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วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริ หารงานคุณภาพ
โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาทีด่ ีทสี่ ุ ด ต้ องเริ่ มต้ นจาการพัฒนาคน”
เพราะคนเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร และทีป่ รึกษาธุรกิจ
ประวัติการศึกษา






ปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาการจัดการ
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร GMP & HACCP
ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่ นที่ 2 กรม
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ( จานวน 8 วัน)
 การสร้างและพัฒนาที่ปรึ กษาเชิงธุ รกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึ กษาด้านการวินิจฉัยสถาน
ประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกากับ
ของศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ( 90 ชัว่ โมง)
ประวัติการทางานปัจจุบัน
 วิทยากร และที่ปรึ กษาธุ รกิจด้านการพัฒนาองค์กร
 ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาองค์กร บริ ษทั สิ ริมาตาคอร์ เปอร์ เรชัน่ จากัด และบริ ษทั ศุภทัศนา ขนส่ ง จากัด
(ปัจจุบนั )
 วิทยากรกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 17 ระยอง
 วิทยากรับเชิญของสถาบันอื่นๆ
ประวัติการทางานทีผ่ ่านมา
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 7 ปี
 หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ-จัดจ้าง 6 ปี
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ประวัติงานทีป่ รึกษา และบรรยายงานระบบบริหารคุณภาพ
 บริ ษทั ทองถวิล บริ การ จากัด ระบบ ISO14001
 บริ ษทั ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จากัด ระบบ ISO 9001,GMP HACCP
 ฯลฯ
ประวัติการฝึ กอบรม
o เสริ มทักษะที่ปรึ กษา ภายใต้การกากับของศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม
o การจัดทามาตรฐานฮาลาล กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
o การจัดทามาตรฐาน 5 ส สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
o การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยจังหวัดระยอง
o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท.)
o INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริ ษทั ไอเทป จากัด
o INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริ ษทั ไอเทป จากัด
o ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
o การคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
o พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
o การอบรม E-Service สานักงานประกันสังคมระยอง สานักงานประกันสังคม
o การจัดทาบัญชีของธุ รกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิ ทธิ
ประโยชน์ กรมส่ งเสริ ม BOI
o การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบตั ิ 36 ชัว่ โมง สถาบันฝึ กอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบตั ิ Creative
Accounting Academy
o สารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานที่ปรึ กษา กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
o โอกาสงานที่ปรึ กษาในฐานะโค้ช กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
o การยืน่ ลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝี มือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริ ษทั สมาร์ ทเทรนนิ่ง
แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
o Certify HRM for non HR สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
o CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
o TRAIN THE TRAINERS บริ ษทั พีเพิ่ล ไดนามิค จากัด
o ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
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ประสบการณ์งานสอนและงานวิทยากร


























เคล็ดไม่ (ลับ) สู่ การเป็ นผูน้ าที่ทรงประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงรุ ก
HR for Non HR
จิตสานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริ การด้วยใจ (Service Mind)
การบริ การสู่ ความเป็ นเลิศ (Service to Excellence)
Positive Thinking
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
กลยุทธ์การบริ หารต้นทุน ( Strategic Cost Management)
หลักสู ตร การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
หลักสู ตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
คุณธรรม และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
เทคนิคการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
เทคนิคการติดตามหนี้และการบริ หารลูกหนี้
เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยหลัก HO REN SO
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
การจัดทา KPIs เพื่อวัดความสาเร็ จในงาน
ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู ้ (Basic Tax Knowledge)
การสื่ อสาร การสร้างความสัมพันธ์ สู่ งานสาเร็ จ
เทคนิคการเจรจาต่อรองในการจัดซื้ อ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานเป็ นทีมให้มีประสิ ทธิภาพ
Finance for Non-Finance
เทคนิคการจัดทาเอกสารตามข้อกาหนด ISO 9001:2015
เทคนิคการจัดทาเอกสารตามข้อกาหนด ISO 14001:2015
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หน่ วยงานทีเ่ คยเชิญไปบรรยาย
บริ ษทั เกียรติธนา ขนส่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไดเซล เซฟตี้ ซี สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สหไพศาลอินดัสทรี จากัด
บริ ษทั มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สุ นทรธัญทรัพย์ จากัด
บริ ษทั สยามเครื่ องชัง่ และวิศวกรรม จากัด
บริ ษทั พี พี ออนไทม์ จากัด
บริ ษทั เค-99 พลาสเทค จากัด
บริ ษทั เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
กลุ่มบริ ษทั ไทยอีสเทิร์น
บริ ษทั Grolier International
โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
การประปานครหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
สานักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
บริ ษทั แอร์ โรเฟลกซ์ จากัด
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ฯลฯ
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ภาพบรรยาย (บางส่ วน)
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