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เจาของกิจการ โคชผูบริหาร 
วิทยากร นักเขียน ผูจัดรายการ 
ผูกอตั้งองคกรเพื่อสังคม และ
กรรมการบริหารองคกรอีก
มากมาย

EDUCATION

2002 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2011

ENTREPRENEUR | FOUNDER | STRATEGIST | CONSULTANT | COACH | INSTRUCTOR

www.doyourwill.co.th 
www.workingtribes.com

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2018 - 

Present สโมสรนักบมเพาะธุรกิจคริสเตียนบิลด
ผูกอตั้ง และประธานสโมสรฯ

CURRENT POSITION

บริษัท ดูยัวรวิลล จำกัด
กรรมการผูจัดการ2012 - 

Present

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ผูจัดการแผนกการตลาด

WORK EXPERIENCES

บริษัท แอทไวสคอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ปรึกษา

บริษัท สุพรีมโปรดักส จำกัด
วิศวกรฝายขาย2002 - 

2003

2004 - 

2011

2011 - 

2012

COMPETENCIES
STRATEGIC THINKING      STRATEGIC PLANNING      STRATEGY DEPLOYMENT      SYSTEMS THINKING      

INNOVATION MANAGEMENT       PROJECT MANAGEMENT       CHANGE MANAGEMENT  
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT       CONSULTING        COACHING        KNOWLEDGE MANAGEMENT

  MARKETING  MANAGEMENT       INTERNAL COMMUNICATION       STORYTELLING       PRESENTATION SKILL 

@coachgaius

19 ป บนเสนทางที่ปรึกษาดานกลยุทธ 
การพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรม

กวา 100 แหงใหกับองคกรชั้นนำ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

2021 - 

Present มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2021 - 

2021
สภาผูชมและผูฟงรายการ ไทยพีบีเอส

รองประธานสภาฯ 
ฝายวิชาการและกฎหมาย

2021 - 

Present สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย
กรรมการสมาคม



CONSULTING
EXPERIENCES
ประสบการณการเปนที่ปรึกษา

2004
ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อวิสาหกิจขนาดยอม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ที่ปรึกษาโครงการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักงาน
เทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ที่ปรึกษาดานการวางแผนกลยุทธ การบริหารจัดการองคกร
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
บริษัท แจมใส พับลิชชิ่ง จำกัด

ที่ปรึกษาดานการจัดการความรู และการจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู 
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จำกัด (PTTRM)

ที่ปรึกษาดานการจัดการความรู และการจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู 
สำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษาดานการจัดการความรู และการจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) (GISTDA)

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความตองการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสวนภูมิภาคตะวันออก 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

ที่ปรึกษาดานการจัดการความรู และการจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู 
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

2005

2006-2007

2008-2009

2009-2010

2010

2010

2010-2011

LECTURE
EXPERIENCES

ประสบการณการเปนวิทยากร

หลักสูตรด้านการวางแผนกลยุทธ์

• สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
• กองบังคับการตำรวจทางหลวง
• การไฟฟาสวนภูมิภาค
• สถาบันยานยนต
• บจก. โอคูโน-ออโรเม็กซ (ประเทศไทย) 
• บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
  (มหาชน)
• บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอรปอเรชั่น จำกัด
• บริษัท ไทยซัมมิทมิทซูบะอีเล็คทริค
  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
• บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
  ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
• กลุมบริษัทในเครือ Double A
• สถานีโทรทัศน PPTV
• บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด
• บริษัท บาธติค โปรดักซ แอนด เซลส จำกัด
• ฯลฯ

หลักสูตรด้านนวัตกรรม และกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
• กรมกิจการเด็กและเยาวชน
• หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง
  สําหรับขาราชการรัฐสภาสามัญ (นบส.)
  สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
  และสหกรณ ระดับกลาง (นบก.) สถาบัน
  เกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับ
  ตน สำนักสงเสริมและฝกอบรม 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร (NIDA)
• สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
• บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
• บริษัท อลิอันซ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ฯลฯ

หลักสูตรด้านการบริหารโครงการ

• บริษัท พาราวินเซอร จำกัด
• บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
• บจก. วายไอซี เอเซียแปซิฟค คอรปอเรชั่น
• ฯลฯ



CONSULTING
EXPERIENCES
ประสบการณการเปนที่ปรึกษา

2013

2012-2020

2016-2017

2020-2021

2021

2022

LECTURE
EXPERIENCES

ประสบการณการเปนวิทยากร

ที่ปรึกษาดานนโยบายสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 
ผูสมัครผูวากรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาดานการวางแผนกลยุทธ การออกแบบกระบวนการ
เรียนรู การบริหารโครงการ และการพัฒนาองคกร
กลุมบริษัท NAP Family

ที่ปรึกษาดานการจัดทำแผนแมบทการจัดการความรูและ
นวัตกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรูและ
นวัตกรรม และการจัดทำโครงสรางความรู 
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล

ที่ปรึกษาดานการจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ
มูลนิธิรัชกาลที่ 6

ที่ปรึกษาดานการจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ
กองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กรมทรัพย สินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

ที่ปรึกษาดานการวางแผนกลยุทธ และการพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบโมเดลสมรรถนะ
บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรด้านการจัดการความรู้

• กรมพลศึกษา
• สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
• การประปานครหลวง
• สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
• สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
• บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จำกัด
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
• ฯลฯ

หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การ
พัฒนาบุคลากร และการโค้ช

หลักสูตรด้านการพัฒนากรอบความคิด 
และทักษะการคิดต่างๆ

หลักสูตรด้านการตลาด

• สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
• บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
• กลุมบริษัท มินีแบร ประเทศไทย
• กลุมบริษัทโตโยตาโบโชคุประเทศไทย
• บจก. ยันมาร แคปปตอล (ไทยแลนด) 
• บริษัท ฮีโน มอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง
  (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ยูแทคไทย จำกัด 
• บจก. ฮันออน ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 
• บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เด็นโซ เซลส (ประเทศไทย) จำกัด
• พัฒนา กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท
• ฯลฯ

• กลุมบริษัทไทยซัมมิท
• บจก. วายไอซี เอเซียแปซิฟค คอรปอเรชั่น 
• บริษัท ฮีโน มอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง
  (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท แบรนด ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด
• AGC GROUP THAILAND
• กลุมบริษัทภิรัชบุรี
• ฯลฯ

• กระทรวงพลังงาน
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด
• ธนาคารอาคารสงเคราะห
• ฯลฯ


