ประวัติบุคลากร
1. ประวตัิส่วนตัว
ชื่อ-สกุล

อาทิตย์ ทินสาร

ตาแหน่งหนา้ที่ในปั จจุบนั

วทย
ิ ากรบรรยายพิเศษบริ ษทั BSQM GROUP CO.,LTD

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

คณะ/สาขา

ประกาศนียบัตร
สุ ขศึกษา-พลศึกษา
วิชาชีพชั้นสู ง
ปริ ญญาตรี
ศึกษาศาสตร์/สุ ขศึกษา-จิตวิทยา
(ศษ.บ.)
แนะแนว

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
2529
2531

สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(มศว.)

3. ประสบการณ์ ทางาน
2546-ปัจจุบนั
บริ ษทั อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายประสานงานตัวแทน
หน้าที่หลัก
- ดาเนินการติดตามเร่ งรัด กระตุน้ การผลิตผลงานตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ท้ งั ระดับภาพรวมและระดับหน่วย จนถึงระดับบุคคล
- ดาเนินการคิดค้นวิธีการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างผลผลิตร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดรู ปแบบวิธีการให้เกิดผลงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- ดาเนินการประสานงานให้เกิดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการที่จาเป็ น
สาหรับพลังตัวแทนทุกระดับ
- ดาเนินการช่วยแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่พลังตัวแทนทุก
ระดับร้องขอหรื อปัญหาอื่น ๆ ที่พบโดยตรง ซึ่งจะต้องดาเนินการ
เพื่อป้ องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิต
- ดาเนินการกระจายข่าวสาร ข้อมูล ให้พลังตัวแทนรับทราบได้อย่าง
ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว

2543-2546

2541-2543

บริ ษทั ซี .พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนก ฝ่ ายวางระบบพัฒนาบุคคล
หน้าที่หลัก
- ดาเนินการออกแบบระบบพัฒนาความรู ้ ความสามารถบุคลากร
รวมทั้งกากับให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระบบที่ออกแบบไว้ และ
การให้คาปรึ กษาแก่ทุกหน่วยงานให้มีการดาเนินการบรรลุตาม
มาตรฐานที่วางไว้
- ดาเนินการหาความจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร
- ดาเนินการสอนบรรยายในหลักสู ตรที่ได้รับมอบหมายดังนี้
1. หลักสู ตร “หลักบริ หารคุณภาพพื้นฐาน ISO 9001:2000”
2. หลักสู ตร “7ส กับ การพัฒนาคุณภาพงาน”
3. หลักสู ตร “Cross Function Alignment”
4. หลักสู ตร “การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั การทางานเป็ นทีม”
ทักษะความสามารถพิเศษ
- การวางแผนและดาเนินการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มงานด้านการตลาด
ประยุกต์เชิงสร้างสรรค์
- การดัดแปลงประยุกต์เนื้ อหาเชิงวิชาการสู่ แนวทางการปฏิบตั ิเชิง
พฤติกรรม
- การเป็ นวิทยากรเชิงวิชาการ พิธีกรดาเนินรายการและผูน้ ากิจกรรม
สันทนาการ กีฬา และการพูดจูงใจโน้มน้าวกลุ่มชน
บริ ษทั มาราธอน จากัด
ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การฝ่ ายขายอุปกรณ์ออกกาลังกาย
หน้าที่หลัก
- ควบคุมการขาย Outlet ในห้างสรรพสิ นค้า กลุ่ม เดอะมอลล์
เซ็นทรัล ทุกสาขา
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายร่ วมกับฝ่ ายส่ งเสริ มการขายของห้างฯ
- จัดประชุมและติดตามยอดขายของพนักงานขายประจา Outlet
ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การทัว่ ไปศูนย์สุขภาพ Muscle & Heart Exercise Clinic
หน้าที่หลัก
- ดูแลหลักงานด้านการตลาด การจัดโปรโมชัน่ จัดทาโฆษณา
ส่ งเสริ มการขาย
- จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ภายใน

2543-2547

2538-2540

2534-2538

2530-2534

บริ ษทั ซี .พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พฒั นาบุคคล
หน้าที่หลัก
- หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล ออกแบบหลักสู ตร
ดาเนินการจัดอบรมและติดตามผลการอบรม
- ออกโครงการกิจกรรมสันทนาการ Walk Rally
- จัดตั้งชมรมสุ ขภาพบริ ษทั ฯ และเป็ นครู สอนแอโรบิค
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายสานักงานและการตลาด
หน้าที่หลัก
- งานด้านการส่ งเสริ มการตลาด การดูแลงบประมาณ และติดต่อ
โฆษณารายการถ่ายทอดมวยทางทีวี การจัดทาสื่ อส่ งเสริ มการขาย
การออกสารวจและสร้างสัมพันธภาพกับร้านตัวแทนจาหน่าย
- งานด้านบุคคล ดูแลงานด้านอัตรากาลัง การสัมภาษณ์ จัดระเบียบ
บุคคล สวัสดิการและการจัดฝึ กอบรม และบรรยายปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
- งานด้านสานักงาน ดูแลงานธุ รการ จัดซื้ อ ระบบความปลอดภัย
อาคาร
บริ ษทั ธนาคารศรี นคร จากัด
ตาแหน่ง พนักงานส่ วนเงินสด
หน้าที่หลัก
- งานด้านการรับส่ งเงินสดระหว่างสาขาในกรุ งเทพฯ
- งานดูแลสโมสรสุ ขภาพธนาคาร
สถานบริ หารร่ างกาย ฟิ กเกอร์ เซ็นเตอร์ โรงแรมแม่น้ าและศูนย์สุขภาพ
สวิมแอนด์สลิม แฟมิลี่คลับ
ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์ออกกาลังกาย
หน้าที่หลัก
- งานดูแลบริ การออกกาลังกายสาหรับสมาชิกและดูแล Staff
- งานกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์
- งานสอนแอโรบิคแดนซ์

