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การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

ปริญญาตรี สาขาวิชา การฝึกอบรม  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับรูพา 

ประวัตกิารท างาน 

 หวัหน้าสว่นบคุคล            กลุม่บริษัท อีเทอนลั เรซิ่น จ ากดั 

 หวัหน้าแผนกแรงงานสมัพนัธ์ กลุม่บริษัท ตะวนัออกโปลีเมอร์อตุสาหกรรม จ ากดั 

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน)  

ดแูลธุรกิจเคร่ืองส าอาง ย ูสตาร์  

 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท ซนัโย เซมิคอนดกัเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท รอแยลแลปิดาร่ี จ ากดั 

 

 

อาจารย์ สานุพนัธ์   ใบศรี 
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ปัจจุบัน 

 วิทยากรรับเชิญให้กบัสถาบนัการศกึษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมหาชนตา่ง ๆ  

 อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  TNI ( Thai - Nichi Institute Of Technology ) 

 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 อาสากาชาด ส านกังานเหลา่กาชาดจงัหวดัปทมุธานี 

หลักสูตรท่ีมีความช านาญ  

 เทคนิคการสอนงาน ส่ังงาน มอบหมาย ควบคุมและตดิตามงาน 

การท างานเป็นทีม 

การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม 

Leadership & Team Development 

Teambuilding / Walk Rally / Kaizen Walk Rally 

QCC Walk Rally / 5 S Walk Rally 

การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการ ส าหรับผู้บงัคบับญัชา หรือหวัหน้างาน 

 การบริหารแรงงานสมัพนัธ์ โดยการใช้กิจกรรมแบบมีสว่นร่วม 

 เทคนิคการขายสินค้าและให้บริการลกูค้า 

 การเจรจาโน้มน้าวลกูค้าเพ่ือตดัสินใจและปิดการขาย 

 กลยทุธ์ในการเข้าพบลกูค้าเพ่ือปิดการขาย 

 การพฒันาบคุลิกภาพส าหรับพนกังานขาย 

 งานได้ผล คนเป็นสขุ 

https://www.facebook.com/pages/%E6%B3%B0%E6%97%A5%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6-TNI-Thai-Nichi-Institute-Of-Technology-/105988716108536
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 5 ส. เพ่ือการเพิ่มผลผลิต 

 7 Wastes 

 การตรวจประเมิน 5 ส. 

 การสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบในการท างาน 

 การจดัการทรัพยากรบคุคลอยา่งเหนือชัน้ 

 การวาง แผนอตัราก าลงัคนให้เหมาะสม 

 เทคนิคการสมัภาษณ์แบบเข้มข้น 

 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการวางแผนการปฏิบตังิานประจ าปี 

 องค์กรแหง่ความสขุ Happy Workplace 

 การให้บริการลกูค้าด้วยหวัใจ (Service Mind) 

 การพฒันาบคุลิกภาพในงานบริการ 

 การส่ือสาร และประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคสอนงาน สัง่งาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่ามีประสิทธิภาพ 

 การเพิ่มมลูคา่ในงาน 

 การสร้างคา่นิยมในองค์กร 

 การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการท างาน 

 เกม และกิจกรรมกลุม่ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 
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บางส่วนของหน่วยงานที่เชิญบรรยาย 

 ส านกังานสถิติแหง่ชาต ิ    สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานสมทุรสาคร / ภเูก็ต 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล กรมประมง   การประปานครหลวง 

 ส านกังานประกนัสงัคม เขตภาคใต้ เขตภาคเหนือ สนง.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พืน้ท่ี 5 

งานแนะแนว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  ฝ่ายอาคารสถานท่ี ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธนาคารออมสนิ     สายงานออกพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ศาลอทุธรณ์ภาค 3                  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) บริษัท เค ไลน์ ลอจิสติก จ ากดั 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงเรียนปัญจพรพิทยา (บางแค) 

 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย   บริษัท เอ็นอีซี อิเลค็ทริค ประเทศไทย จ ากดั 

 บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จ ากดั                 บริษัท โตคมูิ ประเทศไทย จ ากดั 

สยามซเีมนต์กรุ๊ป                 บริษัท แมรีก็อท สวารอฟสกี ้จ ากดั 

บริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จ ากดั (กาแฟเบอร์ดี)้ บริษัท ยามาอิชิ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ภทัรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สยามไวเนอร่ี จ ากดั (SPY)   บริษัท พี เอส เอส จ ากดั 

 โรงพยาบาลเอกชล     โรงพยาบาลเปาโล สมทุรปราการ 

ภตัราคาร แดร่ีควีน     บริษัท มิเลนเนียม ไมโครเทค จ ากดั  

บริษัท โอลคิ จ ากดั     บริษัท สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 

 บริษัท สยาม พี วี เอส จ ากดั    บริษัท จี 3 เวิร์ดไวด์  โลจีสติก จ ากดั  
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บริษัท โกช ูโคซนั จ ากดั    บริษัท เมทลั ฟอร์ม เอเชีย จ ากดั  

 บริษัท ที ไอ พี เอส จ ากดั (แหลมฉบงั)  บริษัท คอมพาร์ท พริซชิัน่ จ ากดั   

บริษัท เอส โซ ่ศรีราชา จ ากดั                  บริษัท ไทยยาซากิ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 

 บริษัท ฮาร์ลนิ อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั  บริษัท นิโปร จ ากดั   

บริษัท มิกิ ไซมิค จ ากดั    บริษัท บางกอก บรรจภุณัฑ์ จ าสกดั 

 บริษัท เอช บี ไอ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั                บริษัท ซีเอส ลอ็คอินโฟร์ จ ากดั  

บริษัท เคอาร์เอส โลจิสติคส์ จ ากดั               บริษัท อินเตอร์เทค ซอสซิ่ง จ ากดั 

 บริษัท ซนัโย เซมคิอนดกัเตอร์ จ ากดั               บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 

 บริษัท เอส อี ซี ประเทศไทย จ ากดั   บริษัท ชินเอทส ุ(ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัท น า้ตาลสงิห์บรีุ (มหาชน) จ ากดั              บริษัท ทนุเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์  จ ากดั 

 บริษัท สยามมชิลนิกรุ๊ป จ ากดั   บริษัท มีนบรีุ รับสร้างบ้าน จ ากดั 

 บริษัท โฮมอดุร เคเบิล้ ทีวี จ ากดั   บริษัท ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากดั  กลุม่บริษัท เบทาโกร 

 บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน)                 บริษัท มินเซน  แมสชีนเนอร่ี จ ากดั 

 บริษัท โฟโมซา่ จ ากดั    บริษัท สยามโตโยต้า อตุสาหกรรม จ ากดั 

 บริษัท ช.การชา่งประเทศลาว จ ากดั               บริษัท บริดสโตน ปทมุธานี จ ากดั 

 บริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบลค็ จ ากดั  บริษัท ซีพีเอฟ จงัหวดัพงังา 

 บริษัท ซีพีเอฟ โรงพกัตะวนั จงัหวดัชมุพร  กลุม่บริษัท จอมธกล จ ากดั 

 โครงการรถไฟใต้ดิน  MRT                 โครงการรถไฟฟ้า BTS 

 บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน)   บริษัท บางกอกเทเลคอม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

บริษัท ทรงชยัป่ันทอ จ ากดั                 DTAC 

 บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จ ากดั   OPERATIONAL ENERGY GROUP  
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 บริษัท วี.คาร์โก้ จ ากดั    กลุม่บริษัท โซคอน คอร์เปอเรชัน่ ภเูก็ต 

 บริษัท รักงานพิมพ์ จ ากดั ภเูก็ต   วิทยาอาชีวะศกึษาภเูก็ต 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จ ากดั              บริษัท บางกอกเทเลคอม เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 

 บริษัทน า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จ ากดั 

 บริษัท โพลไีฮเทค จ ากดั    บริษัท สยาม ไอชิน จ ากดั 

 

                                                          


