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คณุธดิารตัน ์ กาญจนวฒัน ์

ผูอ้ านวยการสว่นภมูภิาค – ไทยและเวยีดนาม 

กลุม่บรษิทัอเด็คโกป้ระเทศไทย 

 

 
คณุธดิารัตน ์ กาญจนวัฒน ์ผูอ้ านวยการสว่นภมูภิาค – ไทยและเวยีดนาม กลุม่บรษัิทอเด็คโกป้ระเทศไทย ผูบ้รหิารระดบัสงู
ของทกุบรษัิทอเด็คโกแ้ละบรษัิทในเครอืทั่วประเทศไทยและเวยีดนาม 
 
คณุธดิารัตน ์ ร่วมงานกับ อเด็คโก ้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2537 (ในอดตีคอืบรษัิท ECCO Personnel) เริม่ตน้ดว้ยต าแหน่ง ผูจ้ัดการฝ่าย
การตลาด ตอ่มาไดด้ ารงต าแหน่งผูจ้ัดการสาขา จากนัน้ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ัดการประจ าประเทศจนถงึปัจจบุนัไดด้ ารง
ต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการสว่นภูมภิาค – ไทยและเวยีดนาม ซึง่บรหิารงานในบรษัิทอเด็คโกแ้ละบรษัิทในเครอืทัว่ประเทศไทย
และเวยีดนาม โดยดแูลธรุกจิของบรษัิทดา้นการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัทรัพยากรบคุคล ไมว่า่จะเป็นการจัดหา จัดจา้ง         
งานพัฒนาบคุลากร รวมถงึงานในการจัดหาผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ไมว่า่จะเป็นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู ต าแหน่งงานดา้นไอท ี
ดา้นวศิวกรรม และดา้นภาษาญีปุ่่ น 
 
ดว้ยจ านวนพนักงานทีป่ฏบิตังิานในส านักงานสาขาตา่งๆ ของอเด็คโกก้วา่ 200 คน และพนักงานภายใตก้ารจัดจา้งของอเด็คโก ้
กวา่อกี 10,000 คนทีท่ างานใหก้บัลกูคา้ ไม่วา่จะเป็นในลักษณะสญัญาจา้งงาน หรอืพนักงานชัว่คราว คณุธดิารัตนม์คีวาม
เชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษาทางกลยุทธ ์นโยบายและกระบวนการตา่งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล รวมทัง้
เป็นทีป่รกึษาดา้นสายงานอาชพีใหก้บัทัง้ลกูคา้และผูส้มัครงานอกีดว้ย 
 
คณุธดิารัตน์ไดรั้บปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร ์และปรญิญาโทดา้นบรหิารธรุกจิ เอก
การตลาดจากประเทศสหรัฐอเมรกิา และมักไดรั้บค าเชญิใหเ้ป็นทีป่รกึษาและเป็นวทิยากรรับเชญิจากสถาบนัการศกึษา และ 
องคก์รธรุกจิตา่งๆ เพือ่ร่วมอภปิรายและพูดคยุใหค้วามรูเ้รือ่งเกีย่วกับการท างาน ไมว่า่จะเป็นแนวโนม้ของตลาดแรงงานใน
ประเทศไทย การเขา้สูโ่ลกแห่งการท างาน  รวมถงึการกา้วไปสูค่วามกา้วหนา้ในสายงานอาชพีอยูเ่สมอ และยังเป็นทีรู่จั้กอย่าง
กวา้งขวางในสายงาน HR และเป็นผูม้สีว่นท าใหเ้กดิการพัฒนาในสายงานอาชพีตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีทีผ่่านมา 
 
คณุธดิารัตน์ประจ าอยู่ทีส่ านักงานใหญ ่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 20 อาคารเซ็นทรัลแจง้วัฒนะ จังหวดันนทบรุ ี
 
ประกาศนยีบตัรและคุณวฒุทิีไ่ดร้บั    
 Certified Senior Leadership Development Program 2012, INSEAD Business School for the world, France  
 Certified Adecco Leadership Program 2005-2007, IMD Business School Switzerland 
 Certified Consultant of Talent Management (Talent Builder & Career Focus), LHH Singapore 
 Certified Consultant of Leadership Effectiveness Analysis (LEA), LHH Hong Kong 
 Certified Consultant of Career Transition Management (Outplacement), LHH Singapore 
 Certified Consultant Behavioral based Psychometric Assessment, DISC    Personality Profiling  
 Certified Consultant of EMERGENETICS, a brain based approach to personality profiling, U.S based 

Psychometric Assessment, by Dr. Dr. Geil Browning, Bangkok 
 Certificate of Blue Ocean Strategy, Dr.Zunaira Munir, Thailand 
 ปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขา เศรษฐศาสตร์ 
 ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธรุกจิ เอกการตลาดจาก มหาวทิยาลยั Hawaii Pacific University 
 Member of the Association , Executive Speaker and Chamber Representative of The American Chamber of 

Commerce, Australian Chamber of Commerce, Swiss-Thai Chamber of Commerce and German-Thai Chamber 
of Commerce 

 Founder of The Association of Staffing Service Agencies of Thailand 
 Executive Speaker and Agency Representative of Department of Employment, Labour Ministry (MOU with 

Adecco Thailand) 
 Executive Speaker and HR Management Advisor for ABAC Graduate School of Business Assumption University, 

(ODI) Organization Development Institute (MOU with Adecco Thailand) 
 



 

 
เกีย่วกบัอเด็คโก ้
อเด็คโก ้เอส เอ เป็นบรษัิทตดิอนัดบัของ Fortune Global 500 Company และ เป็นผูน้ าระดบัโลกในการใหบ้รกิารดา้นการ
บรหิารงานทรัพยากรบคุคล 
 
อเด็คโกป้ระเทศไทย กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2532  เป็นผูน้ าและ เป็นทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน า เกีย่วกบังานทรัพยากรบคุคล ไม่
วา่จะเป็นดา้นการสรรหาพนักงานและการจัดจา้งพนักงานประจ าและชัว่คราว การใหค้ าปรกึษาดา้นทรัพยากรบคุคล งาน
เงนิเดอืน การฝึกอบรม การพัฒนาบคุคลากร และบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นสายอาชพี 
 
 
ตดิตอ่ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
กลุม่บรษัิทอเด็คโกป้ระเทศไทย: 
press.office@adecco.co.th 
โทร. 02 832 3399 
www.adecco.co.th 
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