http://www.entraining.net

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย
Chanyachita Srichai
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ ช ICF

Summary profile
ประสบการณ์ทางานรวมกว่า 20 ปี โดยดารงตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ญี่ปุ่น
อเมริ กา และไทย โดยทางานทั้งส่ วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization
Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์
สานักงาน ธุ รกิจโทรคมนาคม ธุ รกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดารงตาแหน่ง Manager,
HRBP,SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน
Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ
Performance Management ปัจจุบนั เป็ นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี วิทยากรอิสระ
และที่ปรึ กษาบ.พฤกษาพรรณวดี บริ ษทั Maxidea และบริ ษทั ฉัว่ ฮะเส็ ง จากัด และเป็ น Communication
Director ของสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ Bangkok Chapter ( International Coaching Federation )

ประวัตกิ ารศึกษา




ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ
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ประวัตกิ ารฝึ กอบรม






















วุฒิบตั ร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ นั สู ง ( APM ) รุ่ นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )
ประกาศนียบัตร การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาหรับนักบริ หารยุคใหม่ จาก
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
วุฒิบตั ร ที่ปรึ กษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่ นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
วุฒิบตั ร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HRดี Academy
Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน
ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program ( BE PositiveProfessional ICF
Coaching Program by Be Management Coach )
ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity
ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก บริ ษทั เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โดยอ.พรรษมณฑ์
พัฒนกิจเรื อง
วุฒิบตั รการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล จากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
วุฒิบตั ร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร โดยอ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรื อง
วุฒิบตั รการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางานที่สูงขึ้น โดยสถาบันคนคิดดี
ประกาศนียบัตร HR for non HR จากอ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนะ
วุฒิบตั ร เทคนิคการเป็ นวิทยากรที่มีประสิ ทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว
วุฒิบตั ร Training Officer ภาคปฏิบตั ิ จากบริ ษทั เอช อาร์ เซนเตอร์ จากัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์
วุฒิบตั ร JD based KPI and Competency จากบริ ษทั เอช อาร์ เซนเตอร์ จากัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วทิ ย
พันธ์
วุฒิบตั ร Career path and Succession Planning จากบริ ษทั เอช อาร์ เซนเตอร์ จากัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่
วิทยพันธ์
ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุ ของค์กร รุ่ นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิ ดลและสานักงานสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
( สสส.)
วุฒิบตั ร สร้างองค์กรแห่งความสุ ขในการทางาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้อง จากชมรมบริ หารงาน
บุคคลปิ่ นทอง โดยอ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ ศรี ธรรมะวัฒนะ
ประกาศนียบัตร ที่ปรึ กษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015 จาก Factory Management โดยอ.นุกูล
ทะนวนรัมย์
วุฒิบตั ร การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบตั ิ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เกียรติบตั ร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards
Training and Consulting
เกียรติบตั ร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards
Training and Consulting
วุฒิบตั ร Work Wise with Mind Map จาก บริ ษทั เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จากัด สอนโดย อ.ธัญญา ผล
อนันต์
วุฒิบตั ร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริ หาร โดยบริ ษทั ปิ่ นทองกรุ๊ ป แมนเนจเม้นท์
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
วุฒิบตั ร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริ ษทั NPC คอนซัลแตนท์ จากัด
วุฒิบตั ร คณะกรรมการสวัสดิการ จากอ.สิ ทธิ ศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนะ
ได้รับการอบรมหลักสู ตร OKRs จากอ.กิตติพทั ธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs
ได้เข้าร่ วมโครงการ Positive Transformation and Change Management จากทีมอ.นราวิทย์ นาควิเวก
NS Values
Life Coach for Happy Ambassador จากบริ ษทั ส่ งสุ ขวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่ วมกับสถาบัน จิมมี่ เดอะ
โค้ช
Story Telling โดยอ.ไชยยศ ปั้ นสกุลไชย
Decode Content Yourself โดยอ.ไชยยศ ปั้ นสกุลไชย
IKIGAI Coaching การโค้ชเพื่อการค้นหาความหมายของชีวติ โดย อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ประวัตกิ ารทางานที่ผ่านมา




ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั บูรพา พรอสเพอร์ จากัด ( บริ ษทั ผลิตและส่ งออกแป้ งข้าวเจ้า
และแป้ งหลากชนิดสู่ ตลาด China,Europe,d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น )
HRBP บริ ษทั เบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด ( บริ ษทั 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม
น้ ามันโลก บริ ษทั ในเครื อ GE )
ผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั นิปปา (ประเทศไทย ) จากัด (บริ ษทั ในเครื อเดนโช่ กรุ๊ ป )
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ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารบริ ษทั โตไก รับเบอร์ เคมิคลั
แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ( กลุ่มบริ ษทั ซุ มิริโกะ เคมิคลั แอนด์ พลาสติก โปร
ดักส์ (ประเทศไทย) จากัด)
ผูช้ ่วยอาวุโสกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั โพลีคอม โกลบอล จากัด ( บริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุ รกิจ IT
โทรคมนาคมและVideo conference )
หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริ หารงานบุคคลและธุ รการ บริ ษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย ) จากัด
(บริ ษทั ชั้นนาที่เป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกเครื่ องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก )

หัวข้ อบรรยาย





















เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสาเร็ จในองค์กรอย่างยัง่ ยืน
Leader as a Coach and Mentor ผูน้ าแบบโค้ชและพี่เลี้ยง
Coach for Performance Improvement การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการทางาน
Empower Communication for Leader การสื่ อสารที่สร้างพลังสาหรับผูน้ า
Powerful Communication for Supervisor การสื่ อสารที่สร้างพลังสาหรับหัวหน้างาน
Coaching for Modern Leader เทคนิคการโค้ชสาหรับผูน้ ายุคใหม่
เทคนิคการวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพสาหรับหัวหน้างาน Effective
Planning & Follow up for Supervisor
เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพสาหรับหัวหน้างานกับเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กร
Collaboration Team for Hi Potential Teamwork การสร้างทีมให้รวมเป็ นหนึ่ง เพื่อสร้าง Teamwork
ที่มีศกั ยภาพสู ง
Modern & Smart Supervisor หัวหน้างานยุคใหม่ที่นาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ
Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
เทคนิคบริ หารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ ความสาเร็ จ
ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริ หารเวลาเพื่อความสาเร็ จ
การเสริ มสร้างเทคนิคการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 70 – 20 -10 เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้แบบองค์รวม
Proactive & Smart HR เสริ มทักษะ HR ยุคใหม่ให้กา้ วไกลไปกับพร้อมองค์กร
การบริ หารงานบนความแตกต่างของคน Diversity Management
Conflict Management Technic เทคนิคการบริ หารจัดการความขัดแย้ง
Effective & Creative Mentoring Program การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์ใน
องค์กร
การจัดทา KPI เพื่อตั้งเป้ าหมายและสร้างให้เกิดความสาเร็ จทัว่ ทั้งองค์กร
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การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและพิชิตเป้ าหมายได้สาเร็ จ
การพัฒนาระบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
องค์กร
Smart JD base KPI and Competency
การจัดทา Competency ทัว่ ทั้งองค์กร และนา Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร
การสรรหาเชิงรุ กกับการสร้างแบรนด์องค์กรสาหรับ HR
รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่”ใช่”ให้องค์กร
แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ ( Individual Development Plan for Team and
Excellent Performance)
พัฒนาทักษะสาหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยคุ 4.0 ( Skill Development for Modern Supervisor in 4.0
Age )
พัฒนาตนเองให้เป็ นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ท้ งั ใจ (หัวหน้า) และผลงาน
( How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance )
โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็ นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)
เส้นทางอาชีพและการวางแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน ภาคปฏิบตั ิ (Career path & Succession
Planning : Practical course )
เทคนิคการบริ หารคน สาหรับหัวหน้างาน และผูจ้ ดั การ ( HR for Non HR for Supervisor and Line
Manager )
การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ( Professional Business English Email)
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( Business English
writing for communication in organization )
The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ
OKRs แนวทางปฏิบตั ิและการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน

งานให้ คาปรึกษา








การ Set up ระบบ HR ทั้งระบบ
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
การจัดทา JD ,Competency,KPI
การจัดทา Competency ทั้งองค์กร
การวางแผน Training & Development
การประเมินผลการทางาน Performance Management System
การวางแผน Career & Succession Planning
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การวางแผนพัฒนาทีมงาน โดยใช้ IDP
การวางแผนงานสื่ อสารในองค์กร
การทาแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement
การวางแผนสร้าง Happy Workplace ในองค์กร

ประสบการณ์ บรรยายและงานที่ปรึกษา








วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 จ.ชลบุรี
วิทยากรบริ ษทั HRD Terminal จากัด,บริ ษทั Tess Training,Entraining,People Development ,KNC
Training,
HRD Zenter ,HRD Center, วิมงั สา เทรนนิ่ง จากัด ฯลฯ
ที่ปรึ กษางานทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั โตไก รับเบอร์ เคมิคลั แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั พฤกษาพรรณวดี จากัด
งานที่ปรึ กษาระบบ HR บริ ษทั Maxidia Studio
งานที่ปรึ กษาพัฒนา HR บริ ษทั ฉัว่ ฮะเส็ ง จากัด

ตัวอย่ างงานบรรยาย (บางส่ วน)







บรรยายหัวข้อ OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ที่บริ ษทั ภูสินธารา จากัด
บรรยายหัวข้อ พัฒนาทักษะหัวหน้างานให้เป็ นสุ ดยอดมืออาชีพ ที่บริ ษทั พรี เมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ Power of Team บริ ษทั โตโยโบะ (ประเทศไทย) จากัด (วิทยากร
ร่ วมกับอ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)
บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ จิตสานึก ทัศนคติ รักองค์กร กลุ่มบริ ษทั ศรี ไทย จากัด (วิทยากร
ร่ วมกับอ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)
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