วิทยากร

อ.ทวนทอง ทองเต็ม
ึ ษา
ประวิตก
ิ ารศก





ปริญญาตรี บัญชี (B.Acc.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท MBA. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Cert in. “IT-Hardware & Network Programmer” รุน
่ ที่ 3 หลักสูตร 156 ชัว่ โมง พร ้อม
Project ศูนย์การศึกษาต่อเนือ
่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MTB. (Mind Training Basic) รุน
่ ที่ 120

ประสบการณ์ทางาน












ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด บริษัท สินธนา มารีน เซอร์วส
ิ จากัด
ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาดและปฏิบต
ั ก
ิ าร บริษัท อาร์.เอส. มารีน รีแพร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จากัด
อ.พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิชา "การเตรียมตัวเป็ น
บุคลากรด ้านงานฝึ กอบรม" ปี การศึกษา 2544-2546 และ วิชา "พฤติกรรมองค์การ" ปี การศึกษา
2553 ภาคการจัดการ และ ภาคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM.)
นักวิเคราะห์ธรุ กิจอาวุโส LAND ROVER (THAILAND) Co., Ltd.
ผู ้จัดการทั่วไป บริษัท ดับบลิว.ซี.เค.พรอพเพอร์ต ี้ จากัด (เจ ้าอองโครงการบ ้านมัณธารา พัทยา)
ผู ้จัดการทั่วไป บริษัท เตาปูนก่อสร ้าง จากัด และกลุม
่ บริษัทในเครือ TP.Group (Construction)
ผู ้จัดการทั่วไป บริษัท ลีฟวิง่ แอนด์ มอร์ จากัด (Real Estate Developer)
ทีป
่ รึกษา ฝ่ ายบริหารงานอายและการตลาด บริษัท ฟิ วเจอร์ซายน์ จากัด
ทีป
่ รึกษา บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จากัด
วิทยากรและทีป
่ รึกษา

ตาแหน่งงานปัจจุบ ัน





Managing Director of Service Professional Co.,Ltd
ทีป
่ รึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
ทีป
่ รึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
วิทยากรและทีป
่ รึกษา
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ประสบการณ์การบรรยาย
หล ักสูตร "การสร้างและพ ัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally"
 TOYOTA MOTOR (Thailand) 30 รุน
่
 TOYOTA กาญจเทพ (เครือโตโยต ้ากาญจนบุร)ี
 กลุม
่ บริษัทในเครือ TOYOTA จังหวัดนนทบุรี
 TMAP-EM. (Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing) 8 รุน
่
 ล ้อแม็กซ์ LENSO Wheel 3 รุน
่
 เหมืองบ ้านปู BANPU – JPG (ประเทศไทย-อินโดนีเซีย) เดินทางไปจัดกิจกรรม Walk Rally ที่
ประเทศอินโดนีเซีย
 TELECOM ASIA (TA.) 2 รุน
่ ๆ ละ 200 ท่าน
 Future Sign ผู ้นา ผลิต อาย-เช่า นั่งร ้าน แบบเหล็ก
 Dutchmill 5 รุน
่ (ทีมวิทยากรร่วมกับ ดร.ทนง ทองเต็ม)
 EASON PAINT Public Company 4 รุน
่ (ผู ้บริหารระดับสูง - หัวหน ้างาน)
 บริษัทในเครือวนชัยกรุ๊ป 4 รุน
่
 SF Cinema City (คณะผู ้บริหารโรงภาพยนตร์)
 TOSHIBA (TTEI.)
 UBC. Cable TV. (TRUE VISION ปั จจุบน
ั )
 ESSILOR – WORLD No.1 IN SPECTACLE LENSES
 สี TOA Dovechem Industries Co., Ltd.
 เมืองไทยประกันชีวต
ิ 2 รุน
่ (200 ท่าน)
 ห ้างสรรพสินค ้า Big C Super Center
 Beer Thai (1991) เบียร์ไทย (เบียร์ช ้าง)
 REUTER DATA
 Present Media (250 ท่าน)
 AROMATICS (ATC.) 6 รุน
่
 ธ.กสิกรไทย KBank SMEs Care + มหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับเจ ้าอองกิจการภาคตะวันออก ปี
2552-2553
 SIAM TOYOTA
 TOYOTA Technicial Ltd.
 TOYOTA สุวรรณภูม ิ
 Michelin Siam (ยางรถยนต์มช
ิ ลิน) 20 รุน
่
 TIPCO Group of Companies 5 รุน
่
 Thai Slurry Seal Co., Ltd. (120 ท่าน)
 เหมืองบ ้านปู (BANPU PCL.) 9 รุน
่ (ทีมวิทยากรร่วมกับ ดร.ทนง ทองเต็ม)
 Advance Packaging Co.,Ltd. (300 ท่าน)
 PTT Utility Co., Ltd. 2 รุน
่
 Dairy Plus (ทีมวิทยากรร่วมกับ ดร.ทนง ทองเต็ม)
 มินแ
ิ บ (ประเทศไทย)-โรงงานลพบุรี (120 ท่าน)
 มินแ
ิ บ (ประเทศไทย)-โรงงานบางปะอิน (80 ท่าน)
 รพ.พระสมุทรเจดียฯ
์ 2 รุน
่ (ทุกระดับงาน)
ั ้ นา
 มีเดีย ออฟ มีเดีย (Media of Media) ผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ชน
 THAI KLINIPRO Co., Ltd.
 ปูนซีเมนต์นครหลวง 4 รุน
่ (ฝ่ าย Logistic และ Customer Service Center)
 บริษัท กระเบือ
้ งหลังคาตราเพชร จากัด (มหาชน)
ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศ)
 ผู ้พิพากษาสมทบ (ศาลทรัพย์สน
_______________________________________________________________________
SoftLogic Center Co., Ltd. Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887
Email: info@softlogiccenter.com Website: www.softlogiccenter.com

 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ทุกภาค ทัว
่ ประเทศ)
 สานักเลอานุการ กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ 5 รุน
่ (ทุกจังหวัดจาก 5 ภาค ทัว่ ประเทศ)
 สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล 2 รุน
่
 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต (บางปะกง)
 ปริญญาโท ม.รามคาแหง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาเพือ
่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD.
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Executive MBA. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช)
 รร. สิงห์สมุทร อ.สัตหีบ
 MEDITOP Co., Ltd. 3 รุน
่
 อยุธยา อลิอน
ั ซ์ ซี.พี. ประกันชีวต
ิ 4 รุน
่
 คณะผู ้ปกครองนักเรียน รร.บดินทร์เดชา
 บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย (TSL.) จากัด
 กระทรวงยุตธ
ิ รรม 2 รุน
่ (สาหรับนักบริหารการยุตธิ รรมระดับสูง)
 กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์
 กรมการอนส่งทางบก
 องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุอ
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน (สพร.) จ.ชลบุรี
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA., M.Acc., M.HRM., M.SMEs, ม.บูรพา
 คณะผู ้นานักศึกษา ปริญญาตรี ม.บูรพา และม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 คณะผู ้นานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาลายา)
 รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) CPF.

 - MCOT. ช่อง 9 อสมท. ฝ่ ายงานการตลาด บัญชี และกฎหมาย "ตลาดนัดพลังใจ"

ฯลฯ

ิ เป็นวิทยากรหล ักสูตรด ังกล่าวมากว่า 10 ปี มากกว่า 500 รุน
ประสบการณ์ได้ร ับเชญ
่

หลักสูตร "การใช ้เกมเพือ
่ การฝึ กอบรม และการเป็ นวิทยากร Walk Rally"

หลักสูตร "เทคนิคการลดต ้นทุน" (Cost Reduction)

หลักสูตร "การเสริมสร ้างมนุษยสัมพันธ์และการทางานร่วมกันอย่างมีความสุอ"
 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร บมจ.ทีพไี อ โพลีน 15 รุน
่ (IRPC. ปั จจุบน
ั )
่ สาร และการทางานเป็ นทีม" บมจ.ทีพไี อ โพลีน 5 รุน

หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการติดต่อสือ
่
(IRPC. ปั จจุบน
ั )

หลักสูตร "ทักษะการบริหารจัดการ" บมจ.ทีพไี อ โพลีน 10 รุน
่ (IRPC. ปั จจุบน
ั )

หลักสูตร "การเตรียมตัวเป็ นผู ้บังคับบัญชา" บมจ.ทีพไี อ โพลีน 4 รุน
่ (IRPC. ปั จจุบน
ั )

หลักสูตร "กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์ สานสัมพันธ์ สร ้างสรรค์งาน" (Group Dynamics) โครงการพัฒนา
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การ TQM. และ 5ส. สถาบันพัฒนาอ ้าราชการฝ่ ายตุลาการ (ศาลแพ่ง รัชดา) 2
รุน
่ รวม 400 ท่าน

หลักสูตร "Group Activities (Miracle Team Work) Outing Learning Games" เน ้นเรือ
่ ง การ
่ สาร การสัง่ งาน การมอบหมายงาน และการแก ้ปั ญหาในงาน"
สือ
 สาหรับผู ้จัดการร ้านในเครือ The MINOR Food Group (เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์
เล่อร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์คงิ และชิคเก็น ทรีท ทั่วประเทศ 250 ท่าน)

หลักสูตร “การสร ้างและพัฒนาทีมงาน” AWC - PCT (Rally Party Day) 450 คน

หลักสูตร “Service Excellence” ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, วาโก ้, องค์การสวนสัตว์, เครือ
่ งสาอาง มีสทีน

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริการอัน
้ ก ้าวหน ้า” ผู ้จัดการร ้านค ้าในเครือ JAY MART ผู ้จัดการสาอาทั่ว
ประเทศ 120 ท่าน
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หลักสูตร “การเสริมสร ้างทัศนคติและแรงจูงใจในการทางาน” บริษัท ไทยชิกโิ บ จากัด
่ สารทีม
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน ้างาน และการติดต่อสือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพ” MIKUNI Co.,Ltd.,
บจก.คิวแฟค , MITSUBISHI , TOSHIBA Carier , Toyota Nonthaburi , KCE , ฯลฯ
หลักสูตร "การสร ้างวัฒนธรรมองค์การ” ม.วลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช)
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารเวลา” สถาบันพัฒนาฝี มอ
ื แรงงานภาคใต ้ตอนล่าง (จ.สงอลา)
ั ทัศน์และจัดทาแผน
หลักสูตร “การบริหารเชิงกลยุทธ์” ทีม อ.ดร.ทนง ทองเต็ม "การกาหนดวิสย
ธุรกิจ" บจก.นิลบ
ุ ล (เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP.)
หลักสูตร “การจัดทาแผนกลยุทธ์” รพ.วิภาวดี 1-2 ,รพ.เจ ้าพระยา ทีม อ.ดร.ทนง ทองเต็ม
หลักสูตร “การพัฒนาบุคคลในองค์การ” หลักสูตรผู ้กากับการ รุน
่ ที่ 38 และ 39 สถาบันพัฒนา
อ ้าราชการตารวจ
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู ้นา” หลักสูตรผู ้กากับการ รุน
่ ที่ 40 นายร ้อยตารวจสามพราน
จ.นครปฐม ฯลฯ

หล ักสูตรบรรยายทีม
่ ค
ี วามชานาญ

แนวคิดการผลิตแบบลีน (LEAN) / TPM. (Total Productive Maintenance)

เทคนิคการลดต ้นทุน (Cost Reduction)

การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)

การบริหารความอัดแย ้งอย่างสร ้างสรรค์ (Harmonizing Conflict Management)

การสร ้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล (The Effective Team Building & Development)
 กิจกรรมวอล์ค แรลลี่ (Walk Rally For Team Effective Teamwork – Learning Games)
 กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์ สานสัมพันธ์ สร ้างสรรค์งาน (Group Dynamics)
 การใช ้เกมบริหาร / เกมการเรียนรู ้ เพือ
่ การฝึ กอบรม (Management & Learning Games)
 การพัฒนาทักษะหัวหน ้างาน (SSD. : Supervisor Skills Development)
 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
 การพัฒนาทักษะการมอบหมายงาน
 การพัฒนาทักษะภาวะผู ้นาและการจูงใจ
่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาทักษะการติดต่อสือ
 เทคนิคการถ่ายทอดสอนงาน (JI. : Job Instruction Technique)
 การคิดเชิงระบบและเชิงสร ้างสรรค์ เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพงาน (System & Creative Thinking)
 7Q เพือ
่ เสริมสร ้างประสิทธิภาพในงาน (IQ, EQ, MQ, AQ, SQ, CQ, PQ)
่ วามเป็ นเลิศ (Service Excellence , Service Minded)
 การบริการสูค
 การตระหนักในเรือ
่ งต ้นทุนและการพัฒนาคุณภาพงาน
 เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Training for the Trainer)
 การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
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