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ประวัติการทางาน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โรงเรี ยนนานาชาติชาร์เตอร์
 ผูอ้ านวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชีย ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ดีทแฮม ทราเวล เอเชีย จากัด
 อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิทยากรพิเศษ และผูท้ รงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน
ประวัติการทางานด้ านทีป่ รึกษาและวิทยากรหน่ วยงานภาคเอกชน
บริษัท นิสสั น มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Sales Promotion and People Excellence สาหรับผูจ้ ดั การขาย
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Sales Innovation Training Program สาหรับพนักงานขาย
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Sales Innovation Training Program สาหรับผูจ้ ดั การขาย
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 โครงการจัด การฝึ กอบรม หลั ก สู ตร Service Innovation Training Program ส าหรั บ Service
Manager (ศูนย์บริ การ)
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร สร้างยอดขาย สู่ เป้ าหมาย Motor Expo 2013 สาหรับพนักงานขาย
บริษัท มิตซู บิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
 การฝึ กอบรมในหัวข้อ Cashier Service for Customer Satisfaction
 การฝึ กอบรมในหัวข้อ Leadership in Action
 การฝึ กอบรมในหัวข้อ Aftersales All New Pajero Sport towards Customer Satisfaction
 การฝึ กอบรมในหัวข้อ Mitsubishi Sales Strategy Training Program 2014 ขายเป็ นมิ ตร พิ ชิ ต
การปิ ดยอด สาหรับพนักงานขาย
ธนาคารกสิ กรไทย
ส่ วนงานการบริ การและการขาย
 โครงการจัดการฝึ กอบรม สร้ างความประทับใจ ด้วยบริ การขั้นเทพ สาหรับเจ้าหน้าที่การบริ การ
และการขาย เพื่อสร้ างทัศนคติ/ปลูกฝังจิตสานึ กในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การ (Service Mind) และเพื่อ
ฝึ กฝนทักษะการให้บริ การลู กค้า เช่ น การสร้ างความประทับใจแก่ ลูกค้า / การให้บริ การลู กค้า
ภายในสาขา /เทคนิคในการครองปั ญหาและขจัดข้อโต้แย้ง เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ส่ วนการตลาดช่ องทางบริ การและการขาย
 โครงการสัมมนา THE WISDOM Wealth Avenue : ทิ ศทางเศรษฐกิ จไทยก้าวอย่างไรในอนาคต
สาหรับลูกค้า THE WISDOM โดยบรรยายในหัวข้อ “Thailand and The Rise of ASEAN 2015”
ฝ่ ายบริ หารผลิตภัณฑ์ ธุรกิจต่ างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้ าธุรกิจ, ฝ่ ายบริ การและการขายลูกค้ าธุรกิจ
และฝ่ ายปฏิ บัติการธุรกิจต่ างประเทศและแฟคเตอริ่ ง
 โครงการจัด การฝึ กอบรม Service Management Workshop เพื ่อ พัฒ นาทัก ษะการเป็ นผูน้ า
ด้านการบริ การและการกาหนดแนวทางในการพัฒนาการบริ การขององค์กร
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Winning with Service Excellence เพื ่อสร้างการบริ ก ารที่เป็ นเลิศ
โดยพัฒนาบุคลากรทั้งส่ วนของ Front Office และ Back Office กว่า 200 คน ในเรื่ องของการบริ การ
การให้คาแนะนาลูกค้า การพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลและรับรองลูกค้าขนาดใหญ่ เป็ นต้น
ฝ่ ายปฏิ บัติการเงินสดและการฝึ กการชาระเงิน
 งานด้านที่ปรึ กษาและการจัดการฝึ กอบรม โดยแบ่งหัวข้อเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านส่ งเสริ มมาตรฐานการปฏิบตั ิการสู่ Intelligent Processing
 การสัมมนาประจาปี We SERVE you the best
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 การบริ ห ารระบบ Processing ด้ว ยเครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารเพื่ อ คุ ณ ภาพ (Quality
Management Tools)
 ระบบควบคุม และประกันคุณภาพสากล และการแข่งขัน CA SERVE Quality Award
2. ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ การเป็ นผูน้ าด้านการปฏิบตั ิการ Intelligent Processing ที่เป็ นเลิศ
 การวางแผนการตลาดสาหรับลูกค้าภายในและภายนอก ปส.
 การบริ การแบบ SERVE Culture การบริ หารลู กค้าสั มพันธ์ (Customer Relationship
Management) และ การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management)
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน ปส.
ฝ่ ายบริ การจัดการด้ านการเงิน
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Customer Service Excellence
ฝ่ ายทบทวนสิ นทรั พย์ เสี่ยง
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Communication and Presentation Effectiveness
ฝ่ ายสนับสนุนผู้ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Help Desk Service
ฝ่ ายสหบรรษัทธนกิจ และฝ่ ายบรรษัทธนกิจ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร The Road of Service Excellence
ฝ่ ายบริ หารธุรกิจลูกค้ าบรรษัท และฝ่ ายบริ หารลูกค้ าผู้ประกอบการขนาดกลาง
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Effective Marketing for Customer and Sales Growth Strategy
ฝ่ ายติดตามและแก้ ไขหนีธ้ ุรกิจลูกค้ าบุคคลและผู้ประกอบการ สายงานบริ หารเครดิต
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การปฏิบตั ิงานและการบริ การที่เป็ นเลิศ
ฝ่ าย Facilities and Fixed Asset Management Department, System Division
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Work Process Development : A Strategic and Internal Focus
ฝ่ ายสนับสนุนผู้ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สส.)
 โครงการจัดการฝึ กอบรม ทักษะการให้บริ การ (Service Mind)
ธนาคารกรุ งเทพ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร Customer Insight and Maximizing Sales
ธนาคารออมสิ น
 โครงการพัฒนาบุคลากร และการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี ธนาคารออมสิ น
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ธนาคารกรุ งไทย
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตรทักษะการขายแบบที่ปรึ กษาเชิ งปฏิ บตั ิ (Consultative Selling
Skills Workshop)
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 โครงการจัด การฝึ กอบรม หลั ก สู ตร KGI Operations Excellence สู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้ า นการ
ปฏิบตั ิการ
บริษัท อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร AEON Service for the Best สาหรับเจ้าหน้าที่สาขา
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักสู ตร AEON Service Supervision Skills สาหรับผูจ้ ดั การสาขา
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Coaching for Leader สาหรับผูบ้ ริ หารสาขาทั้งหมด
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ ง เชียงใหม่ จากัด
 ที่ปรึ กษาโครงการจัดทามาตรฐานการบริ การ
1. จัดการประชุมให้การอบรม สัมมนา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ ระดมสมอง เพื่อศึกษาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ ลู กค้า มุมมองด้านความต้องการและความคาดหวัง และกลยุท ธ์การตอบสนอง
การบริ การของลูกค้าให้แก่พนักงาน / เจ้าหน้าที่
2. จัด ท าเอกสารเกี่ ย วกับ การสร้ า งระบบการบริ ก ารมาตรฐานของ Green Bus (Green Bus
Service Standard) ที่เหมาะสมสาหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมถึงระบบบริ หารผลงาน
3. จัดการฝึ กอบรมพนัก งาน และเจ้าหน้าที่ข องผูว้ า่ จ้าง เป็ นครู ฝึกและสอนการเป็ นครู ฝึก
และหัวหน้างานบริ การ และอบรม ให้ความรู ้ ความเข้าใจเชิงปฏิบตั ิการสาหรับคณะผูบ้ ริ หาร
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
 โครงการทีป่ รึกษาด้ านการสร้ างการบริการทีเ่ ป็ นเลิศปี 2011-2012
 ศึกษาความต้องการของผูร้ ับบริ การ
 จัดทาคู่มือมาตรฐานการบริ การ
 จัดการฝึ กอบรมและสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริ การที่ดี
 ดาเนินการสารวจการบริ การด้วยวิธีการ Mystery Shopper
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 โครงการ MBK Service Standard 2013 โดยประกอบด้วย
 การส ารวจคุ ณ ภาพการบริ ก าร หรื อ Mystery Shopper ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2012 ในส่ วนงาน
ได้แก่ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ การ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริ หารความปลอดภัย ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย (MBK-SF) ฝ่ ายบริ การอาคาร (MBK-SF)
 การส่ งเสริ มให้เกิดการสื่ อสารภายในองค์กร (Internal Communication) ด้านวัฒนธรรมการ
บริ การแบบ MBK อย่างทัว่ ถึ งในองค์กร โดยให้ความรู ้และปลู กฝังวัฒนธรรมการบริ การ
กับบุคลากรในส่ วนงาน ได้แก่ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายนิ ติกรรม-สัญญา ฝ่ ายตกแต่ง ทีม
เลขานุ ก ารผูบ้ ริ ห าร ที ม รั ก ษาความปลอดภัย PCS ที ม แม่ บ ้า น PCS โดยการจัด ท าคู่ มื อ
มาตรฐานการบริ การและการจัดอบรมแก่ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และผูป้ ฏิ บตั ิ งานในส่ วน
งานดังกล่าว
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ ค จากัด
 โครงการส ารวจคุ ณ ภาพการบริ การด้ ว ยการ Mystery Shopper บุ ค ลากรในส่ วนงาน
ประชาสัมพันธ์และฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
บริษัท ปริญสิ ริ จากัด (มหาชน)
 โครงการที่ปรึ กษาด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
1. จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและสมรรถนะขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทาโครงการรณรงค์สื่อสารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดทามาตรฐานและคู่มือปฏิบตั ิงาน
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติง้ (CMG)
 โครงการจัดการฝึ กอบรมด้านการตลาดสาหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผูจ้ ดั การ รุ่ นที่ 1-6
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. Marketing Concept I : Fundamental
2. Marketing Concept II : Merchandising
3. Marketing Concept III : Trade Marketing
บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จากัด
 โครงการจัดการฝึ กอบรมเรื่ อง PCG Strategic Marketing Perspective for 2012-2013
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บริษัท แดรี่พลัส จากัด และ บริษัท ดัชมิลล์ จากัด
 โครงการจัดฝึ กอบรมในหลักสู ตร Effective Management (POSDCORB) for Managers โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู ้จ ัด การเข้า ใจในหลัก บริ หารสมั ย ใหม่ และสามารถน าหลัก การ
POSDCORB ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการได้
บริษัท เอปสั น (ประเทศไทย) จากัด
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Logical Thinking and Analytical Thinking ให้กบั พนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการ
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การนาเสนอ (Presentation)
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การนาเสนอขั้นสู ง (Advance Presentation)
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด
 โครงการจัดการฝึ กอบรม Consultative Sales Techniques สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานขาย
บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จากัด
 โครงการจัดการฝึ กอบรม เคล็ดลับการบริ หารธุ รกิจร้านแว่นตาในยุคแห่ งการแข่งขันสู ง ให้กบั
ผูป้ ระกอบการร้านแว่นตา ในกรุ งเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต
บริษัท กรุ งไทยแทรคเตอร์ จากัด
 ที่ปรึ กษาโครงการแผนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาแผนธุ รกิจเพื่อสร้างกรอบศักยภาพขององค์กร (Business Plan for HR Competency)
2. สร้างกรอบตาแหน่งงานของทรัพยากรมนุษย์ (HR Competency Development)
3. ประเมินพนักงานเข้ากรอบขององค์กร
4. กาหนดสายงานอาชีพ การพัฒนาทางอาชีพ และรางวัล
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
แผนกบัญชีและการเงิน
 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building) เพื่อสร้างความเข้าใจด้านเป้าหมาย
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
 โครงการจัด การฝึ กอบรม Nok Air Performance Management และ Nok Air Productivity
Training Program
สมาคมธุรกิจท่ องเทีย่ วภายในประเทศ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การสร้ างความประทับใจและประสบการณ์ ที่ดีให้กบั นักท่องเที่ยว
(Service Culture) / 108 วิธีการแก้ไขการตาหนิของลูกค้า
Drukair
 โครงการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการด้านการบริ หารผลงานและการประเมินผลงานสาหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง
Bank of Bhutan
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนาองค์กร
ประวัติการทางานด้ านทีป่ รึกษาและวิทยากรหน่ วยงานภาครัฐ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ในการบรรยายเรื่ องบทบาทของหน่วยราชการไทยในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
 โครงการอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้แก่
o ครั้งที่ 1 ปี 2555 “ASEAN Training Program 2012” โดยอบรมและศึกษาดูงาน
ประเทศไทย-มาเลย์เซีย-สิ งคโปร์ (ระดับ Officer)
o ครั้งที่ 2 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน
ประเทศไทย-สิ งคโปร์ (ระดับ Officer)
o ครั้งที่ 3 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน
ประเทศไทย-สิ งคโปร์ (ระดับ Executive)
o ครั้งที่ 4 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013 (Myanmar)” โดยอบรมและศึกษา
ดูงานประเทศไทย-พม่า (ระดับ Officer)
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o ครั้งที่ 5 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Singapore)” โดยอบรมและศึกษา
ดูงานประเทศไทย-สิ งคโปร์ (ระดับ Officer)
o ครั้งที่ 6 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Myanmar & Singapore)” โดย
อบรมและศึกษา ดูงานประเทศไทย-พม่า-สิ งคโปร์ (ระดับ Executive)
 โครงการพัฒนาหลักสู ตรการบู รณาการขับเคลื่ อนการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมในระดับอานวยการ จากหน่ วยงานราชการ จานวน 250 คน จานวน 5 รุ่ น
อบรมตลอดหลักสู ตรเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ (เมียนมาร์ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ )
 โครงการพัฒ นาข้า ราชการผู ม้ ี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง รุ่ น ใหม่ หลัก สู ต รการเสริ ม สร้ างคุ ณ ลัก ษณะ
ส่ ว นบุ ค คลและทัก ษะการท างาน ส าหรั บ ข้าราชการผู ้มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (HiPPS Capability
Development Program) โดยอบรมในประเทศ และศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
 โครงการพัฒนานักเรี ยนทุน UIS ปี 2557 และ 2558 เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ
 โครงการสรรหาเชิ ง รุ ก โดยการจัดท าแผนกลยุท ธ์ ใ นการสรรหาเชิ ง รุ ก ส าหรั บ แต่ ล ะส่ ว น
ราชการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ส่ วนราชการ
 โครงการจัดทาหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งอาเซี ยน (ASEAN Executive Management Program)
สาหรับผูบ้ ริ หารภาครัฐและภาคเอกชน
สานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์ การมหาชน)
 โครงการศึก ษาและวิเคราะห์ ศกั ยภาพของอุ ตสาหกรรมภายในประเทศ กรณี ศึ กษา ทุ นทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ
 โครงการจัดทาคู่มือและปรับปรุ งคู่มือมาตรฐานสถานที่จดั งานอาเซี ยน ASEAN MICE Venue
Standard (AMVS)
 โครงการ มาตรฐานสถานที่จดั งานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard
 การด าเนิ นการระดมความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหา อุ ปสรรค และแนวทางแก้ไข เรื่ อง VISA ของ
นักเดินทางกลุ่มไมซ์
 การบรรยายเรื่ องการขอ VISA และ Work Permit เพื่อสร้ างความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ กลุ่มนักเดิ นทาง
ไมซ์
 การดาเนินการเสวนา เรื่ องการเตรี ยมความพร้อมทั้งรุ กและรับตามกรอบความร่ วมมือเศรษฐกิจอาเซี ยน
 การประชุ มระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2554-2555
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กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
 โครงการจ้ า งที่ ป รึ กษาจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ฉบั บ ที่ 4
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 – 2564)
 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
 โครงการศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ปี งบประมาณ 2561
 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
 โครงการจัดทาแนวทางในการปฏิรูปการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 โครงการประเมิ นผลยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา และยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ พ.ศ. 2555-2559
 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการจัดทายุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา พ.ศ. 2555-2559 และยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559
 โครงการติดตามและประเมินผลการส่ งเสริ มนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (จังหวัดขอนแก่ น
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเลย)
 โครงการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการขับเคลื่ อนความร่ วมมือด้านการท่องเที่ ยวตามกรอบความร่ วมมื อ
GMS (Greater Mekong Subregion)
กรมการท่องเทีย่ ว
 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุ คคล และแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรั พยากรบุ คคล
พ.ศ. 2557- 2560
 โครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ พ ฒ
ั นาการท่ องเที่ ย วประจาจังหวัด เรื่ องทิ ศ ทาง แนวโน้ม และ
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
การกีฬาแห่ งประเทศไทย
 โครงการจัดจ้างที่ปรึ กษาในการบริ หารและพัฒนาบุคลากรทางการกี ฬาสู่ ความเป็ นเลิ ศ (ศึกษา วิเคราะห์
และทบทวนคาพรรณนาลักษณะงานทุ กตาแหน่ ง จัดทาคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งทุ กตาแหน่ ง จัดทา
ตัวชี้ วดั รายบุ คคลของพนักงานทุ กตาแหน่ ง และจัดท าโครงสร้ างการบริ หารการพัฒนาบุ คลากรทาง
การกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศระดับชาติและนานาชาติ ด้านผูฝ้ ึ กสอนกีฬาและผูต้ ดั สิ นกีฬา)
 โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดวางกรอบอัตรากาลังบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ของ กกท.
 โครงการทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2557-2559
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โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยเชิงกลยุทธ์
โครงการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั รายบุคคล
โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วดั รายบุคคล
โครงการติ ดตามและประเมิ นผลแผนแม่บ ทด้านทรั พยากรบุ คคล การกี ฬ าแห่ งประเทศไทย
ระยะครึ่ งแผน พ.ศ. 2551-2554 และจัดทาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2557
 โครงการจัดการสอบคัดเลื อกบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้งเป็ นพนั กงาน ประจ าปี พ.ศ. 2555 ด้วยการทดสอบ
บุคลิกภาพและสมรรถนะหลักการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT Personality and Core-Competency Test)
 โครงการฝึ กอบรม การส่ งเสริ มสมรรถนะของพนักงานระดับ 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
 โครงการจัดทาฐานข้อมูลเชิ งวิเคราะห์ดา้ นการตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มสุ ขภาพ Health and
Wellness และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดส าหรั บผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ ยวเชิ ง
สุ ขภาพของประเทศไทย
 โครงการอบรมสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดสาหรับกลุ่ม Medical
and Wellness สาหรับผูป้ ระกอบการในระดับบริ หารหรื อนักการตลาดการท่องเที่ยว โดยพื้นที่ที่
จัดอบรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
 โครงการประชุมสัมมนา ASEAN Cultural Heritage & Identities International Conference
 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการกองทุนส่ งเสริ มงานจดหมายเหตุ
 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กรมศิลปากร พ.ศ. 2557-2559
 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ เรื่ อ ง กรมศิ ล ปากรสู่ ก ารบู ร ณาการด้า น
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยในประชาคมอาเซียน
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยม สานักงานเลขานุการกรม
 โครงการวางแผนกาลังคน กรมศิลปากร รอบ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) (การจัดอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจ) กิจกรรมที่ 2 การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 โครงการจัดทา Training Roadmap สาหรับบุคลากร สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 โครงการจัดทา กระบวนการติดตามผลงานตามแผนงาน กรมศิลปากร
 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ การติดตามการดาเนิ นงานของโครงการตามแผนงบประมาณ
ประจาปี กรมศิลปากร
10






โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทาแผนงานโครงการประจาปี งบประมาณ 2555
โครงการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการแผนแม่บทการสื่ อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร
โครงการสารวจความต้องการบริ โภคสื่ อจากกรมศิลปากรของผูร้ ับบริ การ
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักศิลปากรที่ 12 นครราชสี มา พ.ศ. 2556-2560 สานักศิลปากร
ที่ 12 นครราชสี มา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ นวัตกรรมการจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศด้านกลยุทธ์การบริ หาร
(Management Innovation for Strategic Management Excellence) ส าหรั บ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง
ระดับผูอ้ านวยการสานักเลขานุการกรม
 การบรรยายเรื่ อง “ประวัติศาสตร์ และวิสัยทัศน์อาเซี ยน กฎหมาย กฎบัตร และข้อตกลงเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน” “บทบาทของกรมศิลปากรในอาเซี ยน” และ “เสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคม
และวัฒ นธรรมอาเซี ย น: อัต ลัก ษณ์ อ าเซี ย น” ภายใต้โ ครงการพัฒ นาข้าราชการเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 โครงการพัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
 โครงการจัดการฝึ กอบรม กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 โครงการจัดการฝึ กอบรม หลักการเป็ นพิธีกร
กรมทางหลวงชนบท
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สาหรับผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่วยงาน
และพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
กรมเจ้ าท่า
 โครงการจัดทาคาพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) กรมเจ้าท่า
 โครงการจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตร นักปฏิบตั ิการขนส่ งทางน้ า รุ่ นที่ 7
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
 โครงการจัดทาคาพรรณนาลักษณะงานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
 โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล สนข. พ.ศ. 2555-2559
การรถไฟแห่ งประเทศไทย
 โครงการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร การรถไฟแห่งประเทศไทย
 โครงการจัดทาระบบผลตอบแทนตามผลงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย
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การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
 โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศด้านทรั พ ยากรบุ ค คลส าหรั บ เจ้าหน้าที่ ส ารสนเทศและ
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและเส้นทางการฝึ กอบรม
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย
 โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับ 10-11 หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิน่
 โครงการพัฒ นาข้า ราชการกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ในการเตรี ย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียน
กรมทีด่ ิน
 โครงการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานรายตาแหน่งกรมที่ดิน
 โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน พ.ศ. 2555-2559
 การอบรมหลักสู ตรนักบริ หารงานที่ดินระดับสู ง ในเรื่ องการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมสามารถอธิ บายความหมาย หลักการ และประโยชน์ของการบริ หาร
ผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างถู กต้อง และนาไปปรับใช้ในบทบาทของผูบ้ ริ หารได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ
กรมการพัฒนาชุมชน
 โครงการการพัฒนา OTOP ก้าวสู่ ตลาดสากลด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559
สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่ วมกับ บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) และ
บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด
 โครงการคัดเลื อกผูน้ าสตรี รุ่นใหม่ กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี Smart Lady Thailand “ผูห้ ญิง
สวย ด้วยความคิด”
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การสอนงาน (Train the Trainer) รุ่ นที่ 1-4
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 กิจกรรมวางแผนและบริ หารกาลังคน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม
 โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
 โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร TISI for ASEAN Community 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ
 โครงการจัด ท าระบบการติด ตามและประเมิน ผลนโยบายและแผนด้า นวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)
สานักงานปรมาณูเพือ่ สั นติ
 การสัมมนา เรื่ องการวิเคราะห์องค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 โครงการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ไปสู่ การปฏิบตั ิ
 โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556)
 โครงการการสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมเชิงรุ ก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สถาบันเกษตราธิการ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม เทคนิคการเป็ นพี่เลี้ยงและการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การคิดเชิงสังเคราะห์สาหรับสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพและเข้าใจผูอ้ ื่น
 โครงการจัดการฝึ กอบรม การปรับปรุ งการทางานและการสร้างทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ ของงาน
กรมวิชาการเกษตร
 โครงการจัดการฝึ กอบรม กระบวนการจัดทาวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
 โครงการ การติ ดตามประเมิ นผลโครงการฝึ กอบรมการอนุ รักษ์พลังงานเพื่ อลดสภาวะโลกร้ อน
อาเซียน
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กระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 โครงการจัดทายุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
 การบรรยายและดาเนิ น กิ จกรรมระดมสมองในหั วข้อ “บริ บ ทด้านอาเซี ย น ภาวการณ์ ด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์และแรงงาน” “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนกับการเปิ ดเสรี ดา้ นการเคลื่อนย้าย
แรงงาน” “ข้อตกลงยอมรับร่ วมคุณสมบัตินกั วิชาชีพอาเซียน” และ “บทบาทของแรงงานในเสา
สังคมและมัน่ คง” ภายใต้โครงการเสริ มสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
 โครงการฝึ กอบรมนัก วิช าการแรงงาน ระดับช านาญการ ภายใต้แ ผนเส้ นทางการฝึ กอบรม
พัฒนาระยะยาว (Training Roadmap)
กรมการจัดหางาน
 โครงการจัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่ งเสริ มการมีงานทาอย่างมีคุณค่า
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจ
 โครงการสรรหาเชิงรุ กสาหรับกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
 โครงการจัดทากรอบการพัฒนากิจการไปรษณี ยข์ องประเทศไทย
 โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการดาเนินโครงการดาวเทียมสื่ อสารภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุ ข
สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ
 โครงการจัดการฝึ กอบรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริ การ
กรุ งเทพมหานคร
กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สานักอนามัย
 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลสาธารณสุ ข สานักอนามัย
 การประชุ ม เชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบประเมิ น ส่ วนต่างขี ดความสามารถสมรรถนะวิช าชี พ ให้ ก ับ
บุคลากรสายงานพยาบาล วันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมตวันนา
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สานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
 โครงการจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตร ทองคา สาหรับผูจ้ ดั การสาขาและพนักงาน
สานักงานตารวจแห่ งชาติ
โรงพยาบาลตารวจ
 กิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ : มหกรรมคุ ณภาพ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สู่ ...วิถีแห่ งองค์กรที่ น่า
ไว้วางใจ” เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรโรงพยาบาลตารวจ เกิ ดการตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน
------------------------------------------
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