อาจารย์ ธน ุเดช ธานี (อ.ต้น)
--------------------------ปัจจุบนั
 วิทยากรและทีปรึกษาผูไ้ ด้รบั คําเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชัน$ นํา (Top Five) ของไทย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และองค์กรธุรกิจ รวมทัง$ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจาก
ประสบการณ์ในการทํางานและความเชียวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชัน$ นํากว่า 26 ปี
 อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบ ุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
2 สมัย ปี 2555-2559
 อดีตอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากร
บุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD)
 ทีปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
 ทีปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมบางปู
 ทีปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลบางขุนเทียน
 รองประธานฝ่ ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี 2 สมัย ปี 2557-2561
 เจ้าหน้าที/สอบประเมินสมรรถนะค ุณว ุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบ ุคคล
สมาคมการจัดการงานบ ุคลลแห่งประเทศไทย (PMAT)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 วุฒิบตั ร “วิทยากรฝึ กอบรม” กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
 วุฒิบตั ร “การเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ
ร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 นักบวชเขมมะปฏิบตั ิ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

ประสบการณ์ดา้ นที/ปรึกษา
1) ทีปรึกษาโครงการจัดทํา KPI เพือการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ธุรกิจ บริษทั ไดอารี กรุ๊ป (2007) จํากัด ปี 2560
2) ทีปรึกษาโครงการจัดทํา KPI เพือการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ธุรกิจ The Natural Beauty and Cosmatic (Thailand) Co.,Ltd.ปี 2560
3) ทีปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษทั ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จํากัด ปี 2560
4) ทีปรึกษาโครงการระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน และ KPI บริษทั ตัง$ ยิงวัฒนา จํากัด
ปี 2559
5) ทีปรึกษาโครงการ Succession Plan กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือการศึกษา (กยศ) ปี 2558
6) ทีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR บริษทั นทลิน กรุป๊ จํากัด ปึ 2558
7) ทีปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษทั สินธานีอตุ สาหกรรม จํากัด ปึ 2557-2558
8) ทีปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษทั แสงรุ่งกรุ๊ป จํากัด ปึ 2557-2558
9) ทีปรึกษาด้าน Job Description, JTEKT (THAILAND) CO., LTD. ปึ 2557
10) ทีปรึกษา Managerial Development Program, THAIDAIZO AEROSOL CO., LTD
ปึ 2557
11) ทีปรึกษาโครงการ Employee Engagement, ENERGY REFORM CO., LTD. ปึ 25562557
12) ทีปรึกษาระบบ HRM, SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING CO., LTD.
ปึ 2556-2557

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุ ย์มากกว่า 26 ปี
 อดีตผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษทั ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จํากัด
 อดีตผูบ้ ริหารสายงานทรัพยากรมนุนย์องค์กรชัน$ นํา อาทิเช่น บริษทั เซ้าท์อีสท์เอเชียน
แพคเกจจิงแอนด์แคนนิง จํากัด, บริษทั ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิงมอล์ล, บริษทั ยูโรเปี$ ยนฟู้ด
จํากัด (มหาชน), บริษทั ในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษทั คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จํากัด
 รับโล่เกียรติยศองค์กรนําร่องส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับประเทศ เพือ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเชียน (CSR to AEC) จากรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
 รับโล่และเกียรติบตั ร
“มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (CSR-DIW)” และรับโล่และเกียรติบตั ร “มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐาน
ไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 รับโล่และเกียรติบตั ร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการ
ขับเคลือนระบบสมรรถนะสูโ่ รงงานอุตสาหกรรมอาหาร”
โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กิจกรรมเพื/อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม
 อาจารย์พิเศษ MBA มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 รองประธานกลุม่ งานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2554-2556

 รองประธานฝ่ ายกฎหมาย ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG) ปี
2554-2555
 คณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
จังหวัดสมุทรปราการปี 2554
 อุปนายกฝ่ ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
 รองประธานฝ่ ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาครปี 2550-2551
 รองประธานฝ่ ายวิชาการชมรมผูบ้ ริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ปี 2551-2552
 คณะทํางานฝ่ ายฝึ กอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2551
 รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547

วิทยากรรับเชิญ : จากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกว่า 10 ปี















สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
สภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ศูนย์วิทยบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดชลบุรี
ชมรมผูบ้ ริหารและจัดการอมตะซิตี$
ชมรมบริหารงานบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน$ ส่วน
ชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิรน์ซีบอร์ด
ชมรมผูบ้ ริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี
ชมรมอุตสาหกรรมบางปู
สถาบันฝึ กอบรมต่าง ๆ อาทิเช่น HR Center, PTS, PT&S, Pro Experience ฯ
ความเชี/ยวชาญพิเศษในการเป็ นที/ปรึกษาและวิทยากร
1) ระบบการสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร (Happy Employee Engagement
Management System)
2) ระบบบริหารการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training &
Development)
3) เทคนิคในการจัดทํา JD เพือการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร (Job Description)
4) การจัดทําเส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้วย Training Road Map
5) ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
6) การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทํางานเป็ นทีม (Engagement Team Building)
7) การพัฒนาภาวะผูน้ าํ และทักษะการบริหารสําหรับผูบ้ ริหาร (Managerial Development
and Pro Leadership Program)

หลักสูตรการฝึกอบรมที/มีความเชี/ยวชาญ
 หมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุ ย์ (HRM & HRD)
1. ออกแบบใบกําหนดหนัาทีงานอย่างไรให้ Work (Modern Job Description)
2. เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview
and Selection Techniques)
3. เทคนิคการกําหนดระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
เป้าหมายองค์กร (Strategy Performance Management System)
4. การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน เพือเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)
5. เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สมัยใหม่” (Modern Performance Appraisal)
6. เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบตั งิ านให้ได้ทงั$ ใจ ได้ทงั$ งาน (Performance Feedback
Techniques)
7. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทํา Easy Training
Road Map
8. ยกเครืองเรืองการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development
Management Improvement)
9. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance
(Individual Development Plan for Your Success)
10. เทคนิคการสร้างและพัฒนา Competency สูค่ วามสําเร็จ (Competency in Practice for The
Success)
11. เครืองมือในการจัดการ เพือพัฒนาองค์กร สําหรับ HR มืออาชีพ (Organization
Development by Management Tools)
12. ยกเครืองเรืองแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็ นความผูกพันในองค์กร (Employee Relations
upgrade to be Employee Engagement)
13. HR กับการสร้างมูลค่าเพิม (HR Value Added)
14. กลยุทธ์สาํ หรับ HR สมัยใหม่ (Modern HR Strategy)
15. เทคนิคในการก้าวเป็ น Modern HR
16. เทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สําหรับผูบ้ ริหารและหัวหน้า
งาน (Modern HR for All Ledaer)
 หมวดการบริหารคน (People Management)
1. ระบบการบริหารความสุขและความผูกพัน เพือความสําเร็จขององค์กร (Employee
Engagement Management System for The Success)

2. การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทํางานเป็ นทีม เพือเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร (Engagement Team for Competitive Advantage)
3. การสร้างความผูกพัน และการทํางานเป็ นทีม (Effective Engagement Team)
4. พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ยงยื
ั นด้วย Engagement and Sense of Business Ownership
5. เทคนิคการบริหารคน สําหรับสุดยอดหัวหน้างานสมัยใหม่ (Managing People
Techniques for Modern Supervisor
6. การสร้างจิตสํานึกความรักและมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าขององค์กร (Sense of Business
Ownership)
7. เทคนิคการสือสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือความสําเร็จในการทํางาน
(Effective Communication and Coordination Techniques)
8. สือสารและโน้มน้าวอย่างไรให้ได้ผล (Effective Communication & Influencing)
9. เทคนิคการสือสารและโน้มน้าว เพือความสําเร็จในการทํางาน สําหรับผูจ้ ดั การและ
หัวหน้างานสมัยใหม่
10. การพัฒนาตนเองสูก่ ารเป็ นวิทยากรภายในสมัยใหม่ (Step to Modern Internal Trainer)
11. กลยุทธ์การแก้ปัญหาเรือง “คน” สําหรับหัวหน้างาน
12. จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจทีมงาน สําหรับหัวหน้างาน (Psychology and
Motivation for Supervisor)
13. การบริหารความเปลียนแปลง และบริหารความขัดแย้ง สําหรับหัวหน้างาน
14. การทํางานเป็ นทีมงาน เพือลดข้อขัดแย้งในการทํางาน (Cross Functional Team)
15. สุดยอดวิชาของผูน้ าํ และการสร้างทีมงาน ทีมหาวิทยาลัยชัน$ นําไม่มีสอน (The Success
Leaders & Team Building)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 หมวดการบริหารจัดการ (Management)
การพัฒนาหัวหน้างาน สูก่ ารเป็ นผูน้ าํ มืออาชีพ (Step to Professional Leadership)
การบริหารและกําหนดเป้าหมาย เพือความสําเร็จขององค์กร (Goals Setting for the
Success)
เทคนิคการออกแบบและกําหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบตั ิ (Easy Key Performance
Indicator to Practices)
เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบตั งิ านขัน$ เทพ (Superior Action Plan Techniques)
การพัฒนาตนเองสูก่ ารเป็ นผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ (Step to Strategic Leader)
เทคนิคการจัดการ สําหรับผูบ้ ริหารสมัยใหม่ (Managerial Techniques for Modern
Manager)
การบริหารความเปลียนแปลง และการพัฒนาองค์กร เพือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ (Change Management & Organization Development)

8. เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Work Improvement Techniques)
9. หลัก 22 ประการ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศของผูบ้ ริหารสมัยใหม่ (Effective Manager)
10. การบริหารเวลา เพือความสําเร็จ (Manage Time for Your Success)
11. การพัฒนาตนเองสูค่ วามสําเร็จในอาชีพ (Self Development for Your Success)
12. เทคนิคการฝึ กสอน และการแนะนํางานทีมีประสิทธิผล (Effective Coaching Techniques)

