําหรับผู ้บริหารยุคใหม่
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) และกรอบความสามารถ
ในการปฏิบต
ั งิ าน (Job Competency)
โครงการพัฒนาระบบ Career Path Development System
โครงการพัฒนาระบบการกําหนดหน ้าทีก
่ ารทํางาน (Smart Job
Description)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ้ในองค์กร
(Knowledge Management)
โครงการออกแบบและวางระบบเส ้นทางการพัฒนาบุคลากรตามระดับ
ความสามารถของตําแหน่งงาน (Competency Development Roadmap)
โครงการออกแบบพัฒนาและสร ้างวัฒนธรรมการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
(KPG Service Culture Code)
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารวัฒนธรรมองค์กร
(Future Park Spirit & Service Excellence)
โครงการปลูกฝั งบุคลิกภาพของพนักงาน (Character Development)
โครงการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานเพือ
่ การพัฒนาองค์กร
(Employee Satisfaction Survey)
ึ ษา ออกแบบและปรับปรุงกระบวนงาน
โครงการศก







บริษัท กรุงเทพสกรีน จํากัด
ิ จุฬาลงกรณ์
สํานักงานจัดการทรัพย์สน
มหาวิทยาลัย
่ แนล จํากัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน



่ แนล จํากัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน



่ แนล จํากัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน



บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากัด
ิ )
(ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสต
บริษัท ค ้าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กซ ์ เซลเล ้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์
่ แนล จํากัด
เนชัน
ํ
สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
่ สาร (ICT)
สารสนเทศและการสือ








โครงการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)



โครงการพัฒนาความสามารถเชงิ สมรรถนะของบุคลากร
(Competency & IDPs)



ทีมงาน

องค์กร
บริษัท ทีสกายเทคโนโลยี จํากัด
ร ้านแฟรนไชส์ 7-11
ี นแปซฟ
ิ ิ คแคน จํากัด
บริษัท เอเซย

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Top Service Training

มีความตัง้ ใจและมุง่ มั่น สง่ มอบความรู ้ใหม่และประสบการณ์ด ้านบวก เพือ
่ ชว่ ยพัฒนาศักยภาพให ้คนไทยเป็ นคนดี คนเก่ง ใน
สงั คม สามารถชว่ ยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให ้แข็งแกร่งได ้มากขึน
้
ผูท
้ ส
ี่ นใจ สามารถจองหล ักสูตร ได้ทท
ี่ ม
ี งาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
E-mail: cs@topservicetraining.com, topsvtraining@hotmail.com
ขอขอบคุณมากค่ะ... ทีใ่ ห้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหล ักสูตรก ับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

ทีมงาน Top Service Training

