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ข้ อมูลวิทยากร : โค้ ชจารุ วดี ปวรินทร์ พงษ์ (Jaruwadee Pawarinpong)
ปั จจุบัน
Coach & Professional Trainer
วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต (5S for Productivity)

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , 3 ½ ปี )
ปริ ญญาโท : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (สาขาจิตวิทยาแนะแนวและให้ คาปรึกษา)
ปริ ญญานิพนธ์ดีเด่นเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลของกิจกรรมกลุม่ และการให้ คาปรึกษาเป็ นกลุม่
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ที่มีตอ่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ของผู้รับการสงเคราะห์
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้ านเกร็ ดตระการ
ประกาศนียบัตร :
 โครงการพัฒนาวิทยากรในสังกัดฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
 โครงการฝึ กอบรมวิทยากรประจาหมวด “5ส เพื่อการเพิ่มผลิต” สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
ทุนสนับสนุนจาก JIPMS ประเทศญี่ปนุ่
 โครงการเสริ มสร้ างผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นที่ 1 (NEC:New Entrepreneurs Creation)
โดยกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
 โครงการพัฒนาวิทยากรในสังกัดสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง “การเป็ นวิทยากรในแนว Coaching”
และปฏิบตั ิตวั ในฐานะ Co-Coach รวม 5 หลักสูตร จานวน 10 วัน โดยสถาบันฝึ กอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 ประกาศนียบัตร Thai Coaching Training Course 2015 จากสมาคมการโค้ ชวิถีไทย
 โครงการฝึ กอบรมการเสริ มสร้ างทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ “นักวินิจฉัยสถานประกอบการ”
โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริ มอุตสากรรม
กรรมการเกียรติคุณ :
- คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส ในการประกวด Thailand 5S Award ประจาปี 2549 - 2551
จัดโดยสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่ : ส.ส.ท.
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนชุติมา ปี 2547 – 2554
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 โค้ ช (Coach)
 นักจิตวิทยาให้ คาปรึกษา (Counselor)
 นักวินิจฉัยสถานประกอบการ

Email : cs.pplearning@gmail.com info.pplearning@gmail.com Tel : 0836454949 www.pplearning.com

ประสบการณ์ การทางาน
พ.ศ. 2555 – ปั จจุบนั

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หน้ าทีรับผิดชอบ
 บรรยายและวิทยากรฝึ กอบรม ด้ าน Soft Skill และ “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
 ให้ บริ การ ออกแบบ พัฒนา และจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และ ในกิจกรรม “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
 ให้ คาปรึกษาและแนะนา ในโครงการ “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”

พ.ศ. 2552 – 2555

ผู้จดั การแผนกฝึ กอบรมและพัฒนา
บริ ษัท เอเซียบุ๊คส จากัด
หน้ าทีรับผิดชอบ
 บรรยายและวิทยากรฝึ กอบรมภายในบริ ษัทฯ ในหลักสูตร Supervisory Skill, Time
Management, Train the Trainer, สือ่ สารที่ได้ ทงใจได้
ั้
ทงงาน,
ั้
พัฒนาภาวะผู้นา, มาตรฐานงานบริ การ, การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริ การ
 ที่ปรึกษาและให้ คาปรึกษาในโครงการ “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในคลังสินค้ า DC101”
รวมถึงการบรรยายให้ ความรู้ 5ส เพื่อการเพิ่มผลิต, บทบาทคณะทางาน 5ส,
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 ที่ปรึกษาและให้ คาปรึกษาในโครงการ “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในสานักงานใหญ่ (อาคาร
ชานาญเพ็ญชาติ)” รวมถึงการบรรยายให้ ความรู้ 5ส เพื่อการเพิ่มผลิต, บทบาทคณะทางาน 5
ส, เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 ให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษากับผู้จดั การสายค้ าปลีกเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน
 วางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน วิเคราะห์หาความจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรม
และพัฒนาพนักงาน
 จัดทา Training Road Map และ Individual Development Plan (IDP)
 จัดทาโครงการพัฒนาพนักงาน ได้ แก่ Management Trainee Program,
Talent Management Program, Coach & Mentor Program
 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ ในการฝึ กอบรมพนักงานสายค้ าปลีก และสานักงาน
 บริ หารงานฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน แผนกฝึ กอบรมและพัฒนา
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พ.ศ. 2546 – 2552

หัวหน้ างานแผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
หน้ าทีรับผิดชอบ
 บรรยายและวิทยากรฝึ กอบรม ในสังกัดฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม
หมวด การเพิ่มผลผลิตด้ วย 5ส
 คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส ในการประกวด Thailand 5S Award
 คณะทางาน 5ส ของสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
 ออกแบบ พัฒนา และจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายนอก (Public Training)
ของฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม
 ออกแบบ พัฒนา และจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายใน (Inhouse Training)
เพื่อให้ บริ การองค์กรต่าง ๆ ที่มาใช้ บริ การ ของฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม
 สร้ างความสัมพันธ์เครื อข่ายกับกลุม่ องค์กรที่ทางานด้ าน HRD
 บริ หารงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ของฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม
 บริ หารงานด้ าน Front Line Service และ Call Center
 บริ หารงานและจัดการข้ อมูลเว็บไซต์ www.tpif.or.th

พ.ศ. 2540– 2546

ผู้ช่วยหัวหน้ าส่วน สานักผู้อานวยการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หน้ าทีรับผิดชอบ
 บริ หารงานฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยการจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา
พนักงานประจาปี (Training Year Plan) การดาเนินงานฝึ กอบรมภายใน (Inhouse
Training) การส่งพนักงานอบรมภายนอก (External Training)
 บริ หารงานนักเรี ยนทุนด้ านมาตรวิทยา (นักมาตรวิทยา) ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 บริ หารงานสารบรรณ งานเลขานุการ สานักผู้อานวยการ โดยการควบคุม ดูแล จัดการ
หนังสือราชการในระบบสารบรรณของสถาบันฯ และดูแลการประชุมกรรมการบริ หารสถาบัน
ฯ (Board)
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในโครงการก่อสร้ างอาคารห้ องปฏิบตั ิการมาตรวิทยาแห่งชาติ ภายใต้ เงินกู้ JBIC
 หัวหน้ าโครงการ “5ส เพื่อความสาเร็ จในงาน” เป็ นการนา 5ส มาใช้ ตามมติ ครม. และ
ประกาศนโยบายของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม
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ผลงานด้ านการอบรม (ตัวอย่ างหลักสูตรฝึ กอบรมบางส่ วน)
 เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม รุ่น 95 (หลักสูตร 51 ชัว่ โมง) – กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
 การวางแผนครบวงจร รุ่น 16 (หลักสูตร 30 ชัว่ โมง) – สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
 ISO 9001:2000 (1) Quality Objective Arrangement (2) Document Writing
(3) Internal Quality Audit – สถาบัน Concurrent Management
 โครงการ “พัฒนาวิทยากรในสังกัดฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอบรม” – ส.ส.ท. (Train the Trainer Program)
 โครงการฝึ กอบรม “วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้ าน 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต” – ส.ส.ท. (Train the Trainer for 5S)
 โครงการ “ผู้ช่วยที่ปรึ กษาในโครงการ TPM (รับผิดชอบ 5S for Productivity) โดย JIPMS ”– ส.ส.ท.
 โครงการพัฒนาวิทยากรในสังกัดสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง เคล็ดลับการเป็ นวิทยากรในแนว Training & Group Coaching
และปฏิบตั ิตวั ในฐานะ Co-Coach รวม 5 หลักสูตร จานวน 10 วัน ของสถาบันฝึ กอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตรการเสริ มทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ” ภายใต้ โครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs” โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความเชี่ยวชาญในด้ านวิทยากร
ในกลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต








5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
การฟื น้ ฟู 5ส
บทบาทคณะกรรมการ 5ส
กลยุทธ์การจัดทามาตรฐาน 5ส
การบริ หาร 5ส ให้ ประสบความสาเร็ จ ด้ วยจิติวทยาเชิงบวก
การจัดเก็บเอกสารด้ วยกิจกรรม 5ส

ประสบการณ์ ด้านวิทยากรในกลุ่มหลักสูตร 5ส (ตัวอย่างรายชื่อลูกค้ าบางส่วน)
 บมจ. ปตท. ในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริ การและความปลอดภัยด้ วย 5ส สาหรับปั๊ มน ้ามัน ปตท.”
จานวน 13 รุ่น (พนักงานที่ทางานในปั๊ มน ้ามัน ปตท. เขตกรุงเทพและปริ มณฑล)
 บมจ. ปตท. ในหลักสูตร “5ส ตามแนวทางใหม่ เพื่อการเพิ่มผลผลิต” จานวน 4 รุ่น (พนักงาน ปตท.ที่ทางาน
ในคลังน ้ามัน จ.ลาปาง, จ.ขอนแก่น, จ.สงขลา และ จ.ปทุมธานี)
 บมจ. ปตท. ในหลักสูตร “การคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อสนับสนุนการทากิจกรรม 5ส” จานวน 2 รุ่น
(พนักงาน ปตท. สายส่งก๊ าซ)
 บมจ. ปตท. ในหลักสูตร “ตรวจ 5ส อย่างไรได้ ทงใจและงาน”
ั้
จานวน 2 รุ่น (พนักงาน ปตท. สายส่งก๊ าซ)
 บจก. กรี นสปอต (สานักงาน) ในหลักสูตร “ปั ดฝุ่ น 5ส เพื่อความสาเร็ จ” จานวน 6 รุ่น
 บจก. กรี นสปอต (สานักงาน) ในหลักสูตร “บทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการยกระดับกิจกรรม 5ส
สูค่ วามเป็ นเลิศ”
 บจก. กรี นสปอต (สานักงาน) ในหลักสูตร “ตรวจ 5ส อย่างไรได้ ทงใจและงาน”
ั้
 บจก. ไทยเทค สตีล (2003) ในหลักสูตร “5ส กับการเพิ่มผลผลิต” จานวน 2 รุ่น
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บจก. คาโออินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) ในหลักสูตร “5ส กับการเพิ่มผลผลิต”
บจก. คันทรี เลค ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
บจก. ยานสยามขนส่ง ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต สาหรับหัวหน้ างาน”
บจก. ยานสยามขนส่ง ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตสาหรับพนักงาน”
บจก. อิชิเทค (ไทยแลนด์) ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
บจก. นางาโน่ พรี ซิชนั่ ในหลักสูตร “การฟื น้ ฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง”
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ในหลักสูตร “การฟื น้ ฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส”
บจก. โอกาวาเอเซีย ในหลักสูตร “ตรวจ 5ส อย่างไรได้ ทงใจและงาน”
ั้
บจก. เอช.ซี.สตาร์ ค ในหลักสูตร “ตรวจ 5ส อย่างไรได้ ทงใจและงาน”
ั้
บจก. เด๊ กซ์ตร้ า อินดัสทรี แอนด์ ทรายสปอตร์ ต ในหลักสูตร “5ส ในมุมมองการพัฒนา”
ห้ างหุ้นส่วนจากัดมายการพิมพ์ ในหลักสูตร “บริ หาร 5ส ให้ ประสบความสาเร็ จ”
บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ ในหลักสูตร “บริ หาร 5ส ให้ ประสบความสาเร็ จ”
บจก. ATT Consultant ในหลักสูตร “การจัดเก็บเอกสารด้ วยกิจกรรม 5ส”
บจก. ฮอนชวน (ประเทศไทย) ในหลักสูตร “บริ หาร 6ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
บจก. ฮอนด้ าโลจิสติด ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
บจก. ฟาเท็ค เวิร์คส์ ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
บจก. 5ตะขาบ (ซิมเทียนฮ้ อ) ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต” และหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส”
บมจ. ไทยฟิ ลาเท็กซ์ ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต” (อบรมพนักงานทัว่ ทังโรงงาน
้
รวม 3 ร่น)
โรงงานน ้าตาลมิตรภูหลวง ในเครื อบริ ษัท มิตรผลพัฒนา จากัด ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
และหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส”
โรงงานน ้าตาลสิงห์บรุ ี ในเครื อบริ ษัท มิตรผลพัฒนา จากัด ในหลักสูตร “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”
และหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส”
บมจ. ไทยโคโคนัท ในหลักสูตร “บริ หาร 5ส ให้ ประสบความสาเร็ จ”
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ ในหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส”
Etc.

ผลงานประสบการณ์ ด้ านบริหารโครงการ 5ส
 ปี 2540 – 2546 หัวหน้ าโครงการ “5ส เพื่อความสาเร็ จในงาน” ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ในการนา 5ส มาใช้ ตามมติ ครม. และประกาศนโยบายของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้ อม
 ปี 2546 - 2552 คณะทางาน 5ส ของ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่ ส.ส.ท.
 ปี 2553 – 2555 ที่ปรึกษา ในคณะทางาน “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ในคลังสินค้ า DC101”
บริ ษัท เอเชียบุ๊คส จากัด โดยให้ คาแนะนาและติดตามผลการดาเนินงาน 5ส
 ปี 2554 - 2555 ที่ปรึกษาในคณะทางาน “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ในสานักงานใหญ่ (อาคารชานาญเพ็ญชาติ)”
บริ ษัท เอเชียบุ๊คส จากัด โดยให้ คาแนะนาและติดตามผลการดาเนินกิจกรรม 5ส
 ปี 2556 – 2557 ออกแบบการดาเนิน “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต” (Set up Program)
ให้ โรงงานน ้าตาลมิตรภูหลวง บริ ษัท มิตรผลพัฒนา จากัด และ บริ ษัท เรี ยล โซลูพลัส จากัด
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 ปี 2558 เป็ นที่ปรึกษาด้ าน 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต ให้ กบั บริ ษัท เนเดอร์ แมน เอส.อี.เอ จากัด
ผลงานด้ าน คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส ในการประกวด Thailand 5S Award
การประกวด Thailand 5S Award 2008 ครัง้ ที่ 7
 บริ ษัท ไทยเอ็มเอฟซี จากัด จ.ระยอง
 บริ ษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จากัด (มหาชน) จ.ลาพูน
 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (โคกตูม) จ.สระบุรี
 บริ ษัท.เจริ ญโภคภัณฑ์อีสาน จากัด (มหาชน) (โคกกรวด) จ.นครราชสีมา
 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (หาดใหญ่) จ.สงขลา
 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อตุ สาหกรรม จากัด จ.พิษณุโลก
 บริ ษัท บี.พี.ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด จ.สระบุรี
 บริ ษัท ราชบุรีอาหาร จากัด จ.ราชบุรี
 บริ ษัท สายไฟฟ้ าไทย-ยาซากิ จากัด (สาขาวัดแค) จ.กรุงเทพฯ
 บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) จ.ระยอง
 บริ ษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น ้า จากัด จ.สงขลา
 บริ ษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จากัด จ.ระยอง
 บริ ษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์ มินลั จากัด จ.ระยอง
 บริ ษัท เกทส์ ยูนิทตะ (ประเทศไทย) จากัด จ.ระยอง
การประกวด Thailand 5S Award 2007 ครัง้ ที่ 6
 บริ ษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด จ.ระยอง
 บริ ษัท เอสอีดบั บลิวเอส-คอมโพเนนท์ จากัด จ.ระยอง
 บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ปั กธงชัย จ.นครราชสีมา
 บริ ษัท ที ไอ พี เอส จากัด จ.ชลบุรี
การประกวด Thailand 5S Award 2006 ครัง้ ที่ 5
 บริ ษัท เอ็นโอเค พรี ซิชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จากัด จ.พระนครศรี อยุธยา
 โรงพยาบาลบ้ านหมี่ จ.ลพบุรี
 บริ ษัท ยูโรเปี ย้ นฟู้ด จากัด (มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
 บริ ษัท ยูโรเปี ย้ นฟู้ด จากัด (มหาชน) จ.ปราจีนบุรี
 บริ ษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด (มหาชน) จ.นนทบุรี
 บริ ษัท ออโต้ อลั ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด จ.ระยอง
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ประสบการณ์ ด้านวิทยากรในหลักสูตรต่ าง ๆ (ตัวอย่ างรายชื่อลูกค้ าบางส่ วน)
กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการเปลี่ยนแปลง
หน่ วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สานักราชเลขาธิการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)โครงการพัฒนาหัวหน้ าภาควิชา รุ่น 1, รุ่น 2
 สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง หลักสูตรผู้บริ หารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 28
 คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จ.ลาปาง
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 สานักอนามัยโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรบริ หารการพยาบาล (บริ หารอนามัย) รุ่น 35, 36
หน่ วยงานเอกชนทั่วไป
 บริ ษัท ออลล์เทรนนิ่ง จากัด (CP ALL)
 บริ ษัท ทรูคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัท กรุงไทย จากัด (มหาชน)
 บริ ษัท พรอพเพอร์ ตี ้แคร์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (PCS)
 บริ ษัท แบล็กแคนยอน จากัด
 บริ ษัท โอสถสภา จากัด
 บริ ษัท สยามกลาสอินดัสทรี จากัด
 บริ ษัท พรี มา่ โกลด์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
 บริ ษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
 บริ ษัท คอบร้ า อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
 บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด
 บริ ษัท เพียวฟู้ดส์ จากัด
 บริ ษัท สยามคอสมอสเวอร์ วิสเซส จากัด
 บริ ษัท ฮิตาชิ โกลบอลท์ จากัด
 บริ ษัท ปทุมธานี บริ วเวอรรี่ จากัด
 บริ ษัท พีเจ้ นอินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
 etc.

Email : cs.pplearning@gmail.com info.pplearning@gmail.com Tel : 0836454949 www.pplearning.com

ผลงานอื่นๆ
 วิทยากรรับเชิญในโครงการ Road show to Campus ปี 2553-2554 ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บรรยาหลักสูตร สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ ได้ งาน , พัฒนาภาวะผู้นา และ เพิ่มพลังการเรี ยนด้ วย Mind Map
 วิทยากรรับเชิญโครงการ Road show to Campus ปี 2553-2554 ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตท่าช้ าง บรรยายหลักสูตร สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ ได้ งาน , และ เพิ่มพลังการเรี ยนด้ วย Mind Map
 วิทยากรรับเชิญบรรยายให้ กบั คณะครู บุคลากร โรงเรี ยนอนุบาลชุติมา ในหลักสูตร 5ส ในโรงเรี ยนอนุบาล
 วิทยากรรับเชิญบรรยายในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรี ยนอนุบาลชุติมา ในหลักสูตรจิตวิทยาการดูแลเด็กปฐมวัย
ความชานาญด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนา (HRD)
 ออกแบบการฝึ กอบรมการสารวจความต้ องการ Design Training Need Survey
 ออกแบบจัดทาแผนฝึ กอบรมและพัฒนารายบุคคล Design Individual Development Plan : IDP
 ออกแบบการจัดทาแผนฝึ กอบรมและพัฒนา Design Competency Base Road Map
 ออกแบบการประเมินผลการฝึ กอบรมและการติดตามผล Design Training Evaluation and Follow-up
 ออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม Design Training Curriculums
 พัฒนาฝึ กอบรมประจาปี และแผนพัฒนาและจัดการงบประมาณของการฝึ กอบรม Develop annual training and development

plan, and manage training budget
 พัฒนาและดาเนินการฝึ กอบรมและการพัฒนาตามแผนการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานทุกคน Develop and implement training

& development plans training road map for all employees through competencies
 ให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษากับผู้จดั การสายการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร Provide guidance and advise to line manager

regarding to employee development
 พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการจัดการความสามารถในการพัฒนาอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง Development

programs to support talent management, career development, succession planning


จัดระบบการฝึ กอบรมและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ระบุ / วิเคราะห์การฝึ กอบรมและการพัฒนาความต้ องการกาหนดและ
ดาเนินการฝึ กอบรมประจาปี การจัดทางบประมาณ วางแผนและการควบคุมดูแล และติดตาม ฯลฯ )

pplearn 2018 co.,ltd.
สถาบัน pplearning เรามุง่ มัน่ ฝึ กฝนคนเชิงรุก
สนุกกับการพัฒนา นาพาชีวิตตัวเอง และองค์กรสูค่ วามสาเร็ จมัง่ คัง่

เราช่ วยทาเรื่ องที่ยากให้ ง่ายขึน้ ได้ จริง

Email : cs.pplearning@gmail.com info.pplearning@gmail.com Tel : 0836454949 www.pplearning.com

