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*********************************************
ประวัติการศึกษา
 กาลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Mini - MBA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทางาน
 หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ กรุ๊ป (1993)
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น )
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส
 ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)
ปัจจุบัน
 วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประสบการณ์ด้านการสอนและบรรยาย
สถาบันฝึกอบรม
 วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม Innovation
 วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 วิทยากร ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบัน ฝึกอบรม Deonetraining
อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท
 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)

 สานักงานทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 สานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC)
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ธนาคาร / สถาบันการเงิน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (TKB Bank)
บริษัท กฎหมายกรุงไทย จากัด
บมจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ (KGS)
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
สมาคมประกันภัยไทย
ภาคเอกชน (บางส่วน)
PTT GROUP
THAI OIL
CDG GROUP
DU PONT (THAILAND)
TPI PCL
PTT PHENOL
BANGCHAK PETROLEUM
SCG Chemicals
DTAC
COTTO TILES
CPF
EGCO GROUP
DKSH
MFEC PCL
EPSON (THAILAND)
TOYOTA BOSHOKU ASIA
TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM
SBANG CORPORATION
SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY
SIAM KUBOTA INDUSTRY
AMWAY
VISAVAKIT PATANA CORP
SIAM DAIKIN SALES
SIAM COMPRESSOR INDUSTRY
AMATA SPRING COUNTRY CLUB
WESTERN DIGTAL
ANAT CORPORATION
PRECISE ELECTRIC MFEG LTD
MITSIAM MOTORS (HINO)
THAI POLYETHYLENE
CP all GROUP
บริษัท ปัญญธารา จากัด
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จากัด
บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด

บริษัท โก ซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท MAM HEART จากัด
บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จากัด
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จากัด
บริษัท ชลบุรีอีซูซุ จากัด
บริษัท KINGFISHER HOLDINGS จากัด
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จากัด (เครือ SCG) บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น
บมจ. อีซี่ บาย (Easy Buy)
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (TGS)
บมจ. ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM.)
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)
กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ช่อง7)
บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท KF FOODS จากัด
บริษัท SOUTHEAST ASIAN PACKAGING จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด
บริษัท เวลล่า เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล จากัด
บริษัท ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ จากัด
บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จากัด กลุ่มบริษัท โคคาสุกี้
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน
บริษัท สยาม เซมเพอร์เมด จากัด
หลักสูตรที่บรรยาย
 หลักสูตร The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม
 หลักสูตร Coaching : เทคนิคการสอนงาน
 หลักสูตร Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสาหรับหัวหน้างาน
 หลักสูตร Situational Leadership : ผู้นาตามสถานการณ์
 หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 หลักสูตร Motivation at Work :การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในงาน
 หลักสูตร Communication Skill : การสื่อสารเพื่อประสานความร่วมมือ
 หลักสูตร การนา Competency มาใช้ในการบริหารงาน
 หลักสูตร การสร้างและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 หลักสูตร การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
 หลักสูตร การออกแบบกิจกรรม-เกมส์ สาหรับกิจกรรม Walk Rally
 หลักสูตร การจัดทา Training Road Map

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา
 ระบบ การบริหารค่าตอบแทน บริษัท ย่งกี่ จากัด ปี 2553
 ระบบ Competency System and Training Road Map บริษัท KINGFISHER HOLDINGS จากัด ปี 2551-2552
 ระบบ Competency System and Training Road Map บริษัท KF FOODS จากัด: ปี 2551-2552
 ระบบ Training and Development : ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC) ปี 2551
 ระบบ Employee Engagement : บริษัท Premier Binder and Design ปี 2550
 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : บริษัท พรประเสริฐ กรุ๊ป จากัด ปี 2550
 ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จากัด ปี 2549-2550
 ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนา บริษัท ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล จากัด ปี 2545-2546
 ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ จากัด ปี 2546
 ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ จากัด ปี 2544-2546

