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ผูเชี่ยวชาญการสรางแนวคิดและเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม

การเสริมสรางวัฒนธรรมและคุณคาองคกร  ยุทธศาสตรการผาตัดองคกรดวย DNA

การพัฒนาองคกร (OD)   การพัฒนาผูนําองคกรยุคใหม   การพัฒนาผูบังคับบัญชา

การบริหารความเปลี่ยนแปลง   กลยุทธการบริการ   และการทํางานเปนทีมแนวใหม                                                                                   

- ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศบ. เกียรตินิยม)  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

-  กําลังศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

                                 

1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอรรี่ จํากัด

2. ประธานกรรมการบริหาร อุทยานการเรียนรูเกษตรศาสตร (KU Learning Resort)

3. ประธานกรรมการบริหารสถาบันการศึกษา PLM (Professional Learning Management)

4. ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัท วิชั่นกรุป (Vision Group)

- HRD Vision Training and Consultant Institute

- บริษัท โปรอิมเมจ ออแกไนเซอร จํากัด

- บริษัท โปรอิมเมจ ทราเวล วิชั่น จํากัด

5. อาจารยพิเศษ และ Guest Speaker

- คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารยภูวสมิง  กองเกิด

การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
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- คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

- คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)

- การบริหารการขาย (Sales Management)

- การตลาดบริการ (Service Marketing)

- พฤติกรรมองคกร (Organization Behavior)

- การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)

- การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

- การพัฒนาองคกร (Organization Development) 

- จิตวิทยาทั่วไป (Introduction Psychology)

ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรใหกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  เปนวิทยากรผูบรรยายใหกับโรงพยาบาลศิริราช  ในหลักสูตร การสรางพัฒนาองคกร (OD)

    การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมสําหรับผูบริหาร (Siriraj Smarter Team) การสื่อสาร

    ในองคกร (Communication Skills)   การพัฒนาเจาหนาที่ธุรการ (Admin. Development)  การ

    บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) การออกแบบระบบบริการ 

  (Service Design)

  เปนวิทยากรผูบรรยายใหกับโรงพยาบาลเครือเปาโล ในหลักสูตรการพัฒนาองคกร (OD)  การ

    สรางวัฒนธรรมและคุณคาองคกร (PAOLO Way & PAOLO DNA) และการพัฒนาความคิด

เชิงนวัตกรรม (Innovation)

  เปนวิทยากรผูบรรยายใหกับโรงพยาบาลปยะเวท ในหลักสูตรการพัฒนาองคกร (OD)  การ

    พัฒนาหัวหนางาน  และการทํางานเปนทีมแนวใหม

  เปนวิทยากรผูบรรยายใหกับโรงพยาบาลศิขรินทร ในหลักสูตรการพัฒนาองคกร (OD)

 เปนวิทยากรผูบรรยายใหกับโรงพยาบาลวิภาวดี  ในหลักสูตรการใหบริการ (Patient Care)

  ที่ปรึกษาและทีมวิทยากรดานบริการในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจองคกรโทรศัพท

 ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโครงการ “วิถีแหงโตโยตา (Toyota Way)”

ประวัติเปนที่ปรึกษา

วิชาที่สอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



E-mail : hrdzenter@gmail.com

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

www.hrdzenter.com

  ที่ปรึกษาออกแบบหลักสูตรและเปนวิทยากรที่ปรึกษาหลักสูตร “Mini MBA in Direct Sale” 

    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ทีมที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนทรัพยากรมนุษย บริษัท ยูนิลีเวอรเน็ทเวอรค จํากัด

  ผูออกแบบหลักสูตรและบรรยายในโครงการ PTT Care ใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

             หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลอนันทมหิดล

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- การเคหะแหงชาติ
- บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

              ธนาคาร / สถาบันการเงิน

- ธนาคารแหงประเทศไทย

- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน

- ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

- ธนาคารอาคารสงเคราะห

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)

- บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด

- บริษัท จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด

- สมาคมประกันวินาศภัย

ประวัติการเปนวิทยากร (มากวา 15 ป)
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โรงพยาบาล

- โรงพยาบาลกรุงเทพ

- โรงพยาบาลเปาโล (3 โรงพยาบาลในเครือ)

- โรงพยาบาลปยะเวท

ภาคเอกชน

- บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

- บริษัท สยามโตโยตา อุตสาหกรรม จํากัด

- บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

- บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน จํากัด

- บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส จํากัด

- บริษัท แคดเบอรรี่ อดัมส (ประเทศไทย) จํากัด

- บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน จํากัด (ชอง7)

- บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

- บริษัท ดีทแฮลม จํากัด (DKSH Thailand)

- บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- บริษัท โฟรโมสท ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท โอลิมเปยไทย จํากัด

- บริษัท รอแยลเฮาส จํากัด

- บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด

- บริษัท เอ็นซี เฮาสซิ่ง จํากัด

- บริษัท ดาตาไอที จํากัด

- บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

- บริษัท เพอรนอต ริคารด ประเทศไทย จํากัด

- บริษัท บุญรอด บริวเวอรรี่ จํากัด

- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต จํากัด

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด และบริษัทในเครือ

- บริษัท สหพัฒนาพิบูลย จํากัด และบริษัทในเครือ

- บริษัท พรูเด็นเชี่ยน ทีเอส ไลฟ จํากัด

- บริษัท โมโตโรลา ประเทศไทย จํากัด

- บริษัท ชไนเดอรอิเล็คทริก จํากัด

- บริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

- บริษัท อี๊สเอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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- บริษัท บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร จํากัด

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
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