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อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ ช และที่ปรึ กษาธุรกิจ
วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริ หารงานคุณภาพ
โดยมีความเชื่ อว่า “การพัฒนาทีด่ ีทสี่ ุ ด ต้ องเริ่มต้ นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่คอย
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้

การศึกษา



















ปริ ญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ (กาลังศึกษา)
ปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาการจัดการ
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริ นทร์
ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต (กาลังศึกษา)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) การบัญชี สารพัดช่างระยอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) อุตสาหกรรมการผลิต สารพัดช่างระยอง
Certificate in POINTS OF YOU Explorer
Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
Certificate Professional Coaching Program (ICF)
Certificate OKRs สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 9001:2015 (IQA)
ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 14001:2015 (IEA)
ประกาศนียบัตร ISO 45001 :2015 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 45001 :2015
ประกาศนียบัตร GMP & HACCP
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การจัดทามาตรฐานฮาลาล กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
โอกาสงานที่ปรึ กษาและวิทยากรในฐานะโค้ช กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
สารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานที่ปรึ กษา กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่ นที่ 2 กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม ( จานวน 8 วัน)
 การสร้างและพัฒนาที่ปรึ กษาเชิงธุ รกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึ กษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ
(Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกากับของศูนย์ส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ( 90 ชัว่ โมง)
 ประกาศนียบัตร 5 S MASTER จาก สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 TRAIN THE TRAINERS บริ ษทั พีเพิ่ล ไดนามิค จากัด

ประสบการณ์ ทางาน








ที่ปรึ กษาด้านพัฒนาองค์กร บริ ษทั สิ ริมาตาคอร์ เปอร์ เรชัน่ จากัด 2559-ปัจจุบนั
วิทยากรกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 17 ระยอง
วิทยากร บริ ษทั ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
วิทยากรพิเศษ สถาบันไฟฟ้า
วิทยากรับเชิญของสถาบันอื่นๆ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และผูจ้ ดั การโรงงาน ด้านธุ รกิจบริ การ
หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ-และบัญชี ด้านธุ รกิจบริ การ และโรงงานอุตสาหกรรม

ประวัตงิ านที่ปรึกษา และบรรยายงานระบบบริหารคุณภาพ
 บริ ษทั ทองถวิล บริ การ จากัด ระบบ ISO14001
 บริ ษทั ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จากัด ระบบ ISO 9001,GMP HACCP
 บริ ษทั ซิลเวอร์ ริ เวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จากัด ระบบ ISO 9001:2015

ที่ปรึกษาด้ าน 5 ส






บริ ษทั แฮนดี้แมน เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เจ็ท แว็ค เซอร์วสิ เซส จากัด
บริ ษทั ดับบลิว พีพี จากัด
บริ ษทั ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จากัด
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หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านการจัดการและบริหารองค์ กร




























การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุ ก)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Role of supervisor
ทักษะการเป็ นโค้ชและการเป็ นพี่เลี้ยงทีมงาน
Basic Leader
หลักสู ตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หวั หน้างานควรรู ้
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หวั หน้างานควรรู ้
Train the Trainer
เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem solving and Data Analysis)
การสร้างทัศนคติและยกระดับประสิ ทธิ ภาพการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยหลัก HO – REN - SO
การบริ หารงานบุคคลที่หวั หน้างานควรรู ้ (HR FOR NON HR)
การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบตั ิการสู่ ความเป็ นเลิศ
การสื่ อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
การทางานด้วยความเป็ นมืออาชีพ (Pro Active For Working)
จิตวิทยาการบริ หารทีมงาน (The Psychology in People Management)
การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปั ญหาในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางาน
EQ Management for Smart Leader
การสอนงานแบบ On The Job Training
เทคนิคการติดตามหนี้และการบริ หารลูกหนี้
เทคนิคการทางบประมาณโครงการ
เตรี ยมตัวสู่ การเป็ นหัวหน้างานมืออาชีพ
การเสริ มสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
Change Management
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
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ด้ านการการเพิม่ ผลผลิต




























5ส สาหรับหัวหน้างาน
ผูน้ า 5ส สู่ ความสาเร็ จ
การจัดทามาตรฐาน 5ส
คณะกรรมการ 5ส
การตรวจประเมิน 5 ส ภายในองค์กร
QC Story Technique
เทคนิคการจัดทาเอกสารตามข้อกาหนด ISO 9001:2015
เทคนิคการจัดทาเอกสารตามข้อกาหนด ISO 14001:2015
Internal Audit ISO 14001:2015
Internal Audit ISO 9001:2015
การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมISO 14001:2015
การตีความและประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
GMP CODEX & HACCP Requirement
Kaizen เพื่อการปรับปรุ งงาน
การบริ หารงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลและลดต้นทุนในการทางานด้วยหลัก 4M
Knowledge Management Tools
จิตสานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
Karakuri Kaizen
การทากิจกรรมคุณภาพ QCC
QC Story Technique
การค้นหาและลดความสู ญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
ISO 45001_2018 Requirements
การวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหาด้วย 8D
การเขียนแผนงานและการบริ หารแผนงาน
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool
การลดการสู ญเสี ย 7 ประการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปั ญหาด้วย 5 Gen และ 5 why
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ด้ านการโค้ ช
 การสอนโค้ชผูจ้ ดั การ
 กลยุทธ์การสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยง Strategies for Coaching and Mentoring)
 ฯลฯ

องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม


























บริ ษทั เกียรติธนา ขนส่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั สหไพศาลอินดัสทรี จากัด
บริ ษทั มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สุ นทรธัญทรัพย์ จากัด
บริ ษทั สยามเครื่ องชัง่ และวิศวกรรม จากัด
บริ ษทั พี พี ออนไทม์ จากัด
บริ ษทั เค-99 พลาสเทค จากัด
บริ ษทั เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนู แฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
กลุ่มบริ ษทั ไทยอีสเทิร์น
บริ ษทั Grolier International
โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
การประปานครหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
สานักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
บริ ษทั แอร์โรเฟลกซ์ จากัด
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สถาบันไทย-เยอรมัน
บริ ษทั ช.การช่าง (มหาชน)
บริ ษทั จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
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บริ ษทั แอลอีดี ไล้ทต์ ิง้ จากัด
บริ ษทั ไบโอคลาส จากัด
บริ ษทั วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จากัด
บริ ษทั ไทยนิปปอน เซอิกิ จากัด
บริ ษทั 888 ไลอ้อน จากัด
บริ ษทั พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั คาสิ โอ จากัด
บริ ษทั ซูมิโตโม อิเล็คทริ ค ไวริ่ ง ซิสเต็มส์ จากัด
บริ ษทั ทรัพย์ทิพย์ จากัด
บริ ษทั ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ทสึ จิยา่ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั มาเตอร์ แพ็ค-เอเชีย จากัด
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
บริ ษทั โยโกฮาม่า รับเบอร์ จากัด
บริ ษทั ฟาบริ เนท จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท มานูแฟคเชอริ่ ง จากัด
บริ ษทั บริ ดจสโตน เอ็นซีอาร์ จากัด
บริ ษทั บางกอกอิสเทิร์นคอยล์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เซอร์เทคแอนด์พลาเมก จากัด
บริ ษทั โตเคน เทอร์โม จากัด
บริ ษทั บิ๊ค เคมิคอล จากัด
Nivana Daii Public Company Limited.
thai summit group
ฯลฯ
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ภาพบรรยากาศ Class
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