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ธนเดช ทพิยอภชิยากุล 
วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพฒันาภาวะผู้นําและทรัพยากรมนุษย์ 

  
ประวัตกิารศึกษา  

 กําลงัศกึษา ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยับรูพา 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต สาขากฎหมายแพง่และพาณิชย์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การฝึกอบรม 
 Coaching Certified : Thai Coach 

 Life Coaching Program : Semsikkhalai 

 Train the Trainer : Top Service Training  

ประวัตกิารทาํงาน  
ประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์กรและผู้บริหารด้านการพฒันาบคุลากรขององค์กรชัน้นํากวา่ 15 ปี 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (King Power Group) 
ตําแหน่ง : Manager - Learning & Development 

 บริษัท ทีโอเอกรุ๊ป จํากดั (TOA Group)  
ตําแหน่ง : Human Resource Business Partner 

 บริษัท แมเนจเม้น โซลชูัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  จํากดั (Management Solution International) 
ตําแหน่ง : HR&OD Consultant 

 บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากดั (มหาชน) (Siam Commercial Group) 
ตําแหน่ง : HR Specialist 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เช่ียวชาญ 

• หลกัสตูร การพฒันาภาวะผู้ นํา เพ่ือสร้างทีมงานประสทิธิภาพสงู (Leadership Development Program : Smart Leader, 
Smart Team) 

• หลกัสตูร เทคนิคการนําเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) 

• หลกัสตูร เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการประสานงาน (Professional Communication Skills) 
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• หลกัสตูร เทคนิคการโค้ชช่ิงและการเป็นพ่ีเลีย้ง เพ่ือสร้างผลงานประสทิธิภาพสงู (Coaching & Mentoring) 

• หลกัสตูร เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training (OJT) 

• หลกัสตูร การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการ สําหรับหวัหน้างาน (Supervisory Skills for Supervisor) 

• หลกัสตูร การบริหารคน สําหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) 

• หลกัสตูร HR มือโปรปัน้ได้ : การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์สําหรับ HR ยคุใหม ่(Proactive HR) 

• หลกัสตูร การวางแผนพฒันาบคุลากรบนพืน้ฐานความสามารถ (Competency Development Roadmap & IDPs) 

• หลกัสตูร การพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management System) 

• หลกัสตูร การจดัการความรู้ เพ่ือการพฒันาองค์กร (Easy KM for Organization Development)  

• หลกัสตูร การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานในงานบริการ (Improving Service Quality & Service Standard) 

• หลกัสตูร สดุยอดกลยทุธ์การบริการลกูค้า  (Service Excellence) 

• หลกัสตูร หวัใจนกับริการ สร้างได้ (Service Mind)  
 

ประสบการณ์บรรยาย 

หลักสูตร องค์กร 
หลกัสตูร Professional Presentation Skills  บมจ.เบทาโกร 

หลกัสตูร HR for non HR  บจก.เพอร์เฟค คอมพาเน่ียน กรุ๊ป 

หลกัสตูร การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาองค์กร  บริษัท บญุรอดบริวเวอร์ร่ี จํากดั 

หลกัสตูร Success Management Program  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชตะพานหิน จ.พิจิตร 

หลกัสตูร Team Alignment  บมจ.ดบับิว เอชเอ 

หลกัสตูร กระตุ้นตอ่มคิด เพ่ือพฒันาการทํางานอยา่งสร้างสรรค์ 
 (Innovative Thinking) 

 บมจ.ดบับิว เอชเอ 

หลกัสตูร เสริมสร้างทศันคติเชิงบวก เพ่ือการทํางานร่วมกนัในองค์กรอยา่ง
สร้างสรรค์ (Positive Thinking) 

 บมจ.สหวิริยา อินดสัตรี 

หลกัสตูร เทคนิคการบริหารเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ  สํานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 

หลกัสตูร Coaching for High Performance  บมจ. ไทยซมัซงุ ประกนัชีวิต 

หลกัสตูร ลกูน้องเลีย้วซ้าย เจ้านายเลีย้วขวา...จะแก้ไขอยา่งไรดี  HRD Pro Club 

หลกัสตูร การบริหารคน สําหรับผู้ นํายคุใหม่  (HR for Non HR)  บริษัท พีทีจี เอน็เนอยี จํากดั (มหาชน) 

หลกัสตูร การบริหารทีมงานตา่ง Generation   บริษัท มรูาคามิ จํากดั 

หลกัสตูร ภาวะผู้ นําสําหรับผู้บริหาร  โรงพยาบาลธนบรีุ 

หลกัสตูร กลยทุธ์การวางระบบการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน                
(Strategic Succession Planning) 

 กรมพลศกึษา 

หลกัสตูร เทคนิคการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรเชิงกลยทุธ์  สํานกังานสาธารณสขุ จงัหวดัปทมุธานี 

หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาระบบจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาองค์กร         
(Easy KM in Practice) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 สํานกังานสาธารณสขุอําเภอคลองทอ่ม  

จงัหวดักระบ่ี 
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 คณะวิทยาการจดัการ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

หลกัสตูร การพฒันาระบบพ่ีเลีย้งและการสอนงานอยา่งมืออาชีพ               
(Mentor @ Work) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 

หลกัสตูร การส่ือสารเพ่ือการประสานงานในองค์กร 
(Effective Coordination & Communication Skills) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 

หลกัสตูร เสริมสร้างความสมัพนัธ์ของบคุลากร เพ่ือสร้างทศันคติ 
ในการทํางานเป็นทีม 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

หลกัสตูร การพฒันาภาวะผู้ นํา สําหรับหวัหน้างาน 
(Leadership Development Program for Supervisor) 

 บริษัท บญุถาวรเซรามิค จํากดั 

หลกัสตูร การบริหารทีมงานตา่ง Generation งานได้ผล คนเป็นสขุ             
(Generation @ Work) 

 บริษัท รังสติพลาซา่ จํากดั 

หลกัสตูร การพฒันาภาวะผู้ นํา (Leadership Development Program)  มหาวิทยาลยัเกริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เช่ียวชาญ 

 โครงการพฒันาระบบบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะของบคุลากร (Competency based Management System) 

 โครงการจดัทําใบกําหนดหน้าท่ีงานและตวัชีว้ดัผลงาน (Smart JD & KPIs) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารผลงาน (Performance Management System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงู (Talent  Management Strategy) 
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 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management System) 

 โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารวฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture Management System) 

ประสบการณ์ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ 

โครงการ องค์กร 
โครงการท่ีปรึกษาด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์  บริษัท ทีสกายเทคโนโลยี จํากดั 

โครงการพฒันาภาวะผู้ นําสําหรับผู้บริหารยคุใหม ่  ร้านแฟรนไชส์ 7-11  

โครงการพฒันาวฒันธรรมองค์กร (Core Value) และกรอบความสามารถ           
ในการปฏิบติังาน (Job Competency) 

 บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากดั 

โครงการพฒันาระบบ Career Path Development System  บริษัท กรุงเทพสกรีน จํากดั 
โครงการพฒันาระบบการกําหนดหน้าท่ีการทํางาน (Smart Job Description)   สํานกังานจดัการทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ในองค์กร  
(Knowledge Management) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

โครงการออกแบบและวางระบบเส้นทางการพฒันาบคุลากรตามระดบั
ความสามารถของตําแหน่งงาน (Competency Development Roadmap) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

โครงการออกแบบพฒันาและสร้างวฒันธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ  
(KPG Service Culture Code) 

 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

โครงการออกแบบและพฒันาระบบบริหารวฒันธรรมองค์กร  
(Future Park Spirit & Service Excellence) 

 บริษัท รังสติพลาซา่ จํากดั  
(ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ)  

โครงการปลกูฝังบคุลกิภาพของพนกังาน (Character Development)  บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

โครงการสํารวจความพงึพอใจของพนกังานเพ่ือการพฒันาองค์กร  
(Employee Satisfaction Survey) 

 บริษัท เอก็ซ์ เซลเล้นท์ เอน็เนอร์ย่ี   อินเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั    

โครงการศกึษา ออกแบบและปรับปรุงกระบวนงาน  สํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ 

โครงการจดัทําแผนพฒันาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบคุคล  
(HR Scorecard) 

 สํานกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

โครงการพฒันาความสามารถเชิงสมรรถนะของบคุลากร  
(Competency & IDPs) 

 สํานกังานสลากกินแบง่รัฐบาล 

 


