www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com

Hotline : 089-773-7091, 089-606-0444
F
โทร.

ดร.บดี ตรี สุคนธ์

การศึกษา
 ปริ ญญาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสศาสตร์ (Public Administration)

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริ ญญาโท คณะการจัดการแรงงาน และสวัสดิการสังคม (Labour and Social Welfare
Management) จาก มหาวิทยาลัยเกริ ก


ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (การตลาด) จาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริ หารงานบุคคล (Personnel Administration ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนี
ยบัตร

 Human Resources Development, Leadership, Organization Development, Knowledge Management,
Learning Organization and Action Learning Foundations จาก WORLD INSTITUTE FOR ACTION
LEARNING, USA.
 Certificate Bullet Proof Manager
 Certified Managerial Grids
 Certified Dangerous Goods
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การทางานปั จจุบัน


ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ



ที่ปรึกษาด้ านการจัดการความรู้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน



อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย



กรรมการรับเชิญ คณะทางานพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประสบการณ์ ท่ ผี ่ านมา
 The University of the Thai Chamber of Commerce, Human Resources Management Director.
 DHL International (Thailand) Ltd., Human Resources Development Manager.
 BANK of ASIA PLC., Assistant Vice President - Human Resources Advisor.
 Booker Wholesale (Thailand) Ltd., Training & Development Specialist.
 Interlife John Hancock Assurance PLC., Personnel and Administration Manager.
 The Siam Iron and Steel Co., Ltd. (Siam Cement Group)

ตัวอย่ างองค์ กรที่เคยบรรยาย


ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)



ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ /ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)



บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)



บริ ษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด/ The Asia Business FORUM



บริ ษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน่ จากัด ฝสมาคมสโมสรนักลงทุน
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สภาองค์การนายจ้ างแห่งประเทศไทยกระทรวงยุติธรรม กรมศุลกากร



กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ไทย



สมาคมประกันวินาศภัย บริ ษัท CDG Group และบริ ษัทในเครื อ บริ ษัท G – ABLE จากัด



บริ ษัททอมสัน (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัทสหพัฒนพิบลู ย์ จากัด บริ ษัทสหยูเนี่ยน จากัด



บริ ษัท ดี เอช แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัทธนชาติ ซูริค ประกันชีวิต จากัด



บริ ษัทไทยศรี ซูริค ประกันภัย จากัด บริ ษัทภัทรประกันภัย จากัด (มหาชน)



บริ ษัทศรี อยุธยาประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษัทอาคเนย์ประกันภัย (2000) จากัด



บริ ษัทนวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัทอาพิค ยามาดะ (ประเทศไทย) จากัด



บริ ษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค. บริ ษัทไทยโอเลฟิ นส์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริ ค จากัด



บริ ษัทวรจักรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด บริ ษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด



บริ ษัท ดาต้ าโปรดักส์ ทอปปั ง ฟอร์ ม จากัด บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ ้ง จากัด



บริ ษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท อี ไอ ซี มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด



บริ ษัทปริ ญสิริ จากัด (มหาชน) บริ ษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)



โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพญาไท ศรี ราชา



มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย มหาวิทยาลัยเกริ ก



ฯลฯ
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ตัวอย่ างหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ


Balanced Scorecard & KPI



Strategic Planning



HR Scorecard



Effective Planning & Goal Setting



Management By Objective (MBO)



Performance Management



Organization Development



Effective Leadership



Supervisory Skills



Effective Coaching



Team Building



Synergistic Team



Positive Thinking



Work Improvement



Time Management



Customer Care (Service Excellence)



Constructive Disciplinary



Human Resource Management / Development
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Career Development & Succession Planning



Competency Based Management / Development



ROI on Training

กิจกรรมทางสังคม


อดีตประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล สมาคมประกันชีวิตไท



อดีตกรรมการด้ านพัฒนาและฝึ กอบรมสภาองค์การนายจ้ างแห่งประเทศไทย
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