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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
Asst. Prof. Dr. Tatchapong Sattabut

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

- บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์ การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อุตสาหกรรมศาสตร์ บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัตกิ ารทางาน
ตาแหน่ งปัจจุบัน: ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
 ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
 ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550
หัวหน้ าฝ่ ายจัดซื้อ บริษัท นอร์ สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จากัด
 ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545
วิศวกรไฟฟ้ า บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด
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งานวิชาการ
- กรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2552
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
- กรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) พ.ศ.2555
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
- อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่ างๆ

งานทีป่ รึกษา
- ทีป่ รึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครวาระปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
- กรรมการสายแรงงานและกรรมการพัฒนาการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยวาระปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
- ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
- การพัฒนาระบบสมรรถนะ (Core & Functional Competency)
การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
- การจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิ งยุทธศาสตร์
สานักงานปลัด กระทรวงคมนาคม
-

งานวิจัย

- การจัดทา Functional Competency สาหรับพนักงานฝ่ ายบริการลูกค้ า (Call Center)
บ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่ น จากัด (มหาชน)
- ความสามารถหลัก (Core Competency) สาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ:
กรณีศึกษาธุรกิจร้ านอาหารเกาหลีในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
- การศึกษาสมรรถนะ (Competency) ทีต่ ้ องการสาหรับนักทรั พยากรมนุษย์ ใน
ภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมพนักงานใหม่ สาขาบริหารธุรกิจเพือ่ เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่
ภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) นักทรัพยากรมนุษย์ สาหรับภาคอุตสาหกรรมเพือ่
เตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
-
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หัวข้ อฝึ กอบรมกลุ่ม Soft Skills - Leadership
- การทางานเป็ นทีม/การพัฒนาทีมงาน
- เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิ ทธิผล
- การสร้ างจิตสานึกรักองค์ กร
- การพัฒนาตนเองให้ เป็ นดาวเด่ น
- ทัศนคติเชิงบวก
- การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล
- การทางานเชิ งรุ ก
- ภาวะผู้นา
- ทักษะการโค้ ช

หัวข้ อฝึ กอบรมกลุ่ม Management - Organizational Development
- ทักษะการจัดการองค์ กร
- ทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน
- งานทรัพยากรมนุษย์ ทจี่ าเป็ นสาหรับผู้ทไี่ ม่ ใช่ นักทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยพืน้ ฐานสมรรถนะ (Competency)
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาหรับผู้บริหาร
- การจัดการผลการปฏิบัติงาน
- การกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการความขัดแย้ง
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องค์กรอ้างอิง

แม็ทซ์เฮ้าส์
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