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Profile วิทยากร : คุณณัฏฐา วงศ์ รัตนพิบูลย์
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

ตาแหน่ งปัจจุบัน
 Coach , วิทยากร และ ที่ปรึ กษา ประจาสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง
กลุ่มธุรกิจการฝึ กอบรมและการโค้ช (Entraining.net)

ประสบการณ์การทางาน
 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั เอ็นมาร์กโซลูชนั่ จากัด








(ล่าสุด)

ธุรกิจการฝึ กอบรมและที่ปรึ กษา (Entraining.net)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา ธุรกิจ E-Business บริ ษทั เอ็นมาร์กโซลูชนั่ จากัด
o พัฒนา Website และ ให้คาปรึ กษาการดาเนินธุรกิจผ่าน website กว่า 100 website
o พัฒนาระบบการบริ หารงานขายด้วย Web Technology
o Webmaster website pakornblog.com และ entraining.net
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย บริ ษทั ล็อกซ์เล่ย ์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จากัด
ให้บริ การด้านเครื อข่าย อินเตอร์เน็ท และ พัฒนา E-Business
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษทั สยามเอ็นจิเนียริ่ งบิสซิเนส จากัด
ธุรกิจด้านการจัดหาอุปกรณ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิคส์
Project Manager บริ ษทั ไลนส์เทล จากัด (ในเครื อ เทเลคอมเอเซีย ปั จจุบนั บมจ True Corporation)
ผูใ้ ห้บริ การพัฒนาระบบข้อมูล ผ่านเครื อข่ายข้อมูลทางธุรกิจ VDOText พัฒนาระบบให้กบั
o ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o ข้อมูลธนาคาร ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
o ข้อมูลข่าว ของ บจก แมเนเจอร์อินฟอร์เมชัน่
System Analyst บริ ษทั เอสซีทีคอมพิวเตอร์ จากัด
วิเคราะห์ และ Implement ระบบ ซอฟท์แวร์โรงงานอุตสาหกรรมบนระบบ IBM Mini Computer ให้กบั ลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ
o กลุ่มธุรกิจ ผลิตกระดาษ และ อิฐ กระเบื้อง เครื อ ปูนซิเมนต์ไทย
o ธุรกิจ สิ่ งทอ

 ประวัติการเข้ ารับการอบรม (Certificate)
 NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
 Neuro Linguistic Programming
 NLP Coaching
 Time Line Therapy
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 ICF Coach the Coach Certification Program สถาบัน NLP Top Coach

 สถาบันฝึ กอบรม เอ็นเทรนนิ่ง

o โปรแกรม Internal Coach Culture
o หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
o หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
o หลักสูตร To be Executive Coach
o หลักสูตร Coaching & Mentoring Technique
o โปรแกรม การพัฒนาทีมงานขาย
o หลักสูตร โค้ชชีวติ ตัวเอง..พิชิตความสาเร็ จ

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
o หลักสูตรการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไปสู่ องค์การยุคใหม่
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 Foundations of Positive Psychology จาก The University of Pennsylvania

 Data Science Pathway จาก Chula MOOC Achieve by Chulalongkorn University

ผลงานด้ านการออกแบบระบบ เป็ นที่ปรึกษา และทีป่ รึกษาร่ วมในการฝึ กอบรม
 Co-Coach ร่ วมกับ Master Coach ในการดาเนินการ Group Coach สนับสนุนการโค้ชงานในโปรแกรมการโค้ชเชิง
ปฏิบตั ิการ (Coaching in Application) ต่างๆให้กบั ลูกค้า
 ผูช้ ่วยวิทยากร ให้กบั วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิและที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึ กอบรมด้านการพัฒนาภาวะผูน้ า
การโค้ชชิ่ง การพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผูจ้ ดั การสาขา และผูบ้ ริ หารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์
 วิจยั หลักสูตร และ เครื่ องมือการฝึ กอบรม/การโค้ช เพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้สมั ฤทธิ์ผล
 นักวิจยั ทางานร่ วมกับ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเป็ นที่ปรึ กษา
การออกแบบระบบให้หน่วยงานราชการ เช่น
o โครงการจัดทามาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล
o โครงการจัดทาแผนรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล

ประสบการณ์ด้านการฝึ กอบรม / วิทยากร
 วิทยากร ให้กบั บริ ษทั ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ Software ระบบงาน ในการวางแผนธุรกิจด้านการผลิต , การขาย
และการเงิน/บัญชี ในอุตสาหกรรมการผลิต
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 Trainer สอนการใช้ Software ระบบ Manufacturing Package บน Mini Computer ในการ Implement ระบบงานวางแผน






การผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ทั้ง Module การขาย , การผลิต และ ระบบ Backoffice ทั้งการบัญชี การเงิน และ
ระบบสิ นค้าคงคลัง
วิทยากร ให้กบั บริ ษทั ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี VDOText Service เพื่อการพัฒนาระบบการบริ การ
ข้อมูลด้วยระบบ Online ผ่านเครื อข่ายข้อมูล
วิทยากร ให้กบั บริ ษทั ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้บริ การข้อมูล Online เพื่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ,
การใช้ขอ้ มูลข่าว และ การทา ธุรกรรมทางการเงิน
Trainer และ Mentor สอนแนะ และเป็ นพีเ่ ลี้ยง ให้คาปรึ กษา แบบตัวต่อตัว ในการใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
website และ E-business ให้กบั ลูกค้าที่ให้บริ ษทั ดาเนินการพัฒนา website ให้
วิทยากร ให้กบั บริ ษทั ในการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet, Intranet และ Extranet เพื่อการดาเนินธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่ มวางระบบ พัฒนา website และ การ Implement ระบบให้กบั ลูกค้าองค์กร
o การพัฒนาระบบ Internet ในองค์กร
o การพัฒนาระบบ E-business
o การพัฒนาระบบ Intranet

บางส่ วนของลูกค้ าในการเป็ นทีป่ รึกษาร่ วม แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)
 บริษัท True Touch (กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น)
o โปรแกรม “การดาเนินการ Executive Coaching ทีมผูบ้ ริ หาร”
o โปรแกรม “การสร้างภาวะผูน้ า & ทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน”
o โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
o โปรแกรม “การพัฒนาบุคคลากรระดับปฏิบตั ิการ”
 บริษัท พาราวินเซอร์
o โปรแกรม “พัฒนาทีมผูบ้ ริ หารให้เป็ นโค้ช เชิงปฏิบตั ิการ”
 บริษัท เอเชีย อินฟราสตรั๊คเจอร์
o หลักสูตร “โค้ชชีวติ ตัวเอง…..พิชิตความสาเร็ จ”
 บริษัท อมรินทร์ บ๊ ุค
o โครงการพัฒนากลุ่มผูบ้ ริ หาร “ The Star ”
 บริษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
o โปรแกรม “พัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า”
o โปรแกรม “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท ซีดจี ี กรุ๊ป
o โปรแกรม “พัฒนาทีมผูบ้ ริ หารให้เป็ นโค้ช เชิงปฏิบตั ิการ”
 บริษัท รีกลั จิวเวลรี่
o หลักสูตร “To be Executive Coach”
o หลักสูตร “Coaching & Mentoring Technique”
o โปรแกรม “การดาเนินการ Executive Coaching ทีมผูบ้ ริ หาร”
 หมวดหลักสู ตร Leadership Development
- บริ ษทั ซีเอ็มซีไบโอเทค - หจก. สายหยุดกรุ๊ ป - โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)
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 หมวดหลักสู ตร Think & Problem Solving & Decision Making
- บจก บริ จสโตน
- บจก. นิตโต้เดนโกะ
- ธนาคาร กรุ งไทย
 หมวดหลักสู ตร Coach และ Executive Coach
- บจก รี กลั จิวเวลรี่
- ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
- บจก.ไทยแสตนเลย์

“ Forward your potential to your performance by … Awaken work”
บางส่ วนของลูกค้ าในการดาเนินงานการเป็ นทีป่ รึกษา , พัฒนาระบบ, บริหารโครงการ, เป็ นวิทยากร
 สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
o โครงการ Website Restructure Project

ออกแบบ นโยบาย , มาตรฐานการจัดทาข้อมูล และ website
- ออกแบบระบบงานการดูแล และดาเนิ นกิจกรรมผ่าน website
 บริ ษทั ดิจิตอลคอม จากัด
o โครงการพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริ การ
 บริ ษทั ซินโดมอิเล็กทรอนิคส์อินดัสตรี้ จากัด
 สมาคมศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
 บริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
o ออกแบบและพัฒนาระบบงานขาย การติดตามงานขาย และงานบริ การ
o ดาเนินการ 1:1 Coach ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
 วิทยากร ให้กบั องค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน
- บจก.ซีเคดี คอร์เปอร์เรชัน่
- บมจ.แอลพีเอ็นเพลทมิล
- การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บจก.ไทยพีบีเอส
- บจก.Cannon ปราจีนบุรี
- บจก. อันจิเอ็นวายเค
- บจก.ไทยฟู้ดกรุ๊ป
- บจก. วาตานาเบ้
- บจก.โทรปี้ ฟาสเทนเนอร์
- บจก. ไทยเมกิ
- บจก.ไทยโอซูกา้
- บจก.เคพีซอฟท์
- บจก.เอนไลต์เทนกรุ๊ ป
- บจก.แม็กซิส อินเตอร์เนชัน่ แนล
- บจก.อีเอสเอส ซินเทค
- บจก.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
- บจก.ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชลบุรี
- บจก.ไดฟูกุ
- บจก.นีโอแฟคทอรี่
- บจก.ไทยเดนมาร์คฟาร์มมิ่ง
- บจก.ไบโอคลินเอเชีย
- บจก.บิวตี้คอมมูนิต้ ี
- Emerson Climate Technologies
- บจก.บีฟ้ดู โปรดักส์
- บจก.อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ ง
- บจก.จีเด็ค
- บจก.ชัวร์เท็ก
- บจก.วายไอซีเอเชีย
- บจก.เฟิ ร์สทรานสปอร์ต
- บจก.เอกเจริ ญอินเตอร์เนชัน่ แนล
-
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- การไฟฟ้านครหลวง
- SCB Life
- บจก.แดอะคูลกรุ๊ ป
- บจก.ไฮคอม
- บจก.แคปโกลบอลอลูมินมั่
- บจก.อิตลั ไทย
- บจก. แอมพาสออโต้
- อิโนแอ็คออโตโมทีฟ
- รพ.สัตว์ทองหล่อ
- น้ าตาลและอ้อยตะวันออก
- อิโตเซอิโค
- พฤกษาเรี ยลเอสเตท
- ดอยคาฟู้ด
- บจก. E&H Precision
- บจก. ทีเจพีโลจิสติกส์
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 วิทยากร ให้ กบั องค์กรภาครัฐ
- สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ม.เกษตร ศรี ราชา
- รพ.บางละมุง
- กรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน
- กรมควบคุมมลพิษ
- สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสู ตรทีด่ าเนินการ
หมวด Leadership
-

การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างานยุคใหม่
การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
ภาวะผูน้ ากับการตัดสิ นใจ
ผูจ้ ดั การมือใหม่
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- การไฟฟ้าภูมิภาค
- กสทช
- สถานธนานุเคราะห์
- สนง.วิจยั แห่งชาติ

http://www.coach-air.net

หมวด Coach & Softskill
-

ทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill)
การพัฒนาผูใ้ ห้บริ การมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ (Creative Service Mind)
การพัฒนาตัวเองด้วย 6 Q สู่ความสาเร็ จ
คุณเป็ นได้..ดีกว่าที่คิด

หมวด การขาย และการบริหารการขาย
- นักขายพิชิตเป้ าหมาย
- การนาเสนอ และ การเจรจาต่อรอง
- ผูจ้ ดั การทีมงานขายมืออาชีพ

หมวด Think

- เทคนิคการคิดเพื่อการแก้ปัญหา และ การตัดสิ นใจ
- การคิดเชิงกลยุทธ์
- การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

หมวด เครื่ องมือการทางานต่ างๆ

- การเงินขั้นพื้นฐานสาหรับพนักงาน...สร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี
- การนาเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique)

 การติดต่ อ และ Website ส่ วนตัว
Mobile : 086-896-9200
E-mail : wnuttha@gmail.com
Website ส่ วนตัว http//www.coach-air.net
การติดต่ อ
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