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CV of Instructor / Consultant

อาจารย์ ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

(อ.ปั นปั น)

(Ms. Suppattarawarisara Ketsoontron)

Education Qualification
▪ History of Education
▪ Ph.D. (In- Process)
▪ Master of Public Administration College.
▪ Bachelor of Public Administration Human Resource Management STOU.
▪ Bachelors of Business Administration Accountancy (HND) RJI. Institute.
▪ Bachelor L.A. in Law STOU.
▪ Certificate of MINI MBA. DSD. Rayong Branch HRM. & HRD.
▪ Certificate of Hsinchu Science Pack INNOVATION R&D Taipei TAIWAN.
Working Experience (ประสบการณ์ การทางาน)
▪ Director for Design and Development INNOVATION.
▪ Director of Training and Development.
▪ Special instructor Faculty of Public Administration.
▪ Special instructor Faculty of Master Public Administration.
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▪ Assistant Dean for Academic Affairs Faculty of Public Administration
College.
▪ Special teacher.
▪ Consultant for 5S activities in the establishment.
▪ Consultant to set up standard system in the establishment.
▪ Human Resource Development.
▪ Consultant Labor Consultation and Labor Relations.
▪ Consultant for KAIZEN / QCC /TPM.
▪ Factory Manager.
▪ General Manager of a company.
▪ Human Resources Manager.
ปั จจุบัน
◼

◼

ที่ปรึกษา/วิทยากร บริ ษัท เอ็นวาย คอนซัลแต้ นท์ แอนด์ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย)
จากัด และ
บริษัท เอ็นวาย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการจัดการองค์กร / บริ หารทรัพยากรบุคคล

Specialized training (หลักสูตรที่บรรยาย)
หลักสูตร : การพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ ทัศนคติ
> การพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
> การสร้ างมาตรฐานคุณภาพในการทางาน
> การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ (7Q)
> การสร้ างความรักและผูกพันต่อองค์กร
> การปลุก Mindset ปรับ Passion สู่ความสาเร็จในการทางาน
> การวางแผนและการบริ หารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
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> การทางานอย่างชาญฉลาด SMART WORK
> การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสาเร็จในการทางาน
> เทคนิคการนาเสนอผลงาน
> ภาวะผู้นา
> การพัฒนาภาวะผู้นา
> การเตรี ยมความพร้ อมสู่การเป็ นหัวหน้ างาน
> การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน
> การพัฒนาทักษะการสอนงาน
> การสร้ างทีมและการทางานเป็ นทีม (Teamwork)
> HR for Non HR (For Leader /Supervisor)
> HR for Non HR for line manager.
> Train the trainer
> การเตรี ยมความพร้ อมองค์กรสู่ Thailand@4.0
> การพัฒนาบุคลากรสู่ Thailand@ 4.0
> การกาหนดดัชนีชี ้วัด (KPIs)
> เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก
หลักสูตร : เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
> การเพิม่ ผลผลิตในตน Personal productivity
> การลดต้ นทุนและความสูญเสียในกระบวนการธุรกิจ
> การควบคุมคุณภาพด้ วย QC. Story
> การควบคุมคุณภาพด้ วยกิจกรรม QCC.
> การควบคุมคุณภาพด้ วย 7 Tools/ New 7 Tools.
> การลดความสูญเปล่า 7 West
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> เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ
> การแก้ ไขปั ญหาด้ วย 5Why & 8D & 5G
> การลดต้ นทุนและความสูญเปล่ากระบวนการผลิต
> การบารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM.
> KAIZEN เพื่อการปรับปรุงการทางาน
> การทากิจกรรม 5ส. เพื่อเพิม่ ผลผลิต
หลักสูตร : การพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ ทัศนคติ
> เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เชิงสร้ างสรรค์
> เทคนิคการสอบสวน การลงโทษ และการเลิกจ้ างที่ชอบด้ วยกฎหมาย
> เทคนิคการจัดทาข้ อเรี ยกร้ องอย่างไรให้ ประทับใจ
> การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
> การบริหารค่าจ้ าง ค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ
> กฎหมายแรงงาน
> คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
> การป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ผลงานวิชาการ
▪ การวัดระดับประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรปลวก
แดง จังหวัดระยอง
▪ การสร้ างองค์กรแห่งความสุข Happy work place.
▪ การจัดทากิจกรรม CSR เพื่อความสาเร็จของธุรกิจ
▪ โครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
▪ การบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ
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▪ การบริหารแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
▪ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้ านการฝึ กอบรม
Instructor Experience : (ประสบการณ์ วิทยากร) – บางส่ วน
1. บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด
(TAPP) จังหวัดชลบุรี
3. บริษัท สยามคาลโซนิค จากัด นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
4. บริษัท อี แอนด์ เอช พรี ซิชนั่ (ประเทศ
ไทย) จากัด จังหวัดชลบุรี
5. บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
6. บริษัท เวอร์ ทสั จากัด
จังหวัดระยอง
7. บริษัท แบงคอกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนส
ตักชัน่ จากัด. จังหวัดระยอง
8. บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
9. บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย)
จากัดจังหวัดระยอง

10. บริษัท ฟูจิครู ะ ออโตโมทีฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด จังหวัดนครราชสีมา
11. บริษัท หัวเว่ย แบตเตอรี่ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จากัด จังหวัดชลบุรี
12. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรื อง ทรัค ดีเทลส์ จา
กัด.จังหวัดชลบุรี
13. บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จากัด.
นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
14. บริษัท นัฐคอน คอปอเรชัน่ จากัด
จังหวัดชลบุรี
15. บริษัท เอสอีดบั บลิวเอส คอมโพเน้ นท์
จากัด (กลุ่มซิมิโตโม่) จังหวัดระยอง
16. บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(สานักงานใหญ่)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
17. บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18. บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชัน่ จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
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19. บริษัท โตโยต้ า โบโชคุ สยาม เมทัล
จากัด. จังหวัดชลบุรี
20. บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
21. บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จากัด
(TAPP) จังหวัดชลบุรี
22. บริษัท สยามคาลโซนิค จากัด นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
23. บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ ทเตอร์
ฟาม่า จากัด จ.นครปฐม
24. บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด
(มหาชน) จ.อุบลราชธานี
25. บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทย
แลนด์) จากัด จ.สมุทรปราการ
26. บริษัท ซีเอช อินดัสตรี่ จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
27. บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จากัด
จังหวัดชลบุรี
28. บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดชลบุรี
29. บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(สานักงานใหญ่)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

30. บริษัท สยาม ไอซิน จากัด
จังหวัดปราจีนบุรี
31. บริษัท เฟอร์ โร (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสระบุรี
32. บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จากัด
จังหวัดระยอง
33. บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค
แมนูแฟ็ คเจอริ่ง จากัด จังหวัดระยอง
34. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
35. บริษัท ไทยดีคลั จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
36. สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชัน่
แนล คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี
37. บริษัท เค.อาร์ .ซี.ทรานสปอร์ ต แอนด์
เซอร์ วิส จากัด จังหวัดชลบุรี
38. บริษัท โคบายาชิ ออโต้ พาร์ ทส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด จังหวัดสมุทรปราการ
39. บริษัท เอเบิล อินดัสตรี ส์ จากัด
จังหวัดปทุมธานี
40. บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดระยอง
41. บริษัท แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์
จากัด. จังหวัดระยอง
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42. บริษัท อิเมอร์ สนั อิเล็คทริค (ประเทศ
ไทย) จากัด จังหวัดระยอง
43. บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จากัด
จังหวัดชลบุรี
44. บริษัท บี.บี.ฟูด้ โปรดิวซ์ จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
--------------------END-----------------------
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