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           อาจารย์ขันธฤทธ์ิ ปฐมเล็ก 
 

 

 

 

จากประสบการณ์ตรงจากทัง้งานประจ าที่ท างานด้านฝึกอบรม ที่ปรึกษาตลอดเวลา 16 ปีที่ผ่านมา 

      และการได้รับ  ประกาศนียบัตรด้านไอที ในฐานะวทิยากรฝึกอบรมจากบริษัทไมโครซอฟท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 วิทยาศาสตรบณัฑติ            สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
ประกาศนียบัตร 

 Microsoft Certified Trainer (MCT) 

 Microsoft Office Specialist (MOS) Certificates 
 

ประวัติการท างาน 

 Development Manager,  Service Desk Manager  บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จ ากดั 

 ICT Manager บริษัท บางกอกโชว์เคส จ ากดั 

 อาจารย์ประจ าหนว่ยพฒันาวิชาการ e-Learning ส านกัวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
 

 

 



E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992    

F 

โทร.  

 

 

“Knowledge is no limited edition”  

 

บริษัท ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั  เลขที่ 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทร  089- 773-7091089-606-0444  090-645-0992 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrzenter.com 

www.hrdzenter.com 

ประวัติงานด้านที่ปรึกษา  

 ที่ปรึกษาผู้ก่อตัง้ธุรกิจ   ระบบงานไอที และงานด้านพฒันาบคุคลากร แพลนฟอร์ฟิต 

                            ธุรกิจให้ค าแนะน าด้านสขุภาพ อาหารเสริม และการออกก าลงักาย 

 ที่ปรึกษาระบบงานไอที และงานด้านพฒันาบคุคลากร ฮอนด้า ปิยะ จ.ระยอง 

                            จ าหนา่ยรถมอเตอร์ไซค์ อะไหล ่และบริการของฮอนด้า  27 สาขา 

 ที่ปรึกษาระบบงานไอที งานด้านพฒันาบคุลากร การจดัท าโครงการพฒันา เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ     
              บจก.เอกอนนัตชยั จ าหนา่ยเคร่ืองอดัลม ป๊ัมลม ให้ค าปรึกษาออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบลมอดั Air     

                            Compressor ทัง้ป๊ัมลมสกรู 

 ที่ปรึกษาระบบงานไอที บริษัท พอเพียง เทคโนโลยี จ ากดั  ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และสร้าง 

              โปรแกรมควบคมุการท างานเคร่ืองจกัร 

 ที่ปรึกษาระบบงานไอทAีmino10จดัจ าหนา่ยอาหารเสริมเพาะกาย, เพาะกาย, เลน่กล้าม, วิตามิน 

 ที่ปรึกษาระบบตดิตามการท างานและรายงานประชมุของผู้บริหารบริษัท แม็ทช์เฮ้าส์ จ ากดั 
                            โรงเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษา 

ตัวอย่างองค์กรและหน่วยงานที่เคยรับการอบรม 

 บริษัทสโตร์วนั (มหาชน) จ ากดั โครงการจดัท าและบริหารข้อมลูเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ    
              ปฏิบตัิงาน 

 ธนาคารกรุงไทย ฮบับางพล ี หลกัสตูร บริหารข้อมลูเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

                            บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย) หลกัสตูร การจดัท าโครงการพฒันา เพื่อมุง่สู่ 
                            ความเป็นเลศิ “ Building Project of Excellence” 

 ฮอนด้า ปิยะ จ.ระยอง ร่วมกบัอาจารย์สทิธิศกัดิ์ ศรีธรรมวฒันา 

 ส านกัอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในหลกัสตูร การ 

              คิดสร้างสรรค์ด้วยภาพและการจดัท าแผนท่ีความคิด (Mind map) 

 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแมส่อด จ.ตาก ร่วมกบัอาจารย์จกัรพงษ์ เมษพนัธุ์ 

 ร่วมบรรยายถวายความรู้พระธรรมวิทยากรเครือขา่ยธรรมะอารมณ์ดี  ในโครงการรอบรมการเผยแผ่  
              ธรรมะเชิงรุกเฉลมิพระเกียรติ ร่วมกบัอาจารย์วฒุิชยั บญุครองและคณาจารย์ 

 ศนูย์วิทยบริการศาลยตุิธรรม กระทรวงยตุิธรรม ร่วมกบัอาจารย์สทิธิศกัดิ์ ศรีธรรมวฒันา 

                            โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า ร่วมกบัอาจารย์สทิธิศกัดิ์ ศรีธรรมวฒันา 

 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนัฝึกอบรมอาร์ดีไอ 

 ส านกังานคณะกรรมการการควบคมุเคร่ืองดืม่ แอลกฮอล์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณะสขุ    
              ร่วมกบัอาจารย์ธนเุดช ธานี  บริษัท พีเพิล แวล ูโซลชูัน่ โพรไวเดอร์ จ ากดั 
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 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่กระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมกบัม.เอเชียอาคเนย์ ปี 2555 

 บริษัท ไวกิง้ ไลฟ์-เซฟวิง่ อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบั อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

 บริษัท พีเพิล แวลว์ู จ ากดั 

 บริษัท แม็ทช์เฮ้าส์ จ ากดั 

 บริษัท อาเคเดีย ฟู้ ดส์ จ ากดั 

 บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จ ากดั 

 บริษัท สยาม ไวเนอร่ี เทรดดิง้พลสั จ ากดั 

 บริษัท พอเพียง เทคโนโลยี จ ากดั 

 บริษัท เอกอนนัตชยั จ ากดั 

 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ีมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 มหาวิทยาลยัราชธาน ี

 

ความรู้ความช านาญ 

 ไมโครซอพท์ออฟฟิค โดยเฉพาะ Word, Excel, PowerPoint 

 การออกแบบฐานข้อมลู  

 การจดัท าโครงการพฒันา เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 

 การวางแผนโครงงานและติดตามระบบการท างาน 

 การใช้ Excel, Freeware ในเชิงประยกุต์ใช้งานในเชิงธุรกิจ 

 กระบวนการสร้างความคดิสร้างสรรค์  

 เทคนิคการสบืค้นจากอินเทอร์เนต็ 

 การตรวจสอบระบบการท างานระบบคอมพิวเตอร์ 

 การบริหารการออมเงินสว่นบคุคล 

 

                                       


