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CSR Consulting Group
บริ ษทั ที่ปรึ กษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ ป จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีชื่อเสี ยงและมีความ
เชี่ยวชาญในด้านการให้คาปรึ กษาและการให้บริ การงานด้านทรัพยากรบุคคลใน
หลายๆ แขนง เรามีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการบริ หารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของผูบ้ ริ หารขององค์กร โดยการสร้างกลไกทางด้านทรัพยากร
บุคคลที่เป็ นระบบจนสามารถดาเนินไปได้โดยอัตโนมัติ และยังคงไว้ซ่ ึง
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพราะเราเชื่อว่า

“คุณภาพของบุคลากรเป็ นทรัพย์ สินที่มีค่าที่สุดขององค์ กร”
และเป็ นหัวใจหลักที่สาคัญที่สุดขององค์กรทุกองค์กรบริ ษทั
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ที่ปรึ กษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ ป จากัด (CSR Consulting Group) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ข้ ึนทะเบียนและได้รับการรับรองจาก
กระทรวงการคลัง อยูใ่ นมาตรฐานระดับ “1” (หมายเลข 4181) มีประสบการณ์
18 ปี ในการเป็ นที่ปรึ กษาโครงการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)ของภาครัฐ
และภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง รวมกันประมาณ 80 แห่ ง
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OUR CLIENTS: เอกชน 55 แห่ ง
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OUR CLIENTS: ภาครั ฐ 15 แห่ ง
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องค์ การมหาชน
ที่ปรึกษาด้ าน Human Capital
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งานวิจัย (ปรับให้ เป็ นองค์ การมหาชน)
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OUR CLIENTS
สถาบันการเงิน
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มหาวิทยาลัย
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ประวัติการศึกษา
❖ Ph.D. Candidate คณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
❖ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
❖ ปริญญาโท ด้าน MIS จาก Ball State University (BSU), IN,
สหรัฐอเมริกา (Full Scholarship from BSU Business School)
❖ ปริญญาตรี บริ หารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Academic Research
ได้รับรางวัลนักวิจยั ดีเด่นจากสภาวิจยั แห่งชาติ 2 ปี ซ้อน
เรื่ องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างเงินเดื อน
ภาครัฐให้ เป็ น “องค์การมหาชน”

ดร.อิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์

ได้ รับประกาศนีบัตร Certified GRP
(Global Remuneration Professional) จาก WorldatWork
Society of Certified Professionals, USA.
เป็ น 1 ใน 2 คนของประเทศไทย (Nov 25th, 2014)
ได้ รับประกาศนีบัตร Certified CCP
(Certified Compensation Professional) จาก WorldatWork
Society of Certified Professionals, USA.
เป็ นคนแรกและคนเดียวของประเทศไทย (Dec 30th, 2014)

เป็ น “กรรมการบริหาร” และ “กรรมการผู้จัดการ”
บริ ษทั ที่ปรึ กษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ ป จากัด (CSR Consulting Group)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ข้ นึ
ทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังอยูใ่ น
มาตรฐานระดับ “1”
มีประสบการณ์ ในการเป็ นทีป่ รึกษาโครงการทรัพยากรมนุษย์
(Human Capital) ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง
รวมกันประมาณ 80 แห่ง
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ น 143, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
เคยเป็ นอาจารย์ พเิ ศษสอนปริญญาโทภาครัฐและภาคเอกชน
(ทั้งไทยและอังกฤษ) เป็ นเวลามากกว่า 15 ปี ที่ภาคปริ ญญาโท
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เคยเป็ นนักเขียนให้ กบั หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ คอลัมน์
“Voice of HR” (2554)
เคยเป็ น Commentator รายการ “Voice of HR”, SMART SME
TV (2558)

ประวัติการศึกษา
❖ ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตการพัฒนาธรรมาภิบาล จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
❖ ระดับปริ ญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
❖ ระดับปริ ญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทาวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่ อง ตัวแบบกลยุทธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจไทย (2553)

ดร.ธีราวุฒิ คงปรีชา

ประสบการณ์ในการทางาน
❖ ที่ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการ
ของบริ ษทั ที่ปรึ กษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ ป จากัด
❖ Vice President – HR / First Vice President – HR&D /
Deputy Director – HR Policy & Strategy ของ
บริ ษทั ทรู (เทเลคอม เอเซีย) คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
❖ Personnel Manager ของ บริ ษท
ั ไทยออยล์ จากัด
❖ รับราชการ กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข

ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ของสภาวิจยั แห่ งชาติเรื่ อง การสารวจเพื่อ
จัดบริ การไปรษณี ยโ์ ทรเลขในท้องถิ่นชนบทไทย ปี 2525
ได้ รับทุนจาก UNESCO ทาการวิจยั เรื่ อง Communication Policies
in Thailand : A Study Report (ภาษาอังกฤษ) (2528)
กรรมการ/ อนุกรรมการบุคคล
❖ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA)
❖ สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่ งชาติ (สอวช)
❖ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช)
❖ กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)

Specialization
❖ Human Resource Management and Development
❖ Employee Engagement Knowledge Management
❖ HR Digitization
Teaching
เป็ นอาจารย์พิเศษสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาผูน้ าทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ประวัติการศึกษา
❖ ระดับปริ ญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
IT จาก Asia Institute of Technology (ได้รับ
ทุนการศึกษาเต็มจานวน)
❖ ระดับปริ ญญาโท ด้านพาณิ ชย์และการบัญชี MBA
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
❖ ระดับปริ ญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมไทย วัฒนพรพรหม

เป็ นกรรมการที่ปรึกษา
❖ หลักสู ตรปริ ญญาโท ITMS คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
❖ หลักสู ตรปริ ญญาโท Enterprise architecture
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
❖ คณะกรรมการจัดทาแผน IT สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA)
❖ การคัดเลือกผูป
้ ระกอบการ ของ TICTA (Thailand
ICT Award) (2550-2558)

ประสบการณ์ในการทางาน
❖ ที่ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการ ของ บริ ษท
ั ที่ปรึ กษา
ซี เอส อาร์ กรุ๊ ป จากัด
❖ Head of Transformation FVP ของ TISCO Financial Group
❖ IT Deputy Director and Head of IT Service and Operation
Department ของ True Information Technology Corp, IT of
True Corporation. Ltd.
❖ Head of IT Application Department ของ TA-Orange Co. Ltd
❖ System Programmer, and System Analyst and Project Leader
ของ Esso Standard Thailand Ltd.
Specialization
❖ Certificated: ITIL version 3 Foundation
❖ Certificated: ITIL version 3 Intermediate, Service
Transition.
❖ Certificated: ITIL version 3 Intermediate Service Operation.
❖ Certificated: ITIL version 3 Intermediate, Continual Service
Improvement.
❖ ISO27001 (IT Security Standard)
❖ Project Management

Focus Areas
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Organization Analysis
การวิเคราะห์องค์กร

Organization Design & Manpower Plan
การปรับโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากาลัง

Role Clarification

Competency Appraisal

การประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงาน

Career Path Planning

การจัดทาแผนความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

Succession Planning

การจัดทาบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งพนักงาน

Job Evaluation

Training Curriculum Design

การประเมินค่างาน

Salary Structuring & Benefit Analysis
การจัดทาโครงสร้างเงินเดือนและวิเคราะห์
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

KPI Development/ OKR

การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

Competency Development

การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของพนักงาน
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การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

Salary Survey

การสารวจอัตราค่าจ้างเงินเดือน

Knowledge Management
การจัดการความรู้

Employee Engagement Survey
การสารวจความผูกพันของบุคลากร
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Professional Solutions
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