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การศึกษา   วท.บ.(บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
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ประสบการณ์ท างาน   กวา่ 25 ปีในการบริหารงานบคุคล 
   

ปัจจุบัน   วิทยากร/ท่ีปรึกษาอิสระด้านการจดัการและบริหารงานบคุคล 

 

หัวข้อการบรรยายด้านการจัดการและบริหารงานบุคคล 

1. การสร้างและพฒันาระบบ Competency ในองค์กร (1-2 วนั) (Workshop) 
2. เทคนิคการจดัท า Training Roadmap ตาม Competency (Workshop) 
3. หวัหน้างานกบัการบริหารงานบคุคล (HR for Non HR) 
4. การบริหารลกูน้อง (Managing your subordinates) 
5. การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน (1-2 วนั) 
6. ฝึกทกัษะการแก้ปัญหาในเร่ืองคนส าหรับหวัหน้างานด้วยกรณีศกึษา 
7. การพฒันาภาวะผู้น าในการท างาน 
8. เทคนิคการสมัภาษณ์ส าหรับหวัหน้างาน 
9. เทคนิคการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานเชิงพฤตกิรรมตาม Competency (Competency Base 

Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (1-2 วนั) 
10. กฎหมายแรงงานท่ีหวัหน้างานและผู้บริหารควรรู้ 
11. การประเมินผลการปฏิบตังิาน และการบริหารผลการปฏิบตังิาน 
12. การจดัท าและบริหารโครงสร้างเงินเดือนในองค์กร – ภาคปฏิบตัิ (2 วนั) 
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13. การพฒันาทกัษะการคดิเพ่ือการแก้ปัญหาและตดัสินใจส าหรับหวัหน้างาน 
14. หวัหน้างานกบัเทคนิคการสอนงานแบบให้ค าปรึกษา (Counseling Skills for Supervisor- 

Coaching By Question-CBQ) 
15. หลกัการบริหารคา่ตอบแทนท่ีผู้บริหารควรทราบ 
16. เร่ืองนา่รู้ส าหรับนกับริหารค่าตอบแทน 
17. ความรู้เก่ียวกบัการประเมินคา่งานและการบริหารคา่ตอบแทน 
18. สารพนัปัญหาและเร่ืองนา่รู้เก่ียวกบัคา่ตอบแทน 
19. เทคนิคการวางแผนพฒันาบคุลากรตามแผนกลยทุธ์ขององค์กร (ภาคปฏิบตัิ) 
20. การบริหารทรัพยากรบคุคลในยคุ AEC 
21. การพฒันาตนเองเพ่ือความเป็นเลิศ (Self Improvement) 
22. การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
23. เทคนิคการน าเสนอ (Presentation Technique) 
24. เทคนิคและวิธีการเขียน Job Description (Workshop) 
25. ทกัษะการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
26. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีเพ่ือความส าเร็จในการท างาน 
27. การสร้างจิตส านกึและทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร 
28. การสร้างวิธีคดิเชิงบวกกบัตนเอง (Positive Thinking) 
29. เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงาน 
30. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
31. การสอนงาน และแนะน างานแบบ OJT ภาคปฏิบตัิ (1-2 วนั) 
32. การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรด้วยวนั เดือน ปี และเวลาเกิด 
33. ทนุมนษุย์..การก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือการพฒันา 
34. การบริหารความเส่ียงด้าน HR ในองค์กร 
35. ทกัษะการเป็นเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมมืออาชีพ-ภาคปฏิบตัิ (Effectiveness Professional Training 

Officer) (หลกัสตูร 3 วนั) 
36. การสร้างและพฒันาระบบ Competency ในองค์กร (1-2 วนั) (Workshop) 
37. เทคนิคการจดัท า Training Roadmap ตาม Competency (Workshop) 
38. หวัหน้างานกบัการบริหารงานบคุคล (HR for Non HR) 
39. การบริหารลกูน้อง (Managing your subordinates) 
40. การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน (1-2 วนั) 
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41. ฝึกทกัษะการแก้ปัญหาในเร่ืองคนส าหรับหวัหน้างานด้วยกรณีศกึษา 
42. การพฒันาภาวะผู้น าในการท างาน 
43. เทคนิคการสมัภาษณ์ส าหรับหวัหน้างาน 
44. เทคนิคการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานเชิงพฤตกิรรมตาม Competency (Competency Base 

Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (1-2 วนั) 
45. กฎหมายแรงงานท่ีหวัหน้างานและผู้บริหารควรรู้ 
46. การประเมินผลการปฏิบตังิาน และการบริหารผลการปฏิบตังิาน 
47. การจดัท าและบริหารโครงสร้างเงินเดือนในองค์กร – ภาคปฏิบตัิ (2 วนั) 
48. การพฒันาทกัษะการคดิเพ่ือการแก้ปัญหาและตดัสินใจส าหรับหวัหน้างาน 
49. หวัหน้างานกบัเทคนิคการสอนงานแบบให้ค าปรึกษา (Counseling Skills for Supervisor- 

Coaching By Question-CBQ) 
50. หลกัการบริหารคา่ตอบแทนท่ีผู้บริหารควรทราบ 
51. เร่ืองนา่รู้ส าหรับนกับริหารคา่ตอบแทน 
52. ความรู้เก่ียวกบัการประเมินคา่งานและการบริหารคา่ตอบแทน 
53. สารพนัปัญหาและเร่ืองนา่รู้เก่ียวกบัคา่ตอบแทน 
54. เทคนิคการวางแผนพฒันาบคุลากรตามแผนกลยทุธ์ขององค์กร (ภาคปฏิบตัิ) 
55. การบริหารทรัพยากรบคุคลในยคุ AEC 
56. การพฒันาตนเองเพ่ือความเป็นเลิศ (Self Improvement) 
57. การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
58. เทคนิคการน าเสนอ (Presentation Technique) 
59. เทคนิคและวิธีการเขียน Job Description (Workshop) 
60. ทกัษะการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
61. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีเพ่ือความส าเร็จในการท างาน 
62. การสร้างจิตส านกึและทศันคตท่ีิดีตอ่องค์กร 
63. การสร้างวิธีคดิเชิงบวกกบัตนเอง (Positive Thinking) 
64. เทคนิคการมอบหมาย และติดตามงาน 
65. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
66. การสอนงาน และแนะน างานแบบ OJT ภาคปฏิบตัิ (1-2 วนั) 
67. การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรด้วยวนั เดือน ปี และเวลาเกิด 
68. ทนุมนษุย์..การก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือการพฒันา 
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69. การบริหารความเส่ียงด้าน HR ในองค์กร 
70. ทกัษะการเป็นเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมมืออาชีพ-ภาคปฏิบตัิ (Effectiveness Professional Training 

Officer) (หลกัสตูร 3 วนั) 
 

อดีต    ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ  

- ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

      บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั  

    - ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

      บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

      ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ์ 

    - ผู้จดัการส านกับริหาร 

      บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ไทยซมัมิท จ ากดั 

    -  ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

       บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์คาเธ่ย์ ไฟน์แนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 

     - ผู้จดัการฝ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 

      ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย 

    - ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 

      บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์เอกชาต ิจ ากดั 

- หวัหน้าหนว่ยประเมินผลและวางแผนพนกังาน ฝ่ายการ 

    พนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
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งานด้านที่ปรึกษา วิทยากร และวิชาการ 

- วิทยากรรับเชิญบรรยายในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ในสถาบนัการศกึษาของ
รัฐและเอกชนในสาขาการจดัการและการบริหารงานบคุคล เชน่ หลกัสตูรการบริหาร
คา่จ้างเงินเดือน,เทคนิคการสมัภาษณ์งาน,การประเมินผลการปฏิบตังิาน,กฎหมาย
แรงงาน, การสร้างและพฒันา Competency ในองค์กร, Career Development, ทนุ
มนษุย์, การบริหารความเส่ียงด้าน HR ฯลฯ  

- วิทยากรรับเชิญบรรยายหลกัสตูรด้านการจดัการและบริหารทรัพยากรบคุคลใน
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยราชการ อาทิ เช่น หลกัสตูรเทคนิคการมอบหมาย
งาน, กฎหมายแรงงาน, การสอนงาน, การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน, การจดัท าและ
บริหารโครงสร้างเงินเดือน, การสมัภาษณ์งานเชิงพฤตกิรรมตาม Competency 
(CBI/BEI), การสร้างและพฒันา Competency ในองค์กร, การพฒันาตนเองเพ่ือ
ความเป็นเลิศ, การจดัท า Training Roadmap และ Training Plan, การจดัท า 
Career Development  ฯลฯ 

- วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการบริหารและพฒันาบคุลากร Public Training ให้กบั
หนว่ยงานและบริษัทตา่ง ๆ หลายแหง่ 

- ท่ีปรึกษาด้านการจดัการและบริหารทรัพยากรบคุคลในบริษัทตา่ง ๆ เชน่การจดัท า
ระบบ Competency ในองค์กร, การจดัท า Training Roadmap ในองค์กร, การ
ประเมินคา่งาน, จดัท าโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารคา่ตอบแทน, การจดัท า
ข้อบงัคบัการท างาน ฯลฯ 

- อนกุรรมการพฒันาบคุลากร (OPM) สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
- นกัเขียนประจ าวารสาร For Quality 
- คอลมันิสต์ หนงัสือพิมพ์ประชาชาตธิุรกิจ (HR Corner) 
- Blogger ด้านการบริหารงานบคุคล  
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ผู้เขียนหนังสือ  
- “จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ” 
- “เลือกคนให้ตรงกบังานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  
- “บริหารคนอยา่งไรให้ได้ใจและได้งาน” 
- “เร่ิมต้นอยา่งไร..เม่ือจะน า Competency มาใช้ในองค์กร” 
- “Competency ภาคปฏิบตัิ....เขาท ากนัอยา่งไร ?” 
- “สมัภาษณ์อยา่งไร....ให้ได้คนท่ี “ใช”่ ส าหรับองค์กร”  
- “ทนุมนษุย์..การก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือพฒันา” 
- “Training Roadmap ตาม Competency..เขาท ากนัอย่างไร” 
- “การบริหารความเส่ียงด้าน HR” 
- “การประเมินคา่งานและการท าโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบตั)ิ” 
- “หวัหน้างานกบัการบริหารงานบคุคล” 
- “เทคนิคการวางแผนพฒันาบคุลากรตามแผนงานขององค์กร” 
- “จดัการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอยา่ง Training Officer มืออาชีพ” 
- “ก้าวสูว่งการนกัพดูมืออาชีพ (Train the Trainer)” 
- “คา่ตอบแทน บริหารให้โปร่งใส จงูใจพนกังาน” 
- “ตอบโจทย์ปัญหาคา่ตอบแทน” 

  

 

 


