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บริษัท เน็กซสกิล จำกัด
289/75 ซอยรมเกลา 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510

วิทยากรใหคำปรึกษาดาน HR และระบบประเมิน Assessment 
พัฒนาหลักสูตรบริหารโครงการฝกอบรม ใหแกองคกรภาครัฐ และเอกชน

มาแลวทั่วประเทศ ประสบการณกวา 25 ป 

T : 092-649-4492, 095-364-5961
E-mail : nextskillinfo@gmail.com

www.nextskill.co

• CEO บริษัท เอ็นเอส แวลูส จำกัด (www.nsvalues.com)  

• Co-Founder บริษัท เน็กซสกิล จำกัด (www.nextskill.co)

• ผูบริหาร วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และองคกร 
  ประสบการณตรงกวา 20 ป

• วิทยากร ประจำสถาบัน HR Center, Beyond Global, Lead Business, ธรรมนิติ

N E W  C H A P T E R

In-House Training COACHING CONSULTING ASSESSMENTS

ตำแหนงปจจุบัน

• ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร  สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เกียรตินิยม) 

ประวัติการศึกษา 

• หลักสูตร Personality Development  (John Robert Power)
• หลักสูตร Leadership Skills for Peak Performance American
  Management Association)

• หลักสูตร Intercultural Management for Successful Business 
  Across Borders”  (Prof. Dr. Claus Schreier) 

• หลักสูตร “National Conference on Action Learning and HRD”
  (Michael J. Marquardt, Ed.D.)  

• ศึกษาดูงาน ampm Japan Inc. ประเทศญี่ปุน
• รับรางวัล Best Presenter หลักสูตร Mini Management Development Program 
  (Mini MDP)  จัดโดย Thailand  Management Association (TMA) 

การฝกอบรม
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• Strengths Coach : Gallup Inc. ,  Talent Coach : Talent Fit Co., Ltd. ( TALENT SCANN )

• Principle of Life Coaching : Semsikkhalai , Thailand Coaching Academy by Jimi The CoachTM

• Points of You Practitioner (POY)

• Coaching Foundation Program : สมาคมการโคชวิถีไทย (Thai Coach)

บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอร เนชั่นแนลจำกัด  (King Power Group – Duty Free Retail Business)
ตำแหนง  : ผูจัดการฝายบริหารการเรียนรู   

ประสบการณดานการพัฒนาองคกรและผูบริหารดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรชั้นนำ

ประวัติการทำงาน 

การพัฒนาดาน Coaching  

บริษัท กาดสวนแกว จำกัด (Hotel & Shopping Plaza)
ตำแหนง  : ผูจัดการฝายฝกอบรมและพัฒนา

บริษัท เอส ดีไซน เทรดดิ้ง จำกัด (Retail Business)
ตำแหนง  : ผูจัดการฝายฝกอบรม, ผูจัดการสวนบุคคล

บริษัท ปตท. มารท จำกัด (PTT Group – Convenience Store)
ตำแหนง  : ผูจัดการฝายฝกอบรม

บริษัท สยามวิชั่น จำกัด (Siam TV Group – Advertising Agency and Development Center) 
ตำแหนง : Senior Executive - Human Resources Development   

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (SCG Group)
ตำแหนง  : เลขานุการผูบริหารระดับสูง  
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• หลักสูตรดานการบริหารและเครื่องมืองาน HR (จากประสบการณตรงงานดานการพัฒนาคน/องคกร)

• หลักสูตรดานการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ การขาย (จากประสบการณตรงดานธุรกิจการขายและบริการ)

• หลักสูตรดานการพัฒนาผูนำ (จากประสบการณตรงการเปนผูบริหารในองคกรชั้นนำ)

• หลักสูตรปฐมนิเทศ  เทคนิคการเปนพี่เลี้ยง เทคนิคการสอนงาน

• หลักสูตร Effective Selling & Service และ Smart Personality

• หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิผล 

• หลักสูตรพัฒนาหัวหนางานและภาวะผูนำ ฯลฯ

• ที่ปรึกษาโครงการจัดการความรู (Knowledge Management)

วิทยากรหลักสูตรฝกอบรมที่เชี่ยวชาญ

วิทยากรรับเชิญ : In-House Training

อดีตผูบริหารหลักสูตรและวิทยากรประจำองคกร 11 ป  (KPG Corporate Trainer) 

ดาน

HRM,HRD,OD Core Value in Action :

Start Up : Core Value

วัฒนธรรมองคกร Care 21(Service&People Development) 

Modern Talent  Management & Succession Plan

การวางแผนเพื่อเปาหมายสำเร็จ (The Passion to Win & Success)  

Smart HR towards 21st Century

Smart HR Project (HR Project & Competency In Practice)

เทคนิคการประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

Smart Job Description & Competency

การวางแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Planning for VP)

Thai Aviation Refuelling Co.,Ltd.

Energist Co.,Ltd.

บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารอาคารสงเคราะห

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เทคนิคการจัดทำ Job Description & Competency บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล 

ดิไวซ เซลส (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร องคกร

ประสบการณการบรรยาย  
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วิทยากรรับเชิญ : In-House Training

ดาน

HRM,HRD,OD
(ตอ)

เทคนิคการจัดทำ Job Description & Competency  

HRD Talk : Modern People Development

การประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงขอมูลปอนกลับ

บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด

การทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย

ภาวะผูนำกับการโคช

หัวหนางานตองเกงคน (People Management) 

การพัฒนาองคกรดวย 70-20-10 Model

HR for Non-HR

HR System

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) 

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ จำกัด

บริษัท โตเกียว โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยดา โกเช (เอเชีย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด

บริษัท อัลฟา กรุป จำกัด

บริษัท ไดอิชิ จิตสุเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทรานตรอน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอกาโมโต เท็กซไทล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท รีโซ (ประทศไทย) จำกัด

บริษัท สองสี่หก จำกัด

กรมพัฒนาชุมชน

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด

หลักสูตร องคกร

บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน)

บริษัท T.M. Industry จำกัด

บริษัท อีซีบาย จำกัด

บริษัท แซสเทค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จำกัด

กลุมบริษัท โกลาว (เวียงจันทน สปป.ลาว)

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เรียวโช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท THAI PENTA-OCEAN CO., LTD.

บริษัท ไทย สตารไลท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด
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วิทยากรรับเชิญ : In-House Training

ดาน

Onboarding 
Program/

การสอนงาน/
เทคนิคพี่เลี้ยง

Coaching/
Soft Skills

เทคนิคการเปนพี่เลี้ยง (Mentor @ Work)

เทคนิคการมอบหมายและติดตามผลเพื่อใหไดผลงาน

บริษัท คิมบอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร จำกัด

บริษัท ดอยคำ จำกัด

บริษัท เมโทรซิสเต็ม คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท อีสเทิรน โพลีแพ็ค จำกัด

บริษัท ชัวรเท็กซ จำกัด

บริษัท เซน-โกเบง จำกัด

สำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย

หลักสูตร องคกร

Being an Excellence Mentor

บริษัท ออนดีมานด จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลเวเตอร จำกัด

บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด

สภากาชาดไทย

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด

บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วีเลิรน จำกัด

บริษัท ออนดีมานด จำกัด

บริษัท รอนดา (ประเทศไทย) จำกัด

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท เลนโซ วีล จำกัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

บริษัท อัลฟา กรุป จำกัด

กรมการพัฒนาชุมชน 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

Mentor @ Work” & เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction)

เทคนิคการใหคำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยงมืออาชีพ

สงเสริมนวัตกรรมการเรียนรูในระบบพี่เลี้ยง

การโคชเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Job Instruction)

กรมพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสรางสรรคนวัตกรรมสูสังคม

Smart Team : Smart Leader

การวางแผนเพื่อเปาหมายสำเร็จ (The Passion to Win & Success)  

Smart Leader for Peak Performance

Smart Personality

บริษัท ไดเซลล เซฟตี้ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพฯ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี

บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเตรียล โซลูชั่น จำกัด
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ดาน

Coaching/
Soft Skills

บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด

บริษัท เธียรสุรัตน จำกัด (มหาชน)

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

สถาบันพัฒนาขาราชการดานการพัฒนาเมือง

บริษัท วีเลิรน จำกัด

บริษัท จาโกตา บราเดอรส เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท พีที เอนเนอยี จำกัด

รานอาหารระเบียงทะเล

โรงแรมโกลเดนทิวลิป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จาโกตา บราเดอรส เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โพรเกรส เอช อาร จำกัด

หลักสูตร องคกร

บริษัท เอ็นทีที เดตา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี

บริษัท มอลเท็น เอเชีย โพลิเมอรโปรดักส จำกัด

บริษัท มิตซุยไกรนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด  

บริษัท เคอี รีเทล จำกัด

บริษัท อัลฟา กรุป จำกัด

บริษัท คอบรา อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

Performance Planning & Time Management

Smart Goal Setting & Effective Action Plan

บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด

บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด

บริษัท โอกาโมโต เท็กซไทล จำกัด

บริษัท เอ็มซีเมทัล เซอรวิส เอเชีย จำกัด

เทคนิคการเปนหัวหนางาน (Supervisory Skills)

MBO Evaluation Training  

Powerful Leadership

Performance Coaching and Feedback

Leader as a Coach

Strengths Based Development

Smart Goal Setting

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย

บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอรตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)

โรงแรม พูลเมน กรุงเทพ จี

LH Mall & Hotel Co., Ltd.

บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด

Management Training Module (Leadership) บริษัท โซนี่ไทย จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยน ออโตพารท จำกัด

Powerful Leader What Customers Really Want GLOBAL B2B CONSULTANCY INC. (มะนิลา ฟลิปปนส)

การบริหารเวลาสูความสำเร็จ

Smart Personality for Modern Secretary

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการใหม

ทักษะการคิดเพื่อแกปญหาและตัดสินใจ

โครงการฝกอบรมขาราชการใหม

We Love … WE LEARN 

การสรางทีมงานบริการสูความเปนเลิศ

How to ingrain service mind

มาตรฐานการบริการ

นักขายและบริการขั้นเทพ

เทคนิคการรับมือและบริหารขอรองเรียนลูกคา

เทคนิคการขายอยางมืออาชีพ

Team Energize

How to ingrain service mind

การสรางทีมงานบริการสูความเปนเลิศ 

อานคนปรับสไตล บริการพิชิตใจลูกคา
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วิทยากรรับเชิญ : In-House Training

ดาน

การสื่อสาร/
ประสานงาน

DISC Model
(Personality 
Insight)

Public Training

การสื่อสารขามสายงาน

เทคนิคการสื่อสารเพื่อใหคำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธการสื่อสารสำหรับพนักงานธุรการที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเพื่อบริการอยางมืออาชีพ

Effective Communication

การสื่อสารสำหรับผูนำผูทรงประสิทธิผล

บริษัท อีซีบาย จำกัด

มหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท เฮเฟเล (ประเทศไทย) จำกัด 

บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท 

บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด

บริษัท อีซี่บาย จำกัด

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด

บริษัท ราชบุรีเวอลดฯ จำกัด

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Yonezawa Engineering Asia PJT.

หลักสูตร องคกร

เทคนิคการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท คารเทียร ครีเอชั่น จำกัด

HRD Pro Club

สถาบัน HR Center

ชมรมบริหารบุคคลบางขุนเทียน (Experienced Sharing)

โปรแกรมพัฒนาการสื่อสารเพื่องานบริการ จนท.CS

การสื่อสารเพื่อการนำเสนองาน และ การเสริมสรางภาพลักษณ
และบุคลิกภาพนักบริหาร

การสื่อสารการทำงานในองคกรญี่ปุน

Discover Your Style – DISC Model

Discover Your Sales Insight – นักขายสไตลคุณ

Train อยางไร ไมใหนิ่ง

ประสานงานอยางไร ไดทั้งใจ ไดทั้งงาน

เทคนิคการเปนพี่เลี้ยง

การสรางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) – Online/Public

อานคนใหรูใจ ดวย DISC Model – Online/Public

Mentor @Work

Career Path – Talent & Succession Plan

ชมรมบริหารบุคคลบางขุนเทียน (Experienced Sharing)Individual Development Plan (IDPs)

Talent & Succession Plan Management

บริษัท เอ็นเอส แวลูส จำกัดProfessional HRD

บริษัท คารเชอร รีเทล จำกัด

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ทีซีซี แอทเซ็ส(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาวไทยคลังสินคา จำกัด (online)

บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล (online) 

สถาบัน Durian (online)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 (online)
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อาจารยพิเศษ / ที่ปรึกษา 

ดำเนินรายการเสวนา / อื่นๆ

ดาน

Public Training

สื่อเรียนรู
แบบออนไลน

(ตอ)
Evaluation Training 

Leadership Development

อานคนใหรูใจ (DISCover Your Style)

Disruptive Leadership

Boost up yourself and Team
(ดึงศักยภาพตัวคุณและทีม ดวย 4 ศาสตร)

เทคนิคการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ

แปลงรางนองเปนนักฝกอบรมมืออาชีพ

การมอบหมายงานในยุค Next Normal

Topica (Edumall)

www.hrdmentor.com

Skill Lane, Impression Consultant

Beyond Global Consulting

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย

สถาบันธรรมนิติ

Career Mentor

หลักสูตร องคกร

• อาจารยพิเศษ เชน มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

• งานที่ปรึกษางานดาน HR เชน บริษัท สิงหฟูดส จำกัด / คณะกรรมการสำนักวิจัยแหงชาติ / 
       บริษัท เนเจอร คอรเปอเรชั่น / บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด / King Kong Pet Shop
       บริษัท อุบลเอทานอล จำกัด/ บริษัท บูรพา พรอสเพอร จำกัด / กลุมบริษัท โกลาว (เวียงจันทน สปป.ลาว) / 
       บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)/ บริษัท เซฟดีล จำกัด / บริษัท เอสเอสยูพี โฮลดิ้ง จำกัด

- สัมมนาหลักสูตร  CEO Talk  :  HR Boot Camp 2014  ณ ชวาลัน รีสอรท
- สัมมนา Thai Coaching Showcase 2014 ณ โรงละครอักษรา 
- สัมมนา “ปรับกลยุทธธุรกิจบริการรับมือ AEC” ณ โรงแรมแลนดมารค
- สัมมนา “คั่วคนใหคนเปา”  ณ โรงแรมสุโกศล
- สัมมนา “คุยกันฉันทพี่นอง” หัวขอ “ที่ปรึกษามืออาชีพ”  ณ วินดมิล กอลฟ คลับ
- สัมมนา “งานไดผล คนไดใจ” ณ โรงแรม E-88 สุขุมวิท
- สัมมนา HR Transformation 2017  โดย Beyond Training ณ โรงแรม S31
- สัมมนา HR Transformation 2018 โดย NS Values ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย
- สัมมนา “คุยกันฉันทพี่นอง” โดย NS Values หัวขอ “ที่ปรึกษามืออาชีพ” ณ โรงแรมดุสิตปรินเซส (ศรีนครินทร)
- สัมมนา “Strategic HR BP” โดย NS Values ณ อาคารไทซิน สุขุมวิท

“คั่วคนใหคนเปา” “คุยกันฉันทพี่นอง”“Thai Coaching Showcase 2014”

“HR Transformation 2017” “เสวนา Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”“งานไดผล คนไดใจ” 
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ดาน หลักสูตร องคกร

ภาพงานวิทยากร / ที่ปรึกษาใหกับองคกรและมหาวิทยาลัย


