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วทิยากรทีส่งมอบหลักสูตรจากประสบการณ์จริง 20 ปี จากระดับปฏิบัตกิารจนถงึระดับการวางกลยุทธ์  

                                                                                                                                  
 
 

 

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาตรี ศิลปศาตร์บณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ( เกียรตินิยมอนัดบั 

   สอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

                                 

 

 ทีปรึกษาศนูย์ให้คําปรึกษาและพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการ

จดัการทรัพยากรมนษุย์สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

 ทีปรึกษาและวิทยากร 

 

 

 

 

ประสบการณ์จริงกวา่ 20 ปี จากระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบัการวางกลยทุธ์ ด้านการฝึกอบรมและพฒันา

บคุลากร ในองคก์รชนันํา 

 

             อาจารย์ พชัราภรณ์ ตู้วชิรกุล    

การศึกษา 

การทาํงานปัจจุบัน 

ตําแหน่งในอดีต 
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 อดีตรองผู้ อํานวยการสว่นงานพฒันาทรัพยากรบคุคล (Head of HRD)  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร บริษัท AIA 

 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดชัมิลล์ จํากดั 

 ทีปรึกษาอาวโุส (Senior Consultant)  ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์  บริษัท Human Dynamic 

 วิทยากรฝึกอบรมหลกัสตูรการบริการสําหรับพนกังานให้บริการ AIS  

 เป็นผู้ รับผิดชอบการสือสาร “AIS Way” Service Philosophy ช่วงปรับเปลียนวฒันธรรมองค์กรปี 

2001 

 **อดีต Change Management Team โครงการ D-SAP ดชัมิลล์ Go Live ภายใน 9 เดือน 

 ประสบการณ์ในงานพฒันาบคุลากร โดยเครืองมือการพฒันาบคุลากรตา่ง ๆ (HR Solutions) เช่น 

o Training & Development: Training Roadmap, Competency Based Development 

o Organization Development ; Corporate Culture, Employee Engagement, KM, Customer at 

Touch Point, Managing Change & Internal Communication 

o Career Management 

o Talent & Succession Planning 

 

 

ผลงาน และกิจกรรม 

 คณะทํางาน กําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ HRM HRD และ OD กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 กองบรรณาธิการ วารสาร People Magazine  ของสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย  

 คอลมันิสต์ Movie Inspired วารสาร People Magazine  ของสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่ง

ประเทศไทย 

 สอบผา่นใบผู้ประกาศจากกรมประชาสมัพนัธ์ และออกบตัรรับรองโดยกสทช. 

 อดีตผู้ประกาศขา่ววิทย ุรายการเรดิโอโหวต แซทเทลไลท์ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย  
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ความสามารถด้านการฝึกอบรม 

วทิยากรอบรมหลักสูตร 

o การบริหารการเปลียนแปลง (Managing Change) 

o การรับมือและปรับตวัตอ่การเปลียนแปลง (Coping with Change & Adapting to Change) 

o การทําความเข้าใจและการจดัการความแตกตา่งทางพฤติกรรม (Understanding and Managing 

Behavioral Differences) 

o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

o การบริการทีเป็นเลิศ (Service Excellence)  

o ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ (High Performance Teamwork) 

o การโค้ชและการให้ความคิดเหน็ย้อนกลบัเพือเพิมแรงจงูใจ (Effective Coaching and Feedback 

Giving) 

o ทกัษะการเป็นหวัหน้างานทีมีประสิทธิภาพ (Supervisory Skills) 

o หลกัสูตรด้านการพฒันาภาวะผู้นํา ฯลฯ 

 

ตัวอย่างประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน) 

o Smart Service : How to work proactively 

o 361 องศา การสือสารเพือการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ 

o Service beyond Expectation: การบริการทเีหนอืความคาดหมาย 

บริษัท สยามพวิรรธน์ จาํกัด (Siam Paragon, Siam Discovery) 

o Understanding Core Values and Core Competencies: Siampiwat 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 
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o การสือสารและบริหารความขดัแย้งอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Conflict 

Management) 

o การบริหารทีมงาน (Team Management) 

Nice Group Holding Corp (ผู้ผลิตเสือผ้า NIKE, ADIDAS) 

o Change Management for Retention 

o HR for Non-HR 

o Proactive for Success 

บริษัท นําตาลกุยบุรี จาํกัด (มหาชน) 

o Effective Presentation 

ศูนย์วเิคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (Panyatara Potential Analysis Centre – P-PAC) 

o Service beyond Satisfaction: การบริการทีเหนือความพงึพอใจ 

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จาํกัด 

o Smart Service พิชิตยอดขาย 

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จาํกัด 

o Code of Conduct 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

o การบริหารงานเชิงกลยทุธ์และพฒันาภาวะผู้นํา 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชัน จาํกัด (อมิพีเรียล คุ้กกี) 

o Smart Service  

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชันส์ จาํกัด (SAMSUNG SHOP, DTAC CENTER) 

o Smart Service พิชิตยอดขาย 

o ภาวะผู้นํา และทกัษะหวัหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills) 

บริษัท อเมริกัน อนิเตอร์เนชันแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด 

o การบริหารการเปลียนแปลง (Managing Change) 

o การรับมือและปรับตวัตอ่การเปลียนแปลง (Coping with Change and Adapting to Change) 
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o การทําความเข้าใจและการจดัการความแตกตา่งทางพฤติกรรม (Understanding and Managing 

Behavioral Differences) 

o การสือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

o การบริการทีเป็นเลิศ (Service Forward for Frontline Staff, Service Forward for Support Staff 
 

บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

o การบริการทีเป็นเลิศแบบเอไอเอส (The AIS Way) 

o การบริหารปฎิสมัพนัธ์ การโค้ชเพือเพิมผลิตผล (Interaction management & Coaching for 

Productivity Incresement) 

o การฝึกอบรมวิทยากรในสายงานวิศวกรรม (Train the Trainer for Engineers) 
 

บริษัท ทรู วชัินส์ จาํกัด (มหาชน) 

o Engaging Gen Y 

 

บริษัท โอสถสภา จาํกัด  

o หวัใจบริการ คนสําราญ งานสําเร็จ  

o เงินงอกได้ ง่ายนิดเดียว (การวางแผนทางการเงิน) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)   

o การบริหารผลการปฎิบติังาน  

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 

o หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้า

สมยัใหม ่(ในระบบศกึษาทางไกล) ภาคการศกึษาพิเศษ ปีการศกึษา 2557 (9 มิถนุายน - 31 สิงหาคม) 

o การบริการทีเป็นเลิศ สําหรับนกัการศกึษา (Service Excellence) 

o การสือสารภายในองค์กร (สําหรับนกัศกึษา ปริญญาตรี) 

o เครืองมือและการเลือกใช้เพือการพฒันาองค์การ และการบริหารความเปลียนแปลง 

Culture, Team Building, Conflict Management (สําหรบันกัศกึษา ปริญญาโท MBA-S.HRM) 

 



E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992   “Knowledge is no limited edition”  

 

บริษัท ศูนย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จํากดั  เลขที 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทร  089- 773-7091 090-645-0992 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrzenter.com 

www.hrdzenter.com 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

o การวางแผนการเปลียนแปลงเพือการพฒันาองค์การ “กระบวนการสอดแทรก (Intervention Tools & 

Process)  

เพือสร้างการเปลียนแปลงในองค์การ”  (สําหรับนกัศกึษา ปริญญาเอกจิตวทิยาประยกุต์) 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วทิยาเขตอุเทนถวาย 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

o โครงการพฒันาฝ่ายกิจการนกัศกึษา และกิจการพิเศษสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

o การพฒันาบคุลิกภาพและการสือสารในงานบริการ 

o การเพิมผลิตภาพด้วยการบริการ 

 

บริษัท เคซีอี อเิลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

o สมรรถนะหลกัของเคซอีี (KCE’s Core Competencies) 

o ภาวะผู้นํา และทกัษะหวัหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills) 

o ความคิดเชิงบวก และความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & Emotional Quotient) 

 

บริษัท ไอซนิ ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จาํกัด 

o HO REN SO - การรายงาน การประสานงาน การปรึกษาหารือ เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 

Thai Polycarbonate Co.,Ltd. 

o HO REN SO - การรายงาน การประสานงาน การปรึกษาหารือ เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน 
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Epe Packaging Thailand Co.,Ltd. 

o ภาวะผู้นํา (Leadership) 

 

สํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ERC) 

o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

 

สํานักงาน คณะกรรมการกํากับการซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล) 

o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

 

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

o Managing Change - Experiential Learning & Sharing Workshop 

 

บริษัท บีเอฟไอ จาํกัด (มหาชน) 

o ทกัษะการบริหารงานผู้ใต้บงัคบับญัชา Generation Y (Supervising Gen Y) 

 

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จาํกัด  

o Team Spirit that Lasts 

 

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

o Enriching Interpersonal & Communication Skills 

 

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

o Uniquely United Team Building 
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ธนาคาร เกียรตินาคนิ จาํกัด (มหาชน)   

o การบริการทีเป็นเลิศ (Service Excellence) 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)   

o การบริหารบคุลากร (People Management) สําหรับผู้จดัการ 

o การบริหารบคุลากร (People Management) สําหรับหวัหน้างาน 

V Group (เครือวริิยะประกันภัย – Topics Gems, G World, V Accessories)   

o หวัใจบริการ คนสําราญ งานสําเร็จ 

o Service Excellence Team @ Customer Touch Point 

o ออกแบบมาตรฐานการบริการ 

o ออกแบบ Job Profile สําหรับชา่ง 

บริษัท สามมติร มอร์เตอร์ จาํกัด 

o ออกแบบ Leadership Training and Development Roadmap 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

o High Performance Organization Workshop 

โรงพยาบาลสมติิเวช 

o Human Resources Development Workshop 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโดย โรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

o การบริหารการเปลียนแปลง (Change Management)  

โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

o คําสญัญาประชาพฒัน์ (P-Word)  

o การประชมุวางแผนงานประจําปี 2015 

 

 

 



E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992   “Knowledge is no limited edition”  

 

บริษัท ศูนย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จํากดั  เลขที 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทร  089- 773-7091 090-645-0992 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrzenter.com 

www.hrdzenter.com 

 

   การฝึกอบรม 

 Certified trainers for ‘Social Styles Series (Understanding & Managing Behavioral 

Differences) by TRACOM .USA  

 Certified Trainer for Corporate Culture Workshop by APM 

 Certified trainers for “The AIS Way for Corporate” by Performa (Thailand) Co., Ltd. 

 Certified trainers for “Interaction Management” by DDI 

 The 7 Habits of Highly Effective People by PACRIM 

 360 degrees competency assessment by PACRIM 

 Job Analysis Workshop and Identifying Criteria for Success Software by DDI 

“The 10th International Exposition of QCC Circles (IEQCC’93)”, organized by National 

Productivity Board of Singapore in Singapore (First Prize award for presenting the QC 

activity in Think Quality Day  


