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อาจารย์ พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล
วิทยากรทีส่ งมอบหลักสูตรจากประสบการณ์ จริง 20 ปี จากระดับปฏิบัตกิ ารจนถึงระดับการวางกลยุทธ์

การศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาตร์ บณ
ั ฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( เกียรตินิยมอันดับ
สอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทํางานปั จจุบัน
 ทีปรึกษาศูนย์ให้ คําปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
 ทีปรึกษาและวิทยากร

ตําแหน่ งในอดีต
ประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี จากระดับปฏิบตั ิการจนถึงระดับการวางกลยุทธ์ ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากร ในองค์กรชันนํา
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 อดีตรองผู้อํานวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Head of HRD)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท AIA
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรม บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด
ทีปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Human Dynamic
วิทยากรฝึ กอบรมหลักสูตรการบริการสําหรับพนักงานให้ บริการ AIS
เป็ นผู้รับผิดชอบการสือสาร “AIS Way” Service Philosophy ช่วงปรับเปลียนวัฒนธรรมองค์กรปี
2001
 **อดีต Change Management Team โครงการ D-SAP ดัชมิลล์ Go Live ภายใน 9 เดือน
 ประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากร โดยเครืองมือการพัฒนาบุคลากรต่าง 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 กําหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ HRM HRD และ OD กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
 กองบรรณาธิการ วารสาร People Magazine ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 คอลัมนิสต์ Movie Inspired วารสาร People Magazine ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย
 สอบผ่านใบผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ และออกบัตรรับรองโดยกสทช.
 อดีตผู้ประกาศข่าววิทยุ รายการเรดิโอโหวต แซทเทลไลท์ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย
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ความสามารถด้ านการฝึ กอบรม
วิทยากรอบรมหลักสูตร
o การบริ หารการเปลียนแปลง (Managing Change)
o การรับมือและปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Coping with Change & Adapting to Change)
o การทําความเข้ าใจและการจัดการความแตกต่างทางพฤติกรรม (Understanding and Managing
Behavioral Differences)
o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
o การบริ การทีเป็ นเลิศ (Service Excellence)
o ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ (High Performance Teamwork)
o การโค้ ชและการให้ ความคิดเห็นย้ อนกลับเพือเพิมแรงจูงใจ (Effective Coaching and Feedback
Giving)
o ทักษะการเป็ นหัวหน้ างานทีมีประสิทธิ ภาพ (Supervisory Skills)
o หลักสูตรด้ านการพัฒนาภาวะผู้นํา ฯลฯ

ตัวอย่ างประสบการณ์ ด้านการฝึ กอบรม
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
o Smart Service : How to work proactively
o 361 องศา การสือสารเพือการทํางานทีมีประสิทธิภาพ
o Service beyond Expectation: การบริ การทีเหนือความคาดหมาย

บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (Siam Paragon, Siam Discovery)
o Understanding Core Values and Core Competencies: Siampiwat

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
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o การสือสารและบริ หารความขัดแย้ งอย่างมีประสิทธิ ภาพ (Effective Communication & Conflict
Management)
o การบริ หารทีมงาน (Team Management)

Nice Group Holding Corp (ผู้ผลิตเสือผ้ า NIKE, ADIDAS)
o Change Management for Retention
o HR for Non-HR
o Proactive for Success

บริษัท นําตาลกุยบุรี จํากัด (มหาชน)
o Effective Presentation

ศูนย์ วเิ คราะห์ ศักยภาพปั ญญธารา (Panyatara Potential Analysis Centre – P-PAC)
o Service beyond Satisfaction: การบริ การทีเหนือความพึงพอใจ

บริษัท ออโรร่ า ดีไซน์ จํากัด
o Smart Service พิชิตยอดขาย

บริษัท พรอมิส(ประเทศไทย) จํากัด
o Code of Conduct

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
o การบริ หารงานเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้นํา

บริษัท เคซีจี คอร์ ปอเรชัน จํากัด (อิมพีเรียล คุ้กกี)
o Smart Service

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชันส์ จํากัด (SAMSUNG SHOP, DTAC CENTER)
o Smart Service พิชิตยอดขาย
o ภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills)

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ เนชันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด
o การบริ หารการเปลียนแปลง (Managing Change)
o การรับมือและปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Coping with Change and Adapting to Change)
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o การทําความเข้ าใจและการจัดการความแตกต่างทางพฤติกรรม (Understanding and Managing
Behavioral Differences)
o การสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
o การบริ การทีเป็ นเลิศ (Service Forward for Frontline Staff, Service Forward for Support Staff

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)
o การบริ การทีเป็ นเลิศแบบเอไอเอส (The AIS Way)
o การบริ หารปฎิสมั พันธ์ การโค้ ชเพือเพิมผลิตผล (Interaction management & Coaching for
Productivity Incresement)
o การฝึ กอบรมวิทยากรในสายงานวิศวกรรม (Train the Trainer for Engineers)

บริษัท ทรู วิชันส์ จํากัด (มหาชน)
o Engaging Gen Y

บริษัท โอสถสภา จํากัด
o หัวใจบริ การ คนสําราญ งานสําเร็ จ
o เงินงอกได้ ง่ายนิดเดียว (การวางแผนทางการเงิน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
o การบริ หารผลการปฎิบตั งิ าน

สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์
o หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้ า
สมัยใหม่ (ในระบบศึกษาทางไกล) ภาคการศึกษาพิเศษ ปี การศึกษา 2557 (9 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม)
o การบริ การทีเป็ นเลิศ สําหรับนักการศึกษา (Service Excellence)
o การสือสารภายในองค์กร (สําหรับนักศึกษา ปริ ญญาตรี)
o เครื องมือและการเลือกใช้ เพือการพัฒนาองค์การ และการบริหารความเปลียนแปลง
Culture, Team Building, Conflict Management (สําหรับนักศึกษา ปริ ญญาโท MBA-S.HRM)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
o การวางแผนการเปลียนแปลงเพือการพัฒนาองค์การ “กระบวนการสอดแทรก (Intervention Tools &
Process)
เพือสร้ างการเปลียนแปลงในองค์การ” (สําหรับนักศึกษา ปริญญาเอกจิตวิทยาประยุกต์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
o โครงการพัฒนาฝ่ ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษสู่การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
o การพัฒนาบุคลิกภาพและการสือสารในงานบริการ
o การเพิมผลิตภาพด้ วยการบริการ
บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
o สมรรถนะหลักของเคซีอี (KCE’s Core Competencies)
o ภาวะผู้นํา และทักษะหัวหน้ างาน (Leadership & Supervisory Skills)
o ความคิดเชิงบวก และความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & Emotional Quotient)

บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง จํากัด
o HO REN SO - การรายงาน การประสานงาน การปรึกษาหารือ เพือเพิมประสิทธิ ภาพการทํางาน

Thai Polycarbonate Co.,Ltd.
o HO REN SO - การรายงาน การประสานงาน การปรึกษาหารือ เพือเพิมประสิทธิ ภาพการทํางาน
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Epe Packaging Thailand Co.,Ltd.
o ภาวะผู้นํา (Leadership)

สํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ERC)
o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

สํานักงาน คณะกรรมการกํากับการซือขายสินค้ าเกษตรล่ วงหน้ า (กสล)
o การสือสารทีมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

บริษัท โคห์ เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
o Managing Change - Experiential Learning & Sharing Workshop

บริษัท บีเอฟไอ จํากัด (มหาชน)
o ทักษะการบริ หารงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา Generation Y (Supervising Gen Y)

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
o Team Spirit that Lasts

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จํากัด
o Enriching Interpersonal & Communication Skills

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
o Uniquely United Team Building
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ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
o การบริ การทีเป็ นเลิศ (Service Excellence)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
o การบริ หารบุคลากร (People Management) สําหรับผู้จดั การ
o การบริ หารบุคลากร (People Management) สําหรับหัวหน้ างาน

V Group (เครือวิริยะประกันภัย – Topics Gems, G World, V Accessories)
o หัวใจบริ การ คนสําราญ งานสําเร็ จ
o Service Excellence Team @ Customer Touch Point
o ออกแบบมาตรฐานการบริ การ
o ออกแบบ Job Profile สําหรับช่าง

บริษัท สามมิตร มอร์ เตอร์ จํากัด
o ออกแบบ Leadership Training and Development Roadmap

โรงพยาบาลกรุงเทพ
o High Performance Organization Workshop

โรงพยาบาลสมิติเวช
o Human Resources Development Workshop

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโดย โรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
o การบริ หารการเปลียนแปลง (Change Management)

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
o คําสัญญาประชาพัฒน์ (P-Word)
o การประชุมวางแผนงานประจําปี 2015
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www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com

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

การฝึ กอบรม
 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
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