ประวัติวิทยากร อ. อิทธินันท สันทัศ
Aj.ITTHINAN SANTHAT

*********************************************
ประวัตกิ ารศึกษา
 กําลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 Mini - MBA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

 ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัตกิ ารทํางาน
 หัวหนาสวนฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย บมจ. เอส ที เอ กรุป (1993)
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและฝกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิรค (GMM GRAMMY)
 ผูจัดการฝายฝกอบรม บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส
 ผูบริหารงานฝกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย (SCB Bank)
ปจจุบัน
 วิทยากร และที่ปรึกษา ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร

ประสบการณดานการสอนและบรรยาย
สถาบันฝกอบรม
 วิทยากรและที่ปรึกษา ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA)
 วิทยากรและที่ปรึกษา ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สถานบันฝกอบรม Deonetraining
 วิทยากร ศูนยบริการวิชาการและฝกอบรม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT)
อาจารยพิเศษระดับปริญญาโท
 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT.)
 การไฟฟาสวนภูมิภาค (P.E.A.)
 สํานักงานทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแกน
 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (IGP)
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
 ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC)
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ธนาคาร / สถาบันการเงิน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย (SCB Bank)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (TKB Bank)
บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สมาคมประกันภัยไทย
ภาคเอกชน (บางสวน)
PTT GROUP
THAI OIL
DU PONT (THAILAND)
TPI PCL
PTT PHENOL
BANGCHAK PETROLEUM
TOYOTA BOSHOKU ASIA
AMWAY
DKSH
WESTERN DIGTAL
ANAT CORPORATION DTAC
EGCO GROUP
SCG Chemicals
MITSIAM MOTORS (HINO)
MFEC PCL
EPSON (THAILAND) PRECISE ELECTRIC MFEG LTD
COTTO TILES
CPF
THAI POLYETHYLENE
SBANG CORPORATION
SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY
SIAM KUBOTA INDUSTRY
TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM
VISAVAKIT PATANA CORP
SIAM DAIKIN SALES
SIAM COMPRESSOR INDUSTRY AMATA SPRING COUNTRY CLUB
บจ. ตรีเพชร อีซซู เุ ซลส
บจ. ชลบุรอี ีซซู ุ
บจ. KINGFISHER HOLDINGS
บมจ. อีซี่ บาย (Easy Buy)
บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย บมจ. อุตสาหกรรมปโตรเคมีกลั ไทย
บมจ. บางกอกโพลีเอททีลนี
บจ. สยาม เซมเพอรเมด
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
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บจ. กระเบือ้ งกระดาษไทย (เครือ SCG)
บมจ. ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม (TGS)
บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
กลุมบริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชัน่
บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี
บจ. KF FOODS
บจ. ไบโอฟารม เคมิคลั ส
บจ. ยูนิเม็กซ แอพพาเรล
บจ. อินเตอร ไฟเบอร คอนเทนเนอร

บมจ. เอ็ม ลิ้งค เอเซีย คอรปอเรชัน่
บมจ. ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM.)
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส (TUF)
บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ (ชอง7)
บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
บจ. SOUTHEAST ASIAN PACKAGING
บจ. เวลลา เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)
บจ. ไพโอเนียร การเมนท
กลุมบริษัท โคคาสุกี้

หลักสูตรที่บรรยาย
 หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสําหรับหัวหนางาน
 หลักสูตร Situational Leadership : ผูนําตามสถานการณ
 หลักสูตร Manage People : บริหารคน
 หลักสูตร The Synergy Team : การสรางทีมแหงพลังรวม
 หลักสูตร Proactive Coaching : เทคนิคการสอนงานเชิงรุก
 หลักสูตร Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 หลักสูตร Service Excellence : การใหบริการที่เปนเลิศ
 หลักสูตร เทคนิคการสอนงานเชิงรุก (Proactive)
 หลักสูตร Train the Trainer : การเปนวิทยากรภายในองคกร
 หลักสูตร Motivation at Work :การสรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 หลักสูตร Interpersonal Skills : การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล
 หลักสูตร Communication Skill : การสือ่ สารเพือ่ ประสานความรวมมือ
 หลักสูตร การนํา Competency มาใชในการบริหารงาน
 หลักสูตร การสรางและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพือ่ ใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 หลักสูตร การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
 หลักสูตร การออกแบบกิจกรรม-เกมส สําหรับกิจกรรม Walk Rally
 หลักสูตร การจัดทํา Training Road Map
ประสบการณดา นการเปนที่ปรึกษา
 ระบบ Service System บริษัท ศูนยรกั ษาสายตา จํากัด (TRSC) ป 2553
 ระบบ Competency System บริษัท ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (CPF) ป 2553
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ระบบ Competency System and Training Road Map บริษทั KINGFISHER HOLDINGS จํากัด ป 2551-2552
ระบบ Competency System and Training Road Map บริษทั KF FOODS จํากัด: ป 2551-2552
ระบบ Training and Development : ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC) ป 2551
ระบบ Employee Engagement : บริษัท Premier Binder and Design ป 2550
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : บริษัท พรประเสริฐ กรุป จํากัด ป 2550
ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัท ประกายนคร กรุป จํากัด ป 2549-2550
ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนา บริษัท ยูนเิ ม็กซ แอพพาเรล จํากัด ป 2545-2546
ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัท อินเตอร ไฟเบอร จํากัด ป 2546
ระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัท ไพโอเนียร การเมนท จํากัด ป 2544-2546
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