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 กําลงัศกึษา ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลยับรูพา 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 ทีปรึกษา วิทยากร และโค้ชด้านการพฒันาภาวะผู้นําและทรัพยากรมนษุย์ 

 

  อาจารย์ธนเดช ทพิยอภิชยากุล 

ประวัตกิารศึกษา  

 การทาํงานปัจจุบัน 
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การฝึกอบรม 

 

 

 

ประสบการณ์เป็นทีปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชันนํา 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (King Power Group) 

ตําแหน่ง : Manager - Learning & Development 

 บริษัท โนเลจสตอร์ม คอนซลัติง จํากดั (KnowledgeStorm Consulting) 

ตําแหน่ง : Consultant 

 บริษัท ทีโอเอกรุ๊ป จํากดั (TOA Group)  

ตําแหน่ง : Human Resource Business Partner 

 บริษัท แมเนจเม้น โซลชูนั อินเตอร์เนชนัแนล  จํากดั (Management Solution International) 

ตําแหน่ง : Associate Consultant 

 

  

 Coaching Certified : Thai Coach 

 Life Coaching Program : Semsikkhalai 

 

 

  

 
 

 

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 
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หลักสูตรฝึกอบรมทเีชียวชาญ 

• หลกัสตูร การพฒันาภาวะผู้นํา เพือสร้างทีมงานประสิทธิภาพสงู (Leading the Team Program : Smart 

Leader, Smart Team) 

• หลกัสตูร การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการ สําหรับหวัหน้างาน (Management Skills for Supervisory) 

• หลกัสตูร เข้าใจคน  เข้าใจงาน : การบริหารทีมงานสําหรับผู้นํายคุใหม ่ (HR for Non HR) 

• หลกัสตูร เทคนิคการโค้ชชิง เพือสร้างผลงานประสิทธิภาพสงู (Coaching for High Performance) 

• หลกัสตูร เทคนิคการบริหารจดัการคนเกง่ และการจดัทําแผนทดแทนตําแหน่งงานเชิงกลยทุธ์ (Talent  

Management & Strategic Succession Plan) 

• หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency & Career 

Development) 

• หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบการกําหนดหน้าทีการทํางานและตวัชีวดัผลการปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ 

(Smart Job Description & KPIs) 

• หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management System) 

• หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบการจดัการความรู้เพือการพฒันาองค์กร (Knowledge Management for 

Organization Development) 

ตวัอย่างประสบการณ์บรรยาย 

หลักสูตร องค์กร 

หลกัสตูร การบริหารทีมงาน สําหรับผู้นํายคุใหม ่ (HR for Non HR)  บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 

หลกัสตูร การบริหารทีมงานตา่ง Generation   บริษัท มรูาคามิ จํากดั 

หลกัสตูร ภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหาร  โรงพยาบาลธนบรีุ 

หลกัสตูร กลยทุธ์การวางระบบการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน                

(Strategic Succession Planning) 

 กรมพลศกึษา 

หลกัสตูร เทคนิคการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรเชิงกลยทุธ์  สํานกังานสาธารณสขุ จงัหวดัปทมุธานี 
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หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบจดัการความรู้เพือการพฒันาองค์กร                              

(Easy KM in Practice) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล 

จํากดั 

 สํานกังานสาธารณสขุ จงัหวดัลําพนู 

 สํานกังานสาธารณสขุอําเภอคลองท่อม  

จงัหวดักระบี 

 คณะวิทยาการจดัการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

หลกัสตูร การพฒันาระบบพีเลียงและการสอนงานอย่างมืออาชีพ                  

(Mentor @ Work) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล 

จํากดั 

 

 

โครงการทีปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีเชียวชาญ 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารพนกังานทีมีศกัยภาพสงู (Talent  Management Strategy) 

 โครงการพฒันาระบบบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะของบคุลากร (Competency based Management 

System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) 

 โครงการจดัทําใบกําหนดหน้าทีงานและตวัชีวดัผลงาน (Smart JD & KPIs) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture Management System) 

 

ประสบการณ์ทีปรึกษาและบริหารโครงการ 

โครงการ องค์กร 

โครงการพฒันาวฒันธรรมองค์กร (Core Value) และกรอบความสามารถ ใน

การปฏิบติังาน (Job Competency) 

 บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด 
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โครงการพฒันาระบบ Career Path Development System  บริษัท กรุงเทพสกรีน จํากดั 

โครงการพฒันาระบบการกําหนดหน้าทีการทํางาน (Smart Job Description)   สาํนกังานจดัการทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  

(Knowledge Management) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

โครงการออกแบบและวางระบบเส้นทางการพฒันาบคุลากรตามระดบั

ความสามารถของตําแหน่งงาน (Competency Development Roadmap) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

โครงการออกแบบพฒันาและสร้างวฒันธรรมการบริการทีเป็นเลิศ  

(KPG Service Culture Code) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารวฒันธรรมองค์กร  

(Future Park Spirit & Service Excellence) 

 บริษัท รังสิตพลาซ่า จํากดั  

(ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ)  

โครงการปลกูฝังบุคลิกภาพของพนกังาน (Character Development)  บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากัด (มหาชน) 

โครงการสาํรวจความพึงพอใจของพนักงานเพือการพฒันาองค์กร  

(Employee Satisfaction Survey) 

 บริษัท เอ็กซ์ เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี   อินเตอร์

เนชนัแนล จํากดั    

โครงการ Top Talent  Management Program  บริษัท IBM Solutions Delivery 

โครงการศกึษา ออกแบบและปรับปรุงกระบวนงาน  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 

โครงการจดัทําแผนพฒันาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบคุคล  

(HR Scorecard) 

 สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสอืสาร (ICT) 

โครงการพฒันาความสามารถเชิงสมรรถนะของบคุลากร  

(Competency & IDPs) 

 สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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