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ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล และ
ที่ปรึกษาในการการวางแผนกลยุทธ์องค์กร

เพ่ือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ไทย
ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวสู่ระดับโลก

Google Cloud - G suite Partner - EDU Expertise
G Suite Authorized Reseller 

Women Techmaker Ambassador, Thailand

อดีตท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีฯ ส านักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตผู้บริหารโครงการ Google Asia pacific, Google Singapore, Pte.
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in a Digital Society

Competencies for now, and to create the future   
Exponential Organisation
Future Scenario Foresight on Digital Impact

Design Thinking: 
Innovate Creative Organisation Value, Solution and 
Process
OKRs: 
Objective & Key Results for Exponential Org. 

CFR & SBI Model  for OKRs
Mobilize Organizational Change and Transformation

Be internet Awesome
Digital Literacy, Well-Being, Safety and Security 

G Suite for Work/Education & Data Studio
Digital Collaboration Tools & Data MGMT for Productivity
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6Ds Framework 



Case Study: Dematerialization



Virtual Business 
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AI is redefining All Industries
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Exponential Organization
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มี Hierarchy สั่งการจากบนลงล่าง (Top-down) พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจ (Autonomy) 
ประสานงานกันโดยใช้ Social technology ต่าง ๆ

ขับเคลื่อนโดยตัวเลขก าไรขาดทุน ขับเคลื่อนด้วย MTP และ Dashboard

มีระบบความคิดแบบเป็นล าดับ
เป็นข้ันเป็นตอน

ท าการทดลอง (Experimentation) และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (Autonomy)

นวัตกรรมเกิดจากภายในองค์กร
ใช้ประโยชน์จาก Community & Crowd, Staff on 

demand, Leveraged assets, และ Interfaced 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจากทุกที่

วางแผนกลยุทธ์จากข้อมูลในอดีต ยึด MTP เป็นหลัก และท า Experimentation

ไม่ทนต่อความเสี่ยง ใช้ประโยชน์จาก Experimentation

มีการจ้างงานแบบเต็มเวลาจ านวนมาก ใช้ประโยชน์จาก Algorithms, Community & 
Crowd, และ Staff on demand

ควบคุมหรือถือครองสินทรัพย์ด้วยตนเอง ถือเฉพาะสินทรัพย์ที่หายากหรือขาดแคลน
(Leveraged assets)

มักลงทุนตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ใช้ประโยชน์จาก MTP, Dashboards, 
และ Experimentation

Linear ExponentialVS



คุณลักษณะส ำคัญขององค์กร Exponential Organization (ExO)



เบื้องหลัง ความส าเร็จ

Mindset
Collaboration Tools

วิธีคิด

กระบวนการ

เคร่ืองมือท างานร่วมกัน

Design Thinking / G Sprint

OKRs: Objective & Key Results
Developmental Evaluation





1 2 3 4 5Day

Understand Diverge Decide Prototype Validate
● Who are the users
● What are their needs
● What is the context
● Competitor review
● Formulate strategy

● Envision
● Develop lots 

of solutions
● ideate

● Choose the best idea
● Storyboard the idea

● Build something 
quick and dirty to 
show to users

● Focus on usability 
not making it 
beautiful

● Show the prototype 
to real users outside 
the organisation

● Learn what doesn”t 
work

Google sprint



OKRs
Objective & Key Results
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เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ



Confidential & ProprietaryConfidential & Proprietary

Why G Suite?



Confidential & ProprietaryConfidential & Proprietary

Culture of 
collaboration

Intelligent 
productivity

Connected 
knowledge

Simple and secure 
manageability

วฒันธรรมในการ

ท างานรว่มกนั

ประสทิธภิาพ และ การ

พฒันาอย่างตอ่เน่ือง

การเชือ่มตอ่

องคค์วามรู ้ ท ัง้ใน

และ นอกองคก์ร

ใชง้านง่าย ปลอดภยั

และสะดวกในการ

บรหิารจดัการ



Confidential & Proprietary

Connect:

Reach your colleagues, 

wherever they are.

Access:
Store files and find what 

you need. Instantly.

Control:

Manage users, devices and data 

securely and easily.

Evolve the 
enterprise

Create:

Everything you need to bring 

your project to life.



CEO, The S Curve

Google Cloud - G suite Partner - EDU Expertise
G Suite Authorized Reseller 

Women Techmaker Ambassador, Thailand

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ (ปุ้ย)

supa@scurveteam.com
www.scurveteam.com



 

 

              
                            ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

                            Supatida Prompayuck, Ph.D 
         

                                    E-mail: supa@scurveteam.com 
                                    Mobile:   +66 83 564 5965 

FB: Pui Supatida 
 
 
ต าแหน่ง Highlight โดยย่อ 

- กรรมการผู้จัดการ บ. ดิ เอสเคิร์ฟ จ ากัด (Google Partner)  
- อดีตผู้บริหารโครงการภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค บ. กูเกิล สิงคโปร์  
- อดีตที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
- อดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค แผนกกอล์ฟ  บ. ไนกี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปัจจุบัน) 

- ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ และ นักวิชาการอิสระ 
 

ต าแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) 
- กรรมการผู้จ้ดการ บริษัท ศุภะ โซลูชั่นส์ และ บริษัท ดิ เอส เคิร์ฟ จ ากัด  
- กรรมการบริหาร สถาบันดิจิทัล และ นวตกรรมแห่งเอเซีย (Asian Institute of Digital and Innovation)  

 
ต าแหน่งคณะกรรมการ (ปัจจุบัน) 

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (แต่งตั้ง 15 กค 2563) 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวตกรรมการศึกษา (ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มิถุนายน 2563) 
- คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน)  
- คณะกรรมการสรรหา และ คัดเลือกบุคคลากร สถาบันพระปกเกล้า (แต่งตั้ง 24 มิย. - ปัจจุบัน) 



 

รางวัล และ ต าแหน่งอ่ืนๆ  
- ได้รับรางวัลผู้ท าประโยชน์ให้กระทรวงศึกษา รับเหรียญเสมาคุณูปการ ปี 2562 
- Google’s Women Techmakers Ambassador -Thailand (แต่งตั้งปี 2562 - ปัจจุบัน) 

 
ต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ  

- อดีต ที่ปรึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
- อดีต ผู้บริหารโครงการ โครม และ แอนดรอย์ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค บ. กูเกิล สิงคโปร์ 
- อดีต ผู้บริหารโครงการกูเกิลเพ่ือการศึกษา บ. กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
- อดีต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ แปซิฟิค ไนกี้ กอล์ฟ ,บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
 
ประวัติโดยย่อ  
ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ เป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ และผู้บรรยาย และ ผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการน านวตก
รรมการบริหารยุคใหม่ บูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี มาพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานองค์กร ด้วยประสบการณ์
ภาคปฏิบัติในฐานะผู้บริหาร ระดับภูมิภาคเอเซีย ให้กับบริษัท ระดับโลกหลายองค์กร เช่น ไนกี้ กูเกิล ประกอบกับองค์
ความรู้ทางวิชาการในระดับปริญญาเอกด้านการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในยุคดิจิทัล โดย 
ดร. ศุภธิดา ได้น าความรู้ และ ประสบการณ์จริง มาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีเป้าหมาย
ให้องค์กรไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข และ มีประสิทธิภาพ ด้วยการน าแนวคิด 
Exponential Organisation และ การท าให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน หรือ Objective Key 
Results (OKRs) พร้อมการท า CFR เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบุคคลากร รวมถึงกระบวนการ Design Thinking - Design 
Sprint การสร้าง Growth Mindset รวมถึงการสร้าง Digital Digital Citizenship และ ความรับผิดชอบในการพัฒนาตน 
สู่การพัฒนาประเทศ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่สามารถใช้ประโยชน์ของการเติบโตของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
 
ปัจจุบัน ดร. ศุภธิดา ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภะ โซลูชั่นส ์จ ากัด และ บริษัท ดิเอส เคิร์ฟ จ ากัด ซึ่ง
นอกจากเป็น Authorized G Suite Partner แล้ว ยังเป็นบริษัท ทีได้รับมอบหมายจาก กูเกิล ในการพัฒนาด้านสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล ในประเทศไทย พม่า และ กัมพูชา และ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันดิจิทัลและนวตกรรมแห่งอาเซียน (AIDI) และ 
ชุมชนการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา EduTech และได้รับคัดเลือกจาก Google เป็น Women Techmaker Ambassador 
ของประเทศไทย และได้รับรางวัลผู้ท าประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษา เข้ารับเหรียญเหรียญเสมาคุณูปการ ประจ าปี 2562 
และ ตามประกาศคณะรมต. เมื่อ พ.ค. 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา  



 

เป็นที่ปรึกษา และ จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ด้าน OKRs, Design Thinking และ การจัดการข้อมูลส าหรับ 
Expenential Organisation ให้กับองค์กรไทยหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัท ซี พี เมอร์ชานไดซิ่ง จ ากัด (CPM), บริษัท เบอร์
ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (BJC),  บริษัท บิ๊กซี จ ากัด (Big C) , บริษัทในเครือ ปตท. เช่น PTTLNG, PTTGSP ,บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (CPN) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ส านักก ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น  
 
ก่อนหน้านี้ ดร. ศุภธิดา เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโครงการ โครม และ แอนดรอย ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  บ. กูเกิล 
สิงคโปร์ (Programs Manager, Chrome & Android- Google Asia Pacific) และ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Google เพ่ือ
การศึกษาในประเทศไทย (Country Lead, Google for Education- Thailand)  และด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย
การตลาด บ. กูเกิล ประเทศไทย (Consumer Product Marketing Manager, Google Thailand)   นอกจากนี้ ยังเคย
ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิค บ. ไนกี้ (Nike - Southeast Asia/Pacific) เคยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์พิเศษ หลายมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 รวมถึงการท างานให้กับมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา Teach for Thailand 
 
ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 
 
1. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อวุฒิการศึกษา 
(ระบุชื่อเต็ม/ย่อ) 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ./ค.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Educational 
Technology and 
Communication) 
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต          
เทคโนโลยีสื่อสาร และ การศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 12 ก.ค 2561 

ปริญญาโท M.B.A ( Master Degree in 
Business Administration) 

การบริหารจัดการ  
(ท่ัวไป) 

Webster University สหรัฐอเมริกา 15 พ.ค.  2542 

ปริญญาตรี B.S. (Food & Technology) 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีการ
อาหาร) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์ 

ไทย 3 มิ.ย.  2539 

คุณวุฒิอื่นๆ ประกาศนียบัตร Computer 
Business 

University of 
Missouri, St., Louis 

สหรัฐอเมริกา      ก.ค. 2541 



 

 
 
 

2. ประวัติการท างาน  
 

รายละเอียด ความเชี่ยวชาญ ช่วงระยะเวลาที่ท า
หน้าที่ 

(พ.ศ.....- พ.ศ........) 
1. วิทยากร และ ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล ให้กับ
หน่วยงานองค์กรเอกชน บางส่วนอาทิเช่น 
           1.1  บริษัท พีทีที แอลเอนจี จ ากัด 
           1.2  บริษัท โรงแยกก๊าซ พีทีที จ ากัด (มหาชน) 
           1.3  บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์ สโตร์จ ากัด 
           1.4  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
           1.4  บริษัทในเครือ BJC (เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) อันรวมถึง 
ร้านค้าปลีกบิ๊ก ซี, เอเซีย บุคส์ และ โรงงานผลิตต่าง ๆ เช่น ทิชชูเซล
ลอกซืเป็นต้น 
            1.5  บริษัท ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด 
            1.6 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ จ ากัด  
            1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  

- ด้านการบริหารองค์กรเพ่ือ
การสร้างนวตกรรม 

- Digital Transformation 
- Design Thinking 
- Agile Management 
- Culture of Innovation 
- OKRs: Objective Key 

results 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

2.  คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ (บางส่วน) 
         2.1  คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สถาบันพระปกเกล้า 
         2.2  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร Smart working for 
Thailand 4.0 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
         2.3  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะนิเทศน์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 
 .      2.4  คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณา
การการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
        2.5  คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สถาบันพระปกเกล้า 
        2.6  คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- การบริหารจัดการ การน า
เทคโนโลยี มาใช้ในการ
พัฒนา บริหารจัดการ และ 
ด้านการตลาด 

- ด้านเทคโนโลยี 
- ด้านบริหารการจัดการศึกษา 
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       2.7   คณะท างานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
      2.8 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาชีวศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
3. อาจารย์พิเศษ  และ วิทยากร ให้กับระดับอุดมศึกษา  (ระดับ
ปริญญาตรี โท และ ปริญญาเอก) หลายมหาวิทยาลัย เช่น 
 
3.1 วิชาบังคับท่ัวไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3.2 วิชาสัมมนา ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับปริญญาเอก มหาวิทาลัยรามค าแหง 
3.3 วิชาการตลาด คณะบริหรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3.4 วิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ ระดับปริญญาตรี และ โท 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3.5 อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 
3.6 หลักสูตรปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีปทุม 
3.7 อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.8 อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
3.9 อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 
การบรรยายพิเศษ  

- สถาบันพระปกเกล้า โครงการผู้น าเยาวชน (โครงการ
ต่อเนื่อง) 

- บรรยาย อาจารย์ และ คณะผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- บรรยายเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

- ด้านเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการองค์กร 

- ด้านการตลาด 
- ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
- ด้านการบริหารจัดการ

องค์กรเพ่ือการสร้างนวตก
รรม 

- นวตกรรมการจัดการ 
- การบริหารจัดการองค์กรใน

ยุคดิจิทัล 
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เพ่ือการสร้างนวตกรรม 
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- การบรรยายงานวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มหาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ เป็ต้น  

- บรรยายพิเศษให้กับ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ  

4. บริษัท ดิ เอส เคิร์ฟ จ ากัด  
- ผู้รับผิดชอบ บริหารโครงการด้านการพัฒนา Digital 

Competency ของ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย รับผิดชอบ
โครงการ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และ ลาว  

- Authorized  G Suite Reseller  

กรรมการผู้จัดการ พ.ย. พ.ศ. 2562 - 
ปัจจุบัน 

5. บริษัท ศุภะ โซลูชั่นส์ จ ากัด 
- บริษัทให้ค าปรึกษา ด้าน Digital Transformation และ 

การน านวตกรรมการบริหารมาบูรณาการกับองค์กร  

กรรมการผู้จัดการ  22  มี.ค. พ.ศ. 2562 - 
ปัจจุบัน 

 6.  วิทยากร และ ที่ปรึกษา ให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
   6.1 วิทยากรเรื่อง Big Data กับการบริหารงาน ส าหรับ กรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
  6.2 วิทยากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  6.3 ส านักก ากับกิจการพลังงาน 
  6.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  6.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

- การบริหาร 
- การใช้เทคโนโลยี Big Data 

ในการบริหาร 
- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

 2558 -  ปัจจุบัน 
 

 7. สถาบันดิจิทัล และนวตกรรมแห่งอาเซียน 
Asian Institute of Digital and Innovation  (AIDI) 

- ที่ปรึกษา  
- การพัฒนาองค์กร ภาครัฐ 

และ รัฐวิสาหกิจ  

15 กพ. 2561 - 
ปัจจุบัน 

 8.     ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยี  
         ส านักประสานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  
         ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ประชาสัมพันธ์ 

18 ต.ค.  2560 -  
30 ก.ย. 2562 



 

9.      หวัหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  
        Teach for Thailand Foundation 

-  องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
- บริหารโครงการ  

    15 พ.ค. 2560 -  
     30 มี.ค. 2561 

 10.  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บ. เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จ ากัด - บริหารโครงการ 
- ออกแบบหลักสูตรการอบรม

เพ่ือพัฒนาสมรถนะ
เทคโนโลยี  

     1 สค. 2560 -  
    31 ส.ค. 2562 

 11.    ผู้บริหารโครงการ Google  Asia Pacific 
บริษัท กูเกิล สิงคโปร์ จ ากัด (ประเทศสิงคโปร์) 

- การบริหารโครงการ 
- การบริหารจัดการในยุค

ดิจิทัล 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองค์กร  

  

    3 ม.ค 2558 -  
    14 พ.ค. -2560 

  11.    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Google Thailand 
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

- การตลาด 
- Digital Marketing 

3 กย. 2555 -  
2 ม. ค. 2558 

  12.    ผู้อ านวยการโครงการ บ. ดี ฟิวชั่นจ ากัด - Digital Marketing  
- Project Management 

 1 พย. 2554 -  
30 ส.ค.  2555 

   13.  ผู้อ านวยการโครงการ  
          บริษัท ไอ แอม คอนซัลท์ติ้ง จ ากัด  
 
        

- ที่ปรึกษา  
- การพัฒนากระบวนการ  
- รับผิดชอบประเมินผล การ

ด าเนินงาน และ แนะน าการ
พัฒนาการบริหารงาน 
องค์การมหาชน ประเภทที่ 
3 

15 ต.ค 2553 -  
30 ตค 2554 

  14. รองผู้อ านวยการฝ่ายความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าบุคคล  
ธนาคาร กสิกรไทย  

- Project Management  
- ธุรกิจการเงินการธนาคาร  

19 เม.ย.  2553 -  
14 ต.ค.  2553 

  15. กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนศรีสันต์ จ ากัด  - เจ้าของกิจการ 
- ธุรกิจ สปา สุขภาพ และ 

ความงาม  
- ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ 

1 กรกฏาคม 2552 - 
30 สิงหาคม 2555 



 

 16.   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค  ไนกี้กอล์ฟ 
 (ภายใต้ บริษัท ไนกี้ ประเทศไทย จ ากัด) 

- Retail Marketing 
- Brand Management 
- การบริหาร การจัดการ และ 

การตลาด ระดับภูมิภาค
เอเซีย แปซิฟิค 

17 กย. พ.ศ. 2549 - 
30 พ.ย. พ.ศ. 2552 

 17.   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
         บริษัท แอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- การตลาด  
- การบริหาร 

 16 ก.ค. 2546-  
15 กย. 2549 

 18    ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด และ ขาย  
         บริษัท ฮาร์ทแลนด์ กอล์ฟ จ ากัด 

- การตลาด  
- การขาย  
- การประชาสัมพันธ์  

 

 1 กพ. 2544 -  
15 กค 2546 

 
 
3.    ผลงานวชิาการ  
 
      3.1 ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, สุภาณี เส็งศรี, ชัยยงค์ พรหมวงศ์, มนตรี แย้มกสิกร. (2561). องค์ประกอบของระบบพัฒนาครู  
ออนไลน์วิถีพุทธเพื่อเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29 
(3),1-13. 
        3.2 ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, สุภาณี เส็งศรี, ชัยยงค์ พรหมวงศ์, มนตรี แย้มกสิกร. (2561). การพัฒนาระบบพัฒนาครูออนไลน์
วิถีพุทธเพื่อเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. Veridian E–Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย, 11 
(2),1-13. 
        3.3 นภดล ร่มโพธิ์, ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, พรทิพย์ กองชุน. (2562). รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ 
OKRs: Objective Key Results เสนอต่อ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 
 
 


