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                                                     อ.พิพัฒนพล เพ็ชรเท่ียง (ปเตอร) 
                                     Mr.Pipatpol  Phetthiang (PETER) 
การศึกษา - ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
 

    Certified to DJ Professional Training  
    KPN MUSIC ACADEMY  
 

ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ สถาบันท่ีปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค 
  - กรรมการ สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงประเทศไทย 
  - ประธานชมพัฒนาบุคลากรเชียงใหม 

- กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษาดานพัฒนาบุคลากรธุรกิจคาปลีก และธุรกิจบริการประเภทตางๆ 
- อาจารยพิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษยสถาบันการศึกษา 
- วิทยากรบรรยายรับเชิญสถาบันตางๆ ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 
   มนุษย ดานการขายและบริการ ดานการจัดการสํานักงาน และงานธุรการ 

       ประสบการณ และความเช่ียวชาญดานออกแบบเครื่องมือสําหรับการ สรรหาคัดเลือก และพัฒนา
บุคลากร ดวยการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรพรอมทั้งการพัฒนาระบบองคกรภายใน-ภายนอก 
มากกวา 20 ป 
              

 สถาบันท่ีปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค (PLAN AND WORK CENTER)
เปนผูสนับสนุนการวางแผนการทํางานใหกับหนวยงานของทานใหเกิดผลสําเร็จตรงตาม-วัตถุประสงค และ
เปาหมาย โดยใชเครื่องมือตางๆ (Tools for Train) อยางเหมาะสมสําหรับการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการ 
และวิธีการทํางานในภารกิจของสถาบัน 3 ประการ คือ 

1. PLAN      : เราคิดวางแผนงานของทานใหเปนไปตามกําหนดมาตรฐานสากล, นโยบายของ  
                       บริษัทหรือวิสัยทัศนขององคกร 
2. WORK    : เราลงมือปฏิบัติงานใหเปนตามขั้นตอน และวิธีการท่ีเปนรูปธรรม วัดผลสําเร็จได 
3. CENTER : เรามีพันธมิตร สถาบันตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและหลากหลายอาชีพ เพื่อใหการ  
                       สนับสนุนการทํางานของทาน มีผลสําเร็จสูงสุด 100 เปอรเซ็นตดวยวิธีการ และ           
                      เครื่องมือตางๆ สําหรับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 

สถาบันท่ีปรึษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค มีคณะกรรมการบริหาร และพันธมิตรที่มีความ
เช่ียวชาญของสถาบันมุงมั่น และม่ันใจดวยหลักวิชาการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประสบการณการทํางาน และ
การวินิจฉัยศักยภาพของทรัพยากรโดยตรงจากการบริการของสถาบันที่หลากหลาย ดังนี ้
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Our Core Services  
 

1. Assessment Center / Development Center 
 Recruitment & Selection  
 Training & Development Needs  
 Evaluation & Follow-up 
 Teamwork Competency 
 Performance Appraisal  
 Personality Assessment  
 Service and Selling Competency 
 Leadership Assessment 
 Conflict Management Assessment 
 Communication Style Assessment 
 Interview Competency 
 

2. Tailor-made Training & Development Program 
 Management Level 
 Supervisory Level 
 Operative Level 
 

3. HRM & HRD Consultancy 
 Organizational Development 
 HR-Reengineering 
 Document & Form 
 On-site Service 
 

4. Specialist Key Speaker / Trainer /  
Facilitator / Organizer 
 Management 
 SMEs Retail 
 Marketing / Service Hospitality 
 Quality Standard 
 Account & Finance 
 HR / HRM / HRD 
 

5. Training & Development Course 
 Public Training Course 
 In-house Training Course 
 

Our Achievement Services (2003 up to now) 
 

No. 1 Assessment Center / Development Center 
No. 2 Tailor-made Training & Development Program 
No. 3 HRM / HRD Consultancy 

 

ประสบการณ  ท่ีปรึกษาอาวุโสดานการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร 
 -  Adecco Consulting Limited   
 -  Adecco Phahonyothin Recruitment Limited 
 -  Adecco Rama IV Recruitment Limited 
 -  Adecco New Petchburi Recruitment Limited 
 -  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Limited  
 บริษัท คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี จํากัด (พัฒนาบุคลากรมากกวา 3,500 คน) 
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 - ผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะหวางแผนระบบการฝกอบรม    
                         และการพัฒนาบุคลากร กลุมบริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จํากัด 

 บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสช่ันแนล จํากัด 
- ที่ปรึกษาดานการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
 Business Vision International Co., Ltd. 
- ที่ปรึกษาโครงการ และผูจัดการฝายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร 
 บริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ฟรี ชอปส จํากัด (พัฒนาบุคลากรมากกวา 500 คน) 

            - ผูชวยผูจัดการแผนกฝกอบรม 
   โรงแรมบางกะป รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกวา 350 คน) 
    - ผูจัดการแผนกฝกอบรม - ผูชวยผูจัดการแผนกบุคคล - ผูชวยผูจัดการแผนกตอนรับ 
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
  - เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

- เจาหนาที่ตอนรับสวนหนา 
 

การบรรยายหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน 
 
ผลงานท่ีใหบริการกับหนวยงานตางๆ  (Customers’ Profile) 
 

1. หนวยงานภาครัฐ 
 การทาเรือแหงประเทศไทย 
 กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม  
 กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม 
 กรมการขนสงทางอากาศ กรุงเทพมหานคร 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังลําปาง 
 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนาน 
 สํานักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 
2. สถาบันการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยพายัพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรฉะเชิงเทรา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

 
3. ชมรมและสมาคม 

 ชมรมครูลูกเสือ – ยุวกาชาด สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 ชมรมการขาย สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
 สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) 
 ชมรมบริหารงานทรัพยากรมนุษยจังหวัดลําพูน 
 ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษยรังสิต 
 ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดเชียงใหม 
 ชมรมบริหารงานบุคคลในเมือง My Job Club 
 โรงเรียนนวดแผนไทยวัดโพธิ์ 
 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย (SHARE Value Added Solution for  

Garment Business)  
 

4. หนวยงานเอกชน 
 

4.1  ประเภทบริษัทท่ัวไป 
 บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด 
 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ฟอรด ยนตกิจ จํากัด 
 บริษัท บิซิเนส เดย จํากัด 
 บริษัท สวีเดน มอรเตอรส คาร จํากัด (วอลโว)  
 บริษัท โตโยตา ฉะเชิงเทรา จํากัด 
 Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จําหนายรถยนต SAAB, Cherolet) 
 บริษัท ไทย ว.ีพี. ออโตเซอรวิส จํากัด (บริษัทในเครือไทยรุง ยูเน่ียน คาร) 
 Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)  
 บริษัท สยามนิสสันทรานสปอรต จํากัด 
 บริษัท เตียวฮง สีลม กรุป จํากัด 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท อาร เอกซ จํากัด (ผลิตยา) 
 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด (จําหนายรถยก แบะขนยายสินคา) 
 C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร) 
 CDG GROUP (IT System Business)  
 JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED  
 Troy Siam Company Limited 
 Royal Lapidary (1985) Co., Ltd. 
 บริษัท ซเีคียวรีคอร จํากัด 
 บริษัท หางกระจกตังนํ้า จํากัด 
 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท จํากัด (มหาชน) 
 Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd. 
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทย ุจํากัด (สถานีโทรทัศน กองทัพบกชอง 7) 
 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง 5) 
 บริษัท กรุงไทยออฟติค จํากัด (กรุงไทยการแวน) 
 Decor Mart Company Limited 
 Grand Home Mart Company Limited 
 ธนาคารนครหลวงไทย 
 บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด (ฝกอบรมพนักงานขายจํานวน 16,000 คน) 
 บริษัท ไพบูลยประกันภัย จํากัด 
 K.P.T. Holding Management Co., Ltd. 
 Telewiz Chiangmai Co., Ltd. 
 Rameo Japanese Restaurant  
 บริษัท นพดลพานิช จํากัด (ตัวแทนจําหนายสินคาซิเมนตไทย จังหวัดเชียงใหม) 
 บริษัท น่ิมซี่เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด (เชียงใหม) 
 Gemopolis Co., Ltd. 
 บริษัท งานดี อินเตอรเทรด จํากัด 
 AFM Flora Pro Co., Ltd. 
 Cetelem (Thailand) Ltd. 
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 บริษัท บุญรอด เบเวอรรี่ จํากัด (มหาชน) 
 Collection and Solution (Thailand) Ltd. 
 บริษัท ริมปง ซุปเปอรมาเก็ต เชียงใหม จํากัด 
 HAPPYLAND HOLDING CO., LTD. 
 3K PRODUCTS CO., LTD. 
 CHAIPATTANA TRANSPORTATION CHIANGMAI CO., LTD. 
 บริษัท แพรคติกา จํากัด 
 หางหุนสวนจํากัดจาโกตา บราเดอรส เทรดด้ิง (อาหารแชแข็งนําเขา) 
 บริษัท  เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด 
 บริษัท  แอนิเค  โทเทิล  โซลูชั่น จํากัด 
 บริษัท  โพรเทค  แอนิมัล  เฮลธ  จํากัด 
 บริษัท  บี  แอนด  ซี  พูลาสกี ้ จํากัด  
 บริษัท จี.จ.ีอาร. แคปปตอล จํากัด 

 บริษัท สินทรัพยปประกันภัย จํากัด 
 บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จํากัด (มหาชน) 
 Progress Service Co., Ltd. (บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจบริการพนักงาน 

ขับรถยนต แมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย) ป 2549-2550 
 Pernord Ricard (Thailand) Ltd.  
 การไฟฟาฝายผลิต กรุงเทพมหานคร 
 Modern Cass International Cosmetics Co., Ltd. 
 Chiangmai Night Safari 
 General Candy Co., Ltd.  (ลูกอมหัวใจ Heart Beat) 
 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ฟารมาซูติกัลส จํากัด 
 Amorn Electronic Center Spare Part Co., Ltd. 
 Plan International Inc. 
 Clifford Chance (Thailand) Limited 
 The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd. 
 บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับบลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
 Mix and Match Creation Co., Ltd. 
 The Siam Kubota Industry Co., Ltd. 
 บริษัท จ. เจริญชัยออนดาคารส (อยุธยา) จํากัด 
 Toyata Chachuengsao Co.,Ltd. 
 Ajonomoto Slaes (Thailand) C., Ltd. 
 CPF Training Center Co., Ltd. 
 Connell Bros. Co. (Thailand), Ltd. 
 International Pharmaceuticals, Ltd. 

 
4.2  ประเภทโรงงาน  
 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร จํากัด 
 บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด (เครื่องใชไฟฟาชารป) 
 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด (เบียรไฮนาเกน, เบียรอามเทล) 
 บริษัท โตซิบา ประเทศไทย จํากัด 
 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด 
 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 
 บริษัท หองเย็นฟารอีส จํากัด 
 บริษัทปูนซิเมนต นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 FUJITSU SYSTEM BUSINESS (THAILAND) CO.,LTD.  
 MEDIGLOVES LIMITED (ผลิตถุงมืออนามัย) 
 ENKEI THAI CO., LTD. 
 New Concept Product Co., Ltd. (ผูผลิตชาชง) 
 Monsanto Thailand Limited (ผลิตเมล็ดพันธขาวโพด) 
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 Siagra Co., Ltd.  (ที่ปรึกษาการฝกอบรมตลอดป 2548 จ.เชียงใหม) 
 บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตนาฬิกาสงออก จ.เชียงใหม) 
 Thai Summit Autoparts Industry Co., Ltd. 
 บริษัท ฟลแพค จํากัด 
 Hoya Glass Disk (Thailand) Co., Ltd. 
 Chiangmai Frozen Foods Co., Ltd.  
 Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) LTD. 
 KEIHIN (THAILAND) CO., LTD. 
 Asahi Tec Metals (Thailand) Co., Ltd. 
 บริษัท ชารป เทพนคร จํากัด 
 Product Consultants Co., Ltd. 
 OKI Precision (Thailand) Co., Ltd. 
 Thai Film Industries Public Company Limited 
 Siam DENSO Manufacturing Co, Ltd. 
 Arrow Bedding Co., Ltd. 
 Slummerland Co., Ltd. 
 Siam DENSO (Thailand) Co., Ltd. 
 Meshtec International Co., Ltd. 
 DAIKIN Compressor Industrial Co., Ltd. 
 Thaipolyacetal Co., Ltd. 
 Thaipolycarbonate Co., Ltd. 
 Central Metal Co., Ltd. 
 P.P. Foods Supply Co., Ltd. 
 Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (CP) 
 บริษัท แผนเหล็กวิลาสไทย จํากัด 
 Betagro Group  
 บริษัท สุรพล ฟูดส จํากัด (มหาชน) 

 
4.3  ประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล 
 Eastin Bangkok Hotel 
 Ambassador Hotel Bangkok 
 Imperial Chiang Mai Resort (Mae Rim) 
 Imperial Chiang Mae Ping Hotel 
 President Chiangmai Hotel 
 Baiyoke Sky Hotel Bangkok 
 Garden Beach Resort, Chonburi 
 โรงแรมและบริษัทในเครือ กาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 
 โรงพยาบาลนนทเวช 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก 
 โรงพยาบาลหัวเฉียว 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 Imperial Hotel (Bangkok) 

 
4.5 ประเภทการฝกอบรมและพัฒนาเปนภาษาตางประเทศ 
 

5. ตัวอยางโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีประสบผลสําเร็จของสถาบัน 
 

 โครงการพัฒนาพนักงานตอนรับสวนหนาโรงแรมและรีสอรททุกแหง ภายใตกลยุทธ 
การสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม  ตามงบประมาณป พ.ศ. 2548-2549 

 โครงการยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานผูประกอบการอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
สากล เพื่อสงเสริมยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัด ดานการสงเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม ป พ.ศ. 2548 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อการบริหารและพัฒนาจังหวัด 
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เชียงใหม ป 2547 
 โครงการรวมระหวางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหมกับสถาบันที่ปรึกษาและ 

พัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค ดวยการสงเสริมและประสานงานการพัฒนามาตรฐาน
ฝมือแรงงานภาครัฐและเอกชน ป พ.ศ. 2547 

 โครงการสงเสริมคานิยมองคกร เพื่อสรางศูนยการเรียนรู (LEARNING AND  
DEVELOPMENT CENTER) กลุมบริษัทในเครือไทยรุง (Thairung Group Associated 
Limited) ป พ.ศ. 2548 

 โครงการเสริมสรางความรู สรางบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมใหวงการขายของ 
ไทยกาวหนาตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2547  

 โครงการรวมระหวางสถาบันพัฒนาผูประกอบการไทยกับสถาบันที่ปรึกษาและ 
พัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค ดวยการสงเสริมมาตรฐานการใหบริการ 
ของ JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED  ป พ.ศ. 2548 

 โครงการพัฒนามาตรฐานการใหบริการในกลุมธุรกิจในเครือแฮปป แลนด กรุป ป พ.ศ. 
2549 

 โครงการรวมระหวางสถาบัน Conference and Seminar Professional กับสถาบันที ่
ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด เวิรค ดวยการพัฒนาระบบการหมุนเวียน
เอกสารและการจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรใหคุมคา 
ทันสมัย รวดเร็วในการทํางานและการใหบริการลูกคา และเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
เปนสํานักงานทันสมัยไรเอกสาร โดยใชระบบอิเลคโทรนิคและสารสนเทศ ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ 3 เค จํากัด ป พ.ศ. 2549 

 โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาระบบราชการ สํานักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม  
ดวยการสัมมนา บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน และผูนําชุมชน ป พ.ศ. 2549  เปนตน 

 โครงการจัดเก็บระบบเอกสารในสํานักงาน บริษัท 3K แบตเตอรร่ี จํากัด 
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสรางคุณภาพผูใหบริการตามภาพลักษณของบริษัท ป  

2549-2550 บริษัทโพรเกรส เซอรวิส จํากัด (บริษัทในเครือ ธนาคารกสิกรไทย) ไดรับ 
รางวัลเกินเกณฑมาตรฐานกําหนดจากศูนยวิจัยกสิกรไทย 

ท่ีปรึกษาบริษัทดานพัฒนาบุคลากร 
 

- บริษัท ไทย วี.พี. ออโตเซอรวิส จํากัด (บริษัทในเครือไทยรุง ยูเนี่ยน คาร) 
- Cetelem (Thailand) Limited  (วางระบบการฝกอบรมดานการบริหาร) 
- BMW (Thailand) Co., Ltd.  (วางระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร) 
- OSRAM (Thailand) Ltd. (วางระบบการฝกอบรมดานการบริหารทีมพนักงานขาย) 
- บริษัท หางกระจกตังน้ํา จํากัด (วางระบบการฝกอบรมตลอดป) 
- Thai Ultimate Car Co., Ltd. (Land Rover) (วางระบบการฝกอบรมและความสามารถ 
  ผูจัดการ พนักงานขาย) 
-  Siagra Co., Ltd. (วางระบบการฝกอบรมตลอดป) 
- Thai Fuji Xerox Co., Ltd. (ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําการฝกอบรมพนักงานขาย) 
- 3K Product Co., Ltd. (วางระบบการเวียนเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอยางถกูวิธี) 
- บริษัทโพรเกรส เซอรวิส จํากัด (บริษัทในเครือ ธนาคารกสิกรไทย) 

 
รับเชิญบรรยายโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร  
 

- Image Consultant and Service Co., Ltd. 
- บริษัท ทํางานดวยใจ จํากัด 
- Conference & Seminar Professional Co., Ltd. 
- Pro SMART Co., Ltd. 
- บริษัท บิซิเนส วิช่ัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
- บริษัท ดับเบ้ิล ดิจิตต จํากัด 
- บริษัท โปร ดิวิลอปเมนท จํากัด 
- บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนส พารทเนอร จํากัด 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชียงใหม 
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- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน 
- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําปาง 
- BPIT Holdings Co., Ltd. (My Job Club) 
- ศูนยพัฒนาวิทยาการทันโลก เชียงใหม 
- สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย 
- Competency Development Center  
- Pan Poly-technic Training Center 
- KCM Associate Co., Ltd. 
- DREAMTEAM ADVENTUTE LIMITED  
- CPF Training Center Co., Ltd. 

 
หัวขอและหลักสูตรรับเชิญบรรยาย 
 
ดานการขายและการบริการ 

- การบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจสูงสุด 
- การบริการลูกคาภายใน-ภายนอกดวยใจ 
- การแกปญหาและขอโตแยงของลูกคาแบบ win-win 
- ทักษะการพูดกับการใหบริการลูกคาใหประสบความสําเร็จ 

 - การใชโทรศัพทในสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาบุคลิกภาพอยางมืออาชีพ 
- การดูแล และจัดสินคาในรานคา และหางสรรพสินคา (Merchandise & Display) 
- การสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานในรานคา และหางสรรพสินคา 
- ทักษะการขายกับการบริการของพนักงานขาย   
- เทคนิคการนําเสนอสินคาในรูปแบบตางๆ ของพนักงานขาย 

 

 
ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

- ทักษะการเปนหัวหนางาน 
- การส่ือสารเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
- เทคนิคการตัดสินใจและแกไขปญหาตามสถานการณ 
- การจัดการ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ 
- จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธการทํางานรวมกับผูอื่น 

 - การสราง และพัฒนาทีมงานดวยกิจกรรมสัมพันธ (Teamwork & Walk Rally) 
- เทคนิคการสอนงานดวยการ Coaching & On the Job Training 

 - การเปนพิธีกร และผูดําเนินรายการในที่ชุมชน 
- การเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอยางเปนรูปธรรม 
- การบริหารและพัฒนาคุณภาพงานฝกอบรมใหทันยุคสมัย 
- การเพิ่มทักษะเจาหนาที่ฝกอบรม 
- การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
- ทักษะการเปนวิทยากรในองคการ (in-house Training for a Trainer)  
- ทักษะการคิดแบบกระบวนการดวยวิธีใหม (Re-thinking Process)  

 
ดานการบริหารและการจัดการสํานักงาน 

- การจัดระบบเอกสาร และระบบงานสารบรรณในสํานักงาน  
- การบริหารงานสํานักงาน (Office Administrative Management) 
- ทักษะการเปนเจาหนาที่ธุรการ (Assistant Administrative Skills to BOSS) 
- ทักษะการเขียนเอกสาร และการนําเสนอรูปแบบรายงาน  

 - การสนทนาภาษาอังกฤษในสํานักงาน  (English Conversation in the Office) 
 

ดานการออกแบบรูปแบบโครงการและกิจกรรม 
-  กิจกรรมการสรางมาตรฐานการใหบริการ 
-  กิจกรรมสงเสริมและเพิ่มรอยยิ้มในสํานักงาน 
-  กิจกรรมสงเสริมความตอเนื่องการพัฒนางาน 5 ส 
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-  ออกแบบรูปแบบการจัดงานใหกับพนักงานในเทศกาลตางๆ เชน งานวันเกิดพนักงาน, งานป   
   ใหมประจําป, งานโปรโมช่ัน เปนตน 

 
หมายเหตุ :  
 

หัวขอการบรรยาย  หลักสูตร โครงการและกิจกรรมตางๆ จะมีการวิเคราะห ออกแบบ ให
คําปรึกษาและคําแนะนํา เพื่อใหตรงตองการของลักษณะงาน พรอมนําเสนอวิธีการประเมินผล และการ
ติดตามผล เพื่อการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตามกระบวนการบริหารการฝกอบรม 
และพัฒนาบุคลากร ดังกลาวขางลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


