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Your Trusted Advisor for Speaker & Trainer Solutions

อาจารย์ปฐมภ ัค ร ักว ัฒนกุล,
C.Ht (โค้ชปุ๊ก)

ี
วท
ิ ยากร และโค ช
้ อาช พ
ึ ษา (Educational Background)
วุฒก
ิ ารศก
•

•
•

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Program)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master Degree in Labor Economics and Human
Resources Management, Faculty of Economics, Chulalongkorn University – International
Program)
Professional Growth Liberal Studies (หลักสูตรวิชาเลือกอิสระทางการบริหารจัดการ) West
Chester University, Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bachelor Degree in Arts,
Faculty of Arts, Silpakorn University)

วุฒบ
ิ ต
ั ร (Certificate)
•
•
•
•
•
•
•
•

.

.

Train-the-Trainer, APM Group
Certified Trainer, Facilitation Skills from Development Dimension International (DDI),
Philippines
Principles of Life Coaching, Thailand Coaching Academy (Jimi the Coach), 2014
Life Coaching Practitioner, Thailand Coaching Academy (Jimi the Coach), 2014
Life Coaching Master Practitioner, Thailand Coaching Academy (Jimi the Coach), 2014
Professional Coach Certification Program (PCCP2) 2014, Thailand Coaching
Institution
Advanced Hypnotherapy, The Center of Research and Training Subconscious Power
TOP Focused Communication Method, The Technology of Participation (TOP), ICA
Australia

ึ ษาดูงานในต่างประเทศ (Study Field Trip)
การศก

.

ฮ่องกง (Hong Kong)
• Hongkong Productivity Council
ประเทศสาธารณร ัฐประชาชนจีน (China)
• Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen,
• Yuehexing Laser Mould (Shenzhen) Co., Ltd.
• Guangxhou Political Advisory Council, Guangxhou,
• Wanbao Home Electrical Appliance Plant (“National” brand air-conditioner)
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ประสบการณ์การทํางาน (Work Experience)
•
•
•

.

ผูจ
้ ัดการฝ่ายทร ัพยากรบุคคล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (East West Seed Co., Ltd.)
่ ยผูจ
ผูช
้ ว
้ ัดการฝ่ายทร ัพยากรบุคคล บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS (Thailand)
Limited)
่ ยบริหาร บริษัท กระดาษไทย-สก๊อตต์ จํากัด (Thai-Scott Paper Ltd.)
ผูช
้ ว

ตําแหน่งปั จจุบน
ั

.

วท
ิ ยากร (Trainer) :
•
•
•
•
•
•
•

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
(Technology Promotion Association (Thai-Japan)
สถาบันไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิคส์ (Electrical and Electronics Institute)
สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)
Thailand Management Association (TMA)
บริษัท เอ็นทียู (NTU Training Ltd.)
สมาคมการท่องเทีย
่ วแห่งจังหวัดทางภาคตะวันตก
กรมพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจ.เพชรบุรี

ี (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)
โค ช
้ อาช พ
-

โครงการโค้ชผูบ
้ ังค ับบ ัญชาและ กลุม
่ ดาวดวงเด่น (Talent) ห ้างหุ ้นส่วนสามัญ บ ้านขนมนันทวัน
จ.เพชรบุรี

อาจารย์พเิ ศษ (Special Lecturer) :
-

-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาล ัยหอการค้าไทย (Faculty of Business Administration, ThaiChamber of Commerce)
หลักสูตร : การบริหารและการจัดการองค์การ (Management and Organization)
หลักสูตร : การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Business Management in Modern World)
หลักสูตร : ธุรกิจสมัยใหม่
ภาควิชาการจ ัดการ มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร (Faculty of General Management,
Rajaphat Pranakorn University)
หลักสูตร : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนา
ปั ญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสัมมนาปั ญหาการบริหาร (HR Management, Employee
Training & Development, Management Information System, Seminar on HR Management &
Management)

ทีป
่ รึกษา (Consulting Services)
-

โครงการสร ้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมด ้านการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (SME)
จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
โครงการเทียบโอนวุฒป
ิ ริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมส่งเสริมเทค
โลโนยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิกส์ หลักสูตรการพัฒนา
หัวหน ้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2551 จัดโดย สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิกส์
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานระดับผู ้จัดการแบบบูรณาการ ประจําปี 2551 – 2552 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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-

-

-

โครงการพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยค
ุ ใหม่สําหรับบุคลากรฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท
DRIESSEN AIRCRAFT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) LTD. จ.ลําพูน
โครงการทีป
่ รึกษาภายใต ้ กิจกรรม การบริการเงินสมทบเงินสมทบจ ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ ปรับปรุงการผลิต การ
จัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund : CF) ปี 2557 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพ
แห่งประเทศไทย
โครงการ 5ส & Kaizen, Tri-Motive Manufacturing Co., Ltd. (Auto Part)
โครงการ 5ส, Bangkok Pacific Steel Co., Ltd.
โครงการจัดทําตัวชีว้ ด
ั ผลการปฏิบต
ั งิ าน โดยใช ้แนวคิด Balanced Scorecard และ Key Performance
ั ชผล
Indicator (KPI) กลุม
่ บริษ ัทโชคชยพื
โครงการจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านโดยมุง่ เน ้นวัตถุประสงค์ (Management by
Objectives) บริษ ัท DRIESSEN AIRCRAFT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) LTD. จ.
ลําพูน
โครงการ 5ส บริษ ัท DRIESSEN AIRCRAFT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) LTD. จ.
ลําพูน
โครงการการให ้คําปรึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบต
ั งิ าน (HR and Performance Management
Project) ห้างหุน
้ สว่ นสาม ัญ บ้านขนมน ันทว ัน จ.เพชรบุร ี
โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และโครงการ 5ส/Kaizen ห้างหุน
้ สว่ นสาม ัญ บ้าน
ขนมน ันทว ัน จ.เพชรบุร ี
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษ ัท เอสซไี อ อีเลคตริค แม็ นนิวแฟ็คเซอเรอ จําก ัด

หลักสูตรทีใ่ ห ้คําปรึกษาและฝึ กอบรมภายในองค์กร

.

หล ักสูตรแนะนํา
•
•
•
•
•

ห ัวหน้างานยุคใหม่ห ัวใจ “โค้ช”
Coaching จุดพล ังในต ัวคุณและทีมงาน
สร้างพล ังจิตใต้สํานึกเพือ
่ พ ัฒนาทีมงาน
ิ พล ังบวก
ปลุกพล ังจิต พิชต
Powerful Trainer

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)

.

For more information on “AIM Public & Corporate Courses” contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-377-2293 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
FAX
02-377-2294
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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