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      ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

 

 วิทยากรประจําหลกัสตูร “Positive Thinking for Life” 

 วิทยากรประจําหลกัสตูร “10 Tool for Supervisory Skills” 

ทีปรึกษา 

 การสร้างวฒันธรรมองค์กรและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  บริษัท สหปลืม จํากดั 

 

 

นักเขียนอาชีพ  

 เขียนบทความ แบ่งปันประสบการณ์  

 ได้รับการตีพิมพ์บทความ  HR Corner เลม่ที 7   เรือง กิจกรรมในการพฒันาบคุลากรด้วย happy 

workplace 

 ได้รางวลั Story of the week  8 สปัดาห์  

 ได้รับการสมัภาษณ์การเป็นนกัเขียนใน เวป็ไซค์ ทอฝัน  www.thorfun.com  

 ได้รับการสมัภาษณ์รายการ Trainer talk   เรืองการจดัฝึกอบรมและการพฒันาด้วยหลกัคิดเชิงบวก 

 ได้รับการสมัภาษณ์รายการ ฟรีสไตล์ By ดร.เอก  เรืองการพฒันาด้วยหลกัคิดเชิงบวก และ การพฒันาคน 

อาจารย์มงคล  กรัตะนุตถะ 

ประวัตกิารศกึษา  

 การทาํงาน- ปัจจุบัน 
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 ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด  

บริษัท เอชอาร์ โซลชูนั อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

 ผู้ช่วยทีปรึกษา บริษัท เอชอาร์ดี ไอ จํากดั 

 Project  Manager  บริษัท เอชอาร์ดี ไอ จํากดั 

 หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคล   บริษัท โตโยต้า เภตรา จํากดั 

 Senior Training  บริษัท เอน็บีดี เฮลท์แคร์ จํากดั 

 วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกัศกึษาปี 4 ม.ราชภฎัราชนครินทร์  

เรือง การเตรียมตวัสมคัรงาน 

 วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้นกัศกึษา คณะ ทรัพยากรมนษุย์  

ม.ราชภฎัจนัทรเกษม เรือง HR มืออาชีพ 

บรรยายหลกัสตูรออนไลน์  หลกัสตูร Great Training day  ,Positive Thinking for life , 

 บรรยายหลกัสตูร “ก่อนการจดัฝึกอบรม” ให้ Tiptalk Show ครังที 1 

บรรยายหลกัสตูร “Happy Workplace” ให้ Tiptalk Show ครังที 2 

 หลกัสตูร “Happy Workplace” ให้ Tiptalk Show ครังที 2 

 คณะกรรมการชมรมบริหารงานบคุคล (ชายคลอง) 

 

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน-อดตี 
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การฝึกอบรม 
 

  

 

 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่ (NEC : New Entrepreneur Creation)  

   กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

 การตลาดแห่งอนาคต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 การวางแผนงาน มอบหมายงาน และการตดัสินใจ  

 เทคนิคการสือสารในองคก์ร  

 ทกัษะหวัหน้างาน Train the trainer  

 HR For Non HR  

 30 เครืองมือสร้างหวัหน้างานอจัฉริยะ  

 22 เครืองมือในการพฒันาฝึกอบรม  

 เทคนิคการสอนงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัปทมุธานี 

 

ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย 

1.บริษัท เอน็บีดี เฮลท์แคร์ จํากดั 

2.บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จํากดั (มหาชน) 

3.บริษัท ยเูรเซีย พล๊อพเพอร์ตี เซอร์วิส (ประเทศไทย)    

   จํากดั 

4.บริษัท ไทยซมัมิท อินดลัทรี จํากดั 

5.บริษัท สตาร์มาร์คแมนแูฟคเชอร์ริง จํากดั 

6.บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จํากดั 

7.บริษัท เบทาโกร จํากดั 

8.มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

9.บริษัท ไทยฟู๊ ดส์ อาหารสตัว์ จํากดั 

10.บริษัท ไทยยเูนียน ฟีดมิลล์ จํากดั 

11.บริษัท ฮาโต จํากดั 

22.บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จํากดั 2 รุ่น 

23.โรงแรมทวินปาล์ม ภเูกต็ 2 รุ่น 

24.SCAN-INTER COMPANY 2 รุ่น 

25.S&SONs TRADING CO.,LTD. 9 รุ่น 

26.บริษัท เอนไก ไทย จํากดั 

27.บริษัท ฮาลลา่ วีสทีออน ไคลเมท ตอนโทรล  

     (ประเทศไทย) จํากดั 

28.บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชนัแนล ประเทศ 

    ไทย จํากดั (มหาชน)  5 รุ่น 

29.บริษัท ซียอีูแอล จํากดั 

30.บริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซมั จํากดั (มหาชน) 

31.บริษัท บล ูเดค็ จํากดั 
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12.บริษัท ซิกมา่แลงเจอรี จํากดั 

13.บริษัท สหปลืม จํากดั  

14.บริษัท โอเรียนเตล็แคน จํากดั 

15.สํานกัพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรอาชีวศกึษา 

16.โรงแรม  La Flora Resort Patong 2 รุ่น 

17.บริษัท สยามมารีนโปรดกัซ์ จํากดั 

18.ไทยประกนัชีวิต 

19.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

     รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 

20.บริษัท มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชนั (ประเทศไทย)  

    จํากดั 

21.ESCO Lat Krabang 

43.บริษัท ไทยเอก็ซ์เพรสเทก็ซ์ไทล์ จํากดั 

46.บางกอกแคน 13 รุ่น 

47.สมาคมนกัทรัพยากรมนษุย์อมตะนคร 

48.ร้านอาหารช็อคโกแลตวิว 

49.ชมรมบริหารงานบคุคลชายคลอง 

50.ไทยแอร์โรว์ 4 รุ่น 

51.Meiwa Mold (Thailand) 2 รุ่น 

52.โรงพยาบาลท่าเรือ 

53.บริษัท เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์ โปรดกัส์  

(ประเทศไทย) จํากดั 4 รุ่น 

54.สปสช 

55.Thai Luxe enterprises public company 

56. AGC Matex (Thailand)  

57. AGC Tecnno Glass 

58. ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) 2 รุ่น 

32.เมืองไทยประกนัชีวิต สาขาโคราช 

33.โรงแรม Access Resort Villas ภเูก็ต  

34.ไบเทค บางนา 

35.บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติง จํากดั 

36.บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากดั 

37.โครงการสร้างเสริมสขุภาวะองค์กรจงัหวดัปทมุธานี

ระยะที 2 

38.บริษัท เฮลท์ อพั จํากดั 2 รุ่น 

39.บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

40. Happy MPM 2 รุ่น 

41.Jaspal Home 3 รุ่น 

42.ไทยซมัซุงประกนัชีวิต 

44.F&N Dairies 2 รุ่น 

45.Eftec Thailand 2 รุ่น 

68.บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูนัส์ จํากดั 

69.กรมทางหลวงชนบท จังหวัดอุบลราชธานี 

70.ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซตีิ 

71. บริษัท นิชชิน แมนแูฟคเจอริง (ประเทศไทย) จํากดั

จํานวน 4 รุ่น 

72.สํานกัพิมพ์สวสัดี จํานวน 2 รุ่น  

73.CardinalHealth จํานวน 6 รุ่น 

77.บริษัท เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

จํานวน 10 รุ่น 

78.Index Living Mall 

79.อิออน แฟนตาซี 

80.UACJ 
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59. Suntower 

60. Professional One  2 รุ่น 

61. Novotel Phuket 2 รุ่น 

62. AGA Service (Thailand)  

63. NUMBU HYDRAULIE CYLINDERS  

64. สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตงั  3 รุ่น 

65. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชยั 4 

66. บริษัท ซมิูโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จํากดั 

67. โทรคาเดโร กรุ๊ป 

 

 

 

                                              

 


