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 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ( KMUTT – บางมด) 

 

 

 วิทยากรด้านพฒันาคน พฒันาองค์กร ,ทีปรึกษา , นกัเขียน 

 

 

 

 วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co.,Ltd.) 

 วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Bania Co.,Ltd.) 

 ผู้จดัการโครงการ การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า (Screen Power Co.,Ltd.) 

 Sale Engineer (Van Intertrade Co.,Ltd.) 

อาจารย์ราเชน พนัธ์ุเวช

ประวัตกิารศึกษา  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 การทาํงานปัจจุบนั 
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 โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP) 

 
 ธุรกิจสว่นตวัด้าน Computer และ Software 

 
 ท่ีปรึกษาด้านการทํา Job Description, KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน 

 
 นกัเขียน หนงัสือด้านการพฒันาคน พฒันาองค์กร 

 

 
ตวัอย่างองค์กรที่เคยบรรยาย 
  

1.บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) (การพฒันาบคุลากร และ การทํางานเป็นทีม) 

2. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (หลกัสตูร การสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน) 

3. บมจ. ซโิน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (หลกัสตูร การทํางานเป็นทีม 4 รุ่น) 

4. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลกัสตูร Train the Trainer) 

5. SCG Cement-Building Material Co., Ltd. (หลกัสตูร Happy Work Place) 

6. King Power International Co.,Ltd. (หลกัสตูร ยํา Presentation 2 รุ่น ) 

7. SCG Authorized Dealer (หลกัสตูร การบริหารงาน บริหารคน) 

8. บริษัท ซมูิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั (การสร้างความรักสามคัคีและทํางานเป็นทีม) 

9. บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากดั (การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน บนฐาน KPI 4 รุ่น) 

10. บมจ. SVI (หลกัสตูร เทคนิคการสอนงาน)  

11. บริษัท คาลบีธ้นาวธัน์ จํากดั (Calbee) (หลกัสตูร การทํางานด้วยความสขุ) 

12. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จํากดั (การโค้ชและให้คําปรึกษาพนกังาน) 

13. Transtec Industry Co., Ltd. (หลกัสตูร หวัหน้างานมืออาชีพ) 

14. Thai Sintokogio Co., Ltd. (หลกัสตูร หวัหน้างานมืออาชีพ) 

15. JNC Nonwovens Co., Ltd. (หลกัสตูร หวัหน้างานมืออาชีพ) 
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16. บริษัท พีเพิล ฟ ูเทคโนโลยี จํากดั (การตลาดภาคปฏิบตั)ิ 

17. บริษัท MIR World Wide Co.,Ltd. (หลกัสตูร ภาวะผู้ นํา) 

18. บริษัท V-Net Global Co.,Ltd. (หลกัสตูร Train the Trainer 2 รุ่น) 

19. สาธารณสขุ จ.ปทมุธานี (หลกัสตูร Sum Presentation 2 รุ่น) 

20. Public Training (หลกัสตูร Sum Presentation 2 รุ่น) 

ฯลฯ 

 
 
  ผลงานเขียน 
  

 
                                      หนังสือ “ป้ันตนเองให้เป็นผู้บริหาร” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 


