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“สรางธุรกิจใหสำเร็จ เริ่มที่การสรางคนและทีมใหสำเร็จ” นี่ความเชื่อมั่น
ที่สั่งสมจากประสบการณตรงของวิทยากรตลอดชีวิตการทำงานมาเกือบ
20 ป ในธุรกิจยาคนและยาสัตวทั้งในบริษัทขามชาติอันดับหนึ่งในโลก
และบริษัทในประเทศไทย ธุรกิจสื่อโทรทัศน ตลอดจนการเปนที่ปรึกษา
ดานการพัฒนาองคกรใหกับบริษัทตางๆ ทั้งขนาดเล็กจนถึงหลักพันคน
ภายใตความเชี่ยวชาญทางดานการขาย การตลาด การพัฒนาบุคคล
การพั ฒ นาองค ก าร ตลอดจนการเป น ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในองค ก ร
จึง มี ค วามเข า ใจและสามารถนำความรู  แ ละประสบการณ ม าสร า ง
กระบวนการพั ฒ นาองค ก ร การพั ฒ นาคนและที ม ที ่ ต อบโจทย
เปาหมายทางธุรกิจได

ปจจุบัน
• APAC L&D Manager, Executive Level
• ที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคการ

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•
•
•

Master’s Degree in Business Administration, marketing major, NIDA
Bachelor’s Degree in pharmacy, Silpakorn University
Mini master in HR management, Chulalongkorn University
HRM certiﬁcate program, Chulalongkorn University
HRM-HRD certiﬁcate program, PMAT
HROD short course, NIDA

Coach License
•
•
•
•
•
•
•

Action learning coach, World institute for action learning
Career compass coach, Life architecture
Emotional enhancement therapy, Complementary therapists accredited association
ICF coach, International Coach Federal
NLP practitioner certiﬁcation, Max potential
Strength coach, Gallup Inc.
Points of you facilitator

CERTIFICATE PROGRAM
• HUMAN CAPITAL :

-

Building a culture, HR center
Career path and succession planning, HR center
KPI and performance evaluation, HR center
Labor law, HR center
The right people management, QGEN Training roadmap, HR center

-

Advance negotiation skill, ScotWork negotiation|
Business model canvas and design thinking, Mahidol university and SEAC|
Building business acumen, Multiply training
OKR in action, Pinnacle of success
Project management essential, PacRim

• STRATEGIC & BUSINESS:

• STANDARD OPERATION:

- ISO 37001:2016 Anti-bribery management system, BSI training academy
- ISO 9001:2015 Introduction and implementation
- Internal quality audit, SSIA PIC/S and GDP, SGS academy

ประสบการณการทำงานที่ผานมา
•
•
•
•
•
•
•

ผูบ ริหารและผูจ ดั การดานการพัฒนาบุคลากร ประเทศไทยและเวียดนาม บริษทั Zoetis จำกัด
ผูบ ริหารดานงานบุคคลและการพัฒนาองคการ บริษทั Biovalys จำกัด
ผูบ ริหารดานงานพัฒนาบุคลากร บริษทั BEC WORLD จำกัด
ผูจ ดั การดานการพัฒนาทีมขายและการตลาด บริษทั Takeda (ประเทศไทย) จำกัด
ผูจ ดั การผลิตภัณฑการตลาดอาวุโส บริษทั Takeda (ประเทศไทย) จำกัด
ผูเ ชีย่ วชาญดานวิชาการ บริษทั GSK (ประเทศไทย) จำกัด
ผูแ ทนเวชภัณฑ บริษทั GSK, MSD, Pﬁzer (ประเทศไทย) จำกัด

Specialty Areas
•
•
•
•

Leadership Development and Human Resources Managament
Organizational Development
Succession Planning, Competency Based Management
Sales Skills and Marketing Plan

