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วทิยากร 

ดร. กฤตนิ กลุเพ็ง 

 

การศกึษา 

 ปรญิญาเอก : Doctor of Business Administration in Human Resource Management, Golden 

State University USA. 

  ปรญิญาโท : รัฐประศาสนศาสตร ์มหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร(์NIDA) 

  Human Resources Management (HRM) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

 ปรญิญาตร ี: ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั 

 วทิยากรบรรยายใหก้บัสถาบนั SoftLogic Center เป็นผูเ้ชีย่วชาญการบรรยายดา้นการบรหิารและ

ทรัพยากรบคุคล น าการสมัมนากวา่รอ้ยองคก์ร 

 เป็นทีป่รกึษาใหก้บับรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ 

 นักเขยีนหนังสอืเกีย่วกบังานบรหิารบคุคล 

 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผูจั้ดการแผนกบคุคล บรษัิท โรบนิสนั ราชด าร ิจ ากดั 

 ผูจั้ดการสว่นการบคุคล บรษัิทในเครอืซเิมนตไ์ทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., 

Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam 

Refractory Industry Co., Ltd. 

 ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรงุเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บ ีเอ็น เอช 

โรงพยาบาลปิยะเวท 

ทีป่รกึษา บรษัิท อซีีส่เต๊ก จ ากดั หจก. พลาซา่ซพัพลาย จ ากดั ฯลฯ 
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วฒุบิตัรส าคญั 

 โครงการศกึษา Human Resources Management (HRM) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 โครงการศกึษา Business Concept Development (BCD)  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 การพัฒนาบคุลากร ในบรษัิทไทย-ญีปุ่่ น-อเมรกิา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 ผา่นการฝึกอบรมประมาณ 200 หลกัสตูร ครอบคลมุเนือ้หาทีรั่บบรรยาย                 

 ผา่นการดงูาน ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ผลงานการเขยีนหนงัสอื 

 ไมอ่ยากเสยีคนเกง่ในองคก์าร ตอ้งท าอยา่งไร     

 กลยทุธก์ารวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 เทคนคิการสมัภาษณ์งานตามเครือ่งมอื Competency 

 เรือ่งจรงิ เรือ่งเจ็บ ในงาน HR 

 กลยทุธก์ารสรรหาบคุคลากร 

 HR สรรหามาเลา่ 

 HR Shared Service 

 คยุเฟ้ืองเรือ่ง HR 

 สถติขิอ้มลู การควบคมุ การรายงานของงาน HR 

 การจัดท าแบบก าหนดหนา้ทีง่านบนพืน้ฐาน competency 
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ผลงานบรษิทัการบรรยายและเป็นทีป่รกึษา 

 

1. บรษัิท สหมติรถังแกส๊ จ ากดั (มหาชน) 

2. โรงพยาบาลกรงุเทพ ระยอง 

3. โรงพยาบาลกรงุเทพ จันทบรุ ี

4. โรงพยาบาลธนบรุ ี1 

5. โรงพยาบาลธนบรุ ี2 

6. โรงพยาบาลศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

7. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับรุรัีมย ์

8. ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน 

9. โรงพยาบาลพัทยา เมมโมเรยีล 

10. โรงพยาบาล กรงุเทพ ตราด 

11. โรงพยาบาลศริริาช 

12. โรงพยาบาลทกัษิณ 

13. การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลติ(กฟผ.) จ.ล าปาง 

14. บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

15. บรษัิท ซพีเีอฟ เทรนนิง่เซน็เตอร ์จ ากดั 

16. บรษัิท นปิอนเพรนต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

17. บรษัิท ไทยฟิลม ์อนิดัสตร ีจ ากดั (มหาชน) 

18. บรษัิท แปรซฟิิคแปรรปูสตัวน์ ้า จ ากดั 

19. ธนาคาร อาคารสงเคราะห ์จ ากดั 

20. โรงพยาบาลทุุง่สง 

21. ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช) 

22. สโมสรโรตาร ีทา่เรอืกรงุเทพ 

23. บรษัิท ยทูลิติ ิ ้บสิเินส อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

24. ส านักงานสาธารณสขุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

25. โรงพยาบาล โรคทรวงอก 

26. โรงพยาบาล สตัหบี กม.10 

27. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

28. โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรรีาชา 

29. โรงพยาบาล สมติเิวช  ศรรีาชา 

30. พณชิยการโปลเีทคนคิ จ. สระบรุ ี

31. นคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้

32. โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์รังสติ 

33. กระทรวงสาธารณะสขุ 

34. คณะรัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยบรูพา บางแสน 

35. โรงพยาบาลบา้นคา่ย จ.ระยอง 

36. คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

37. หา้งสรรพสนิคา้ เซน็ทรัล 

38. โรงพยาบาลแหลมฉบงั 

39. วทิยาลัยพยาบาล กองทัพบก 

40. องคก์ารสวนยาง 

41. สมาคม การจดัการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 

42. เทศบาลแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ี
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43. บรษัิท  ณรงคซ์ฟีู้ด  จ ากดั 

44. บรษัิท อีซ่ ีส่เต็ก  จ ากดั  

45. บรษัิท ไทยฟ้า จ ากดั 

46. บรษัิท พลาซา่ ซพัพลาย จ ากดั 

47. THAI NOK CO., LTD. 

48. บรษัิท ตรเีพชร อซีซูเุซลส ์จ ากดั 

49. บรษัิท ไทยซมัมทิ จ ากดั 

50. โรงพยาบาลชลประทาน 

51. บรษัิท ไพโอเนยีร ์อเีล็คโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 

52. บรษัิท ไทยชบิาอรุะ เด็นช ิ จ ากดั 

53. ส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์

54. Cholburi Isuzu Group  

55. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

56. บรษัิท ไบเออรไ์ทย จ ากดั 

57. บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

58. มหาวทิยาลัยทักษิณ 

59. วทิยาลัยบ าเหน็จณรงค ์

60. สมาคมการพยาบาลแหง่ประเทศไทย 

61. คณะแพทยศ์าสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

62. คณะพยาบาลศาสตร ์มหดิล 

63. ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

64. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน จ.สรุาษฎธ์าน ี

65. ธนาคารออมสนิ 

66. บรษัิท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนั 

67.  AMR ASIA CO., LTD.  

68. สรรพากร  จ.สมทุรปราการ 

69. รพ.บางประกอก 9 

70. บรษัิท ฮอนดา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

71. บรษัิท  LF  Logistics จ ากดั 

72. บรษัิท  พแูรค  จ ากดั 

73. TIPCO Foods (Thailand) PCL 

74. ส านักแพทย ์กรงุเทพมหานคร  

75. การรถไฟ แหง่ประเทศไทย 

76. บรษัิท ไทยซมัซงุ อเิลคทรอนคิ จ ากดั  

77. บรษัิท ลา ฟลอรา่ รสีอรท์ แอนดส์ปา  

78. สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว) 

79. บรษัิท อโินแอ็ค (ประเทศไทย) จ ากดั  

80. ศนูยอ์ซีซู ุ ชลบรุ ี 

81. ส านักงาน กพ.  

82. บรษัิท โตชบิา (ประเทศไทย) จ ากดั  

83. โรงพยาบาลนนทเวช  

84. บรษัิท แอล เอช เอ็ม เรยีลเอสเตส (1992) จ ากดั 

85. บรษัิท  Voice  TV จ ากดั 

86. กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  

87. ASNO  HORIE  (Thailand) Co.,TH 

88. โรงพยาบาลกลว้ยน ้าไท 
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89. บรษัิท อกัษรเจรญิทัศน ์ จ ากดั 

90. กรมคมุความประพฤต ิ

91. บรษัิท ไดเซล เซฟตี ้เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

92. TOT Public Company 

93. บรษัิท โงวฮก จ ากดั 

94. บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

95. ศนูยว์ทิยบ์รกิาร มหาวทิยาลัยศรปีระทมุ 

96. บรษัิท ศรตีรัง แอโกรอนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

97. บรษัิท วันทวูัน คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 

98. กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน จ.สมทุปราการ  

99. บรษัิท คอมมี ่คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

100. ธนาคารไทยพาณชิย ์

101. บรษัิท เดลตา้ กรนี อนิดัสเตรยีล (ประเทศไทย) จ�ากดั 

102. บรษัิท เด็นโซ ่เซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

103. บรษัิท กระจกสยามการเ์ดยีน ระยอง จ ากดั 

104. บรษัิท ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน)  

105. บรษัิท  อนิเตอร ์คร็อพ จ ากดั  

106. บรษัิท Min sen Machinery  

107. บรษัิท นเิด็คอเีล็คโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

108. บรษัิท  ทา่อากาศยาน แหง่ประเทศไทย จ ากดั  

109. บรษัิท  Hongsa Power จ ากดั ประเทศลาว  

110. บรษัิท ดเีอชแอล โกลบอลเมล ์(DHL) จ ากดั 

111. บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

112. บรษัิท Hardcore skett จ ากดั 

113. กระทรวงพลังงาน  

114. บรษัิท โออชิกิรุ๊ป จ ากดั  

115. บรษัิท เอซเีอส เซอรว์สิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

116. บรษัิท ชวีาศรมอนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลทร์สีอรท์ จ ากดั 

117. บรษัิท ไทยรุง่เรอืงอตุสาหกรรม จ ากดั (น ้าตาลลนิ) 

118. บรษัิท สยามรเีทลดเีวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 

119. โรงพยาบาลจฬุาภรณ์  

120. บรษัิท เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอร ์จ ากดั  

121. บรษัิทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  

122. บรษัิท  เสรมิสขุ เทรนนิง่  จ ากดั  

123. บรษัิท ไมเนอร ์กรุ๊ป จ ากดั   

124. บรษัิท  ดัคกาลบี ้ กรุป๊  จ ากดั  

125. บรษัิท ธนบรุปีระกอบรถยนต ์ จ ากดั  

126. บรษัิท แพลนเน็ตคอม จ ากดั  

127. Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd.  

128. บรษัิท พริาป สทาช จ ากดั  

129. บรษัิท ไทยเพยีวดไีวซ ์จ ากดั  

130. บรษัิท เอ็ม.อ.ีเมดเิทค จ ากดั  

131. บรษัิท เอ็ม.อ.ีนคิคโิซ จ ากดั  

132. บรษัิท นคิคโิซ เมดคิลั (ประเทศไทย) จ ากดั  

133. มหาวทิยาลัย เทคโนโลยสีรุนาร ี 

134. โรงงานเหล็กกรงุเทพ  
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135. กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  

136. ชมรมบรหิารงานบคุคล (บรษัิทประกอบรถยนต)์ สมทุรปราการ 

137. โรงพยาบาล โคราช เมมโมเรยีล  

138. บรษัิท สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จ ากดั 

ฯลฯ 

 


