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ประวตัิการท างาน 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

บริษทั ดีทแฮม ทราเวล เอเชีย จ  ากดั 
 อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

 วทิยากรพิเศษ และผูท้รงคุณวฒิุในมหาวทิยาลยัภาครัฐ และเอกชน 
 

ประวตัิการท างานด้านทีป่รึกษาและวทิยากรหน่วยงานภาคเอกชน 

 
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Sales Promotion and People Excellence ส าหรับผูจ้ดัการขาย 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Sales Innovation Training Program ส าหรับพนกังานขาย 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Sales Innovation Training Program ส าหรับผูจ้ดัการขาย 
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 โครงการจัดการฝึกอบรม  หลักสูตร Service Innovation Training Program ส าหรับ  Service 
Manager (ศูนยบ์ริการ) 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร สร้างยอดขาย สู่เป้าหมาย Motor Expo 2013 ส าหรับพนกังานขาย 
 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 การฝึกอบรมในหวัขอ้  Cashier Service for Customer Satisfaction 
 การฝึกอบรมในหวัขอ้  Leadership in Action 
 การฝึกอบรมในหวัขอ้  Aftersales All New Pajero Sport towards Customer Satisfaction 
 การฝึกอบรมในหัวข้อ  Mitsubishi Sales Strategy Training Program 2014 ขายเป็นมิตร พิชิต

การปิดยอด ส าหรับพนกังานขาย  
 
ธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนงานการบริการและการขาย 

 โครงการจดัการฝึกอบรม สร้างความประทบัใจ ดว้ยบริการขั้นเทพ ส าหรับเจา้หน้าท่ีการบริการ
และการขาย  เพื่อสร้างทศันคติ/ปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นผูใ้ห้บริการ (Service Mind) และเพื่อ
ฝึกฝนทกัษะการให้บริการลูกคา้ เช่น การสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ / การให้บริการลูกค้า
ภายในสาขา /เทคนิคในการครองปัญหาและขจดัขอ้โตแ้ยง้ เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

ส่วนการตลาดช่องทางบริการและการขาย 
 โครงการสัมมนา THE WISDOM Wealth Avenue : ทิศทางเศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไรในอนาคต 

ส าหรับลูกคา้ THE WISDOM โดยบรรยายในหวัขอ้ “Thailand and The Rise of ASEAN 2015”  
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ, ฝ่ายบริการและการขายลูกค้าธุรกิจ 
และฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอร่ิง 

 โครงการจดัการฝึกอบรม Service Management Workshop เพื ่อพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า
ดา้นการบริการและการก าหนดแนวทางในการพฒันาการบริการขององคก์ร 

 โครงการจดัการฝึกอบรม Winning with Service Excellence เพื ่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศ 
โดยพฒันาบุคลากรทั้งส่วนของ Front Office และ Back Office กวา่ 200 คน ในเร่ืองของการบริการ 
การใหค้  าแนะน าลูกคา้ การพฒันาบุคลิกภาพ การดูแลและรับรองลูกคา้ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ฝ่ายปฏิบัติการเงินสดและการฝึกการช าระเงิน  
 งานดา้นท่ีปรึกษาและการจดัการฝึกอบรม โดยแบ่งหวัขอ้เป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบติัการสู่ Intelligent Processing 
 การสัมมนาประจ าปี We SERVE you the best 
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 การบริหารระบบ Processing ด้วยเคร่ืองมือทางการบริหารเพื่อคุณภาพ (Quality 
Management Tools) 

 ระบบควบคุม และประกนัคุณภาพสากล และการแข่งขนั CA SERVE Quality Award 
2. ดา้นการพฒันาองคก์รสู่การเป็นผูน้ าดา้นการปฏิบติัการ Intelligent Processing ท่ีเป็นเลิศ 

 การวางแผนการตลาดส าหรับลูกคา้ภายในและภายนอก ปส. 
 การบริการแบบ SERVE Culture การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 

Management) และ การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience Management)  
 การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการแข่งขนั ปส.  

ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Customer Service Excellence 

ฝ่ายทบทวนสินทรัพย์เส่ียง 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Communication and Presentation Effectiveness 

ฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Help Desk Service  

ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ และฝ่ายบรรษัทธนกิจ 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร The Road of Service Excellence 

ฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้าบรรษัท และฝ่ายบริหารลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง 
 โครงการจดัการฝึกอบรม Effective Marketing for Customer and Sales Growth Strategy 

ฝ่ายติดตามและแก้ไขหนีธุ้รกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ สายงานบริหารเครดิต  
 โครงการจดัการฝึกอบรม การปฏิบติังานและการบริการท่ีเป็นเลิศ 

ฝ่าย Facilities and Fixed Asset Management Department, System Division  
 โครงการจดัการฝึกอบรม Work Process Development : A Strategic and Internal Focus 

ฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (สส.) 
 โครงการจดัการฝึกอบรม ทกัษะการใหบ้ริการ (Service Mind) 

 
ธนาคารกรุงเทพ 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร Customer Insight and Maximizing Sales  
 
ธนาคารออมสิน 

 โครงการพฒันาบุคลากร และการจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร ระยะ 4 ปี ธนาคารออมสิน 
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ธนาคารกรุงไทย 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตรทกัษะการขายแบบท่ีปรึกษาเชิงปฏิบติั (Consultative Selling 

Skills Workshop) 
 
บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการจัดการฝึกอบรม  หลักสูตร KGI Operations Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการ
ปฏิบติัการ  

 
บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร AEON Service for the Best ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสาขา 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัสูตร AEON Service Supervision Skills ส าหรับผูจ้ดัการสาขา 

 
บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงค์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการจดัการฝึกอบรม Coaching for Leader ส าหรับผูบ้ริหารสาขาทั้งหมด 
 
บริษัท ชัยพฒันาขนส่ง เชียงใหม่ จ ากดั 

 ท่ีปรึกษาโครงการจดัท ามาตรฐานการบริการ 
1. จดัการประชุมให้การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ความเขา้ใจ ระดมสมอง เพื่อศึกษาความเขา้ใจ

เก่ียวกบัลูกคา้ มุมมองดา้นความตอ้งการและความคาดหวงั และกลยุทธ์การตอบสนอง
การบริการของลูกคา้ใหแ้ก่พนกังาน / เจา้หนา้ท่ี 

2. จดัท าเอกสารเก่ียวกับการสร้างระบบการบริการมาตรฐานของ Green Bus (Green Bus 
Service Standard) ท่ีเหมาะสมส าหรับลูกคา้กลุ่มต่างๆ รวมถึงระบบบริหารผลงาน 

3. จดัการฝึกอบรมพนกังาน และเจา้หนา้ที่ของผูว้า่จา้ง เป็นครูฝึกและสอนการเป็นครูฝึก 
และหวัหนา้งานบริการ และอบรม ให้ความรู้ ความเขา้ใจเชิงปฏิบติัการส าหรับคณะผูบ้ริหาร 

 
บริษัท เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการทีป่รึกษาด้านการสร้างการบริการทีเ่ป็นเลศิปี 2011-2012 

 ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 จดัท าคู่มือมาตรฐานการบริการ 
 จดัการฝึกอบรมและส่ือสารภายในองคก์รเพื่อรณรงคใ์หเ้กิดการบริการท่ีดี 
 ด าเนินการส ารวจการบริการดว้ยวธีิการ Mystery Shopper 
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 โครงการ MBK Service Standard 2013 โดยประกอบดว้ย 
 การส ารวจคุณภาพการบริการ หรือ Mystery Shopper ต่อเน่ืองจากปี 2012 ในส่วนงาน

ไดแ้ก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริการ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารความปลอดภยั ฝ่ายวิศวกรรม 
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั (MBK-SF) ฝ่ายบริการอาคาร (MBK-SF) 

 การส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Communication) ดา้นวฒันธรรมการ
บริการแบบ MBK อย่างทัว่ถึงในองค์กร โดยให้ความรู้และปลูกฝังวฒันธรรมการบริการ
กบับุคลากรในส่วนงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายนิติกรรม-สัญญา ฝ่ายตกแต่ง ทีม
เลขานุการผูบ้ริหาร ทีมรักษาความปลอดภัย PCS ทีมแม่บ้าน PCS โดยการจดัท าคู่มือ
มาตรฐานการบริการและการจดัอบรมแก่ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และผูป้ฏิบติังานในส่วน
งานดงักล่าว 

 
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จ ากดั 

 โครงการส ารวจคุณภาพการบ ริการด้วยการ  Mystery Shopper บุคลากรใน ส่วนงาน
ประชาสัมพนัธ์และฝ่ายรักษาความปลอดภยั 

 
บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการท่ีปรึกษาดา้นการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
1. จดัท าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและสมรรถนะขององคก์รเพื่อการเปล่ียนแปลง 
2. จดัท าโครงการรณรงคส่ื์อสารการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร 
3. จดัท ามาตรฐานและคู่มือปฏิบติังาน 

 
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เกต็ติง้ (CMG) 

 โครงการจดัการฝึกอบรมด้านการตลาดส าหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผูจ้ดัการ รุ่นท่ี 1-6  
ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. Marketing Concept I : Fundamental 
2. Marketing Concept II : Merchandising 
3. Marketing Concept III : Trade Marketing 

 
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั  

 โครงการจดัการฝึกอบรมเร่ือง PCG Strategic Marketing Perspective for 2012-2013  
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บริษัท แดร่ีพลสั จ ากดั และ บริษัท ดัชมิลล์ จ ากดั 
 โครงการจดัฝึกอบรมในหลกัสูตร Effective Management (POSDCORB) for Managers โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้จ ัดการเข้าใจในหลักบริหารสมัยใหม่  และสามารถน าหลักการ 
POSDCORB ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการได ้ 

 
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 โครงการจดัการฝึกอบรม Logical Thinking and Analytical Thinking ให้กบัพนกังานในระดบั
ปฏิบติัการ 

Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd. 

 โครงการจดัการฝึกอบรม การน าเสนอ (Presentation) 
 โครงการจดัการฝึกอบรม การน าเสนอขั้นสูง (Advance Presentation) 

 
บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแก๊ส จ ากดั 

 โครงการจดัการฝึกอบรม Consultative Sales Techniques ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานขาย 
 
บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จ ากดั 

 โครงการจดัการฝึกอบรม เคล็ดลบัการบริหารธุรกิจร้านแวน่ตาในยุคแห่งการแข่งขนัสูง ให้กบั
ผูป้ระกอบการร้านแวน่ตา ในกรุงเทพมหานคร พทัยา เชียงใหม่ และภูเก็ต 

 
บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จ ากดั  

 ท่ีปรึกษาโครงการแผนการพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. ศึกษาแผนธุรกิจเพื่อสร้างกรอบศกัยภาพขององคก์ร (Business Plan for HR Competency) 
2. สร้างกรอบต าแหน่งงานของทรัพยากรมนุษย ์(HR Competency Development) 
3. ประเมินพนกังานเขา้กรอบขององคก์ร 
4. ก าหนดสายงานอาชีพ การพฒันาทางอาชีพ และรางวลั 

 
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 
แผนกบัญชีและการเงิน  

 การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (Team Building) เพื่อสร้างความเขา้ใจดา้นเป้าหมาย 
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการจัดการฝึกอบรม  Nok Air Performance Management และ Nok Air Productivity 
Training Program 

 
สมาคมธุรกจิท่องเทีย่วภายในประเทศ 

 โครงการจดัการฝึกอบรม การสร้างความประทบัใจและประสบการณ์ท่ีดีให้กบันักท่องเท่ียว 
(Service Culture) / 108 วธีิการแกไ้ขการต าหนิของลูกคา้ 

 
Drukair 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารผลงานและการประเมินผลงานส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

 
Bank of Bhutan   

 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ส าหรับการพฒันาองคก์ร 
 

ประวตัิการท างานด้านทีป่รึกษาและวทิยากรหน่วยงานภาครัฐ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ในการบรรยายเร่ืองบทบาทของหน่วยราชการไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 
o คร้ังท่ี 1 ปี 2555 “ASEAN Training Program 2012” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 

ประเทศไทย-มาเลยเ์ซีย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 
o คร้ังท่ี 2 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 

ประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 
o คร้ังท่ี 3 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 

ประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Executive) 
o คร้ังท่ี 4 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013 (Myanmar)” โดยอบรมและศึกษา 

ดูงานประเทศไทย-พม่า (ระดบั Officer) 
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o คร้ังท่ี 5 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Singapore)” โดยอบรมและศึกษา     
ดูงานประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 

o คร้ังท่ี 6 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Myanmar & Singapore)” โดย
อบรมและศึกษา ดูงานประเทศไทย-พม่า-สิงคโปร์ (ระดบั Executive) 

 โครงการพฒันาหลกัสูตรการบูรณาการขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมในระดบัอ านวยการ จากหน่วยงานราชการ จ านวน 250 คน จ านวน 5 รุ่น 
อบรมตลอดหลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ (เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์)  

 โครงการพัฒนาข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ          
ส่วนบุคคลและทักษะการท างาน  ส าหรับข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS Capability 
Development Program) โดยอบรมในประเทศ  และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

 โครงการพฒันานกัเรียนทุน UIS ปี 2557 และ 2558  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้รับราชการ 
 โครงการสรรหาเชิงรุก โดยการจดัท าแผนกลยุทธ์ในการสรรหาเชิงรุกส าหรับแต่ละส่วน

ราชการ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 ส่วนราชการ  
 โครงการจดัท าหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) 

ส าหรับผูบ้ริหารภาครัฐและภาคเอกชน  
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพของอุตสาหกรรมภายในประเทศ กรณีศึกษา ทุนทาง
วฒันธรรมเพื่อส่งเสริมศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ 

 โครงการจดัท าคู่มือและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานสถานท่ีจดังานอาเซียน ASEAN MICE Venue 
Standard (AMVS) 

 โครงการ มาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard  
 การด าเนินการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เร่ือง VISA ของ          

นกัเดินทางกลุ่มไมซ์ 
 การบรรยายเร่ืองการขอ VISA และ Work Permit เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่กลุ่มนกัเดินทาง

ไมซ์ 
 การด าเนินการเสวนา เร่ืองการเตรียมความพร้อมทั้งรุกและรับตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน 
 การประชุมระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัทิศทางในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

และองคก์รในอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 2554-2555 
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กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
 โครงการจ้างท่ีป รึกษาจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการท่ องเท่ี ยวและกีฬา ฉบับ ท่ี  4                    

(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564)        

 โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
 โครงการศึกษาและพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียว 
 โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการของเขตพฒันาการท่องเท่ียว ปีงบประมาณ 2561 
 โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
 โครงการจดัท าแนวทางในการปฏิรูปการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 โครงการประเมินผลยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และยุทธศาสตร์ส านักงาน

ปลดักระทรวงฯ พ.ศ. 2555-2559 
 โครงการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการจดัท ายุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 และยุทธศาสตร์

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 
 โครงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว (จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัเลย) 
 โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวตามกรอบความร่วมมือ 

GMS (Greater Mekong Subregion) 
กรมการท่องเทีย่ว  

 โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรบุคคล        
พ.ศ. 2557- 2560 

 โครงการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีพฒันาการท่องเท่ียวประจ าจงัหวดั เร่ืองทิศทาง แนวโน้ม และ
สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 

การกฬีาแห่งประเทศไทย  
 โครงการจดัจา้งท่ีปรึกษาในการบริหารและพฒันาบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ศึกษา วิเคราะห์ 

และทบทวนค าพรรณนาลกัษณะงานทุกต าแหน่ง จดัท าคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งทุกต าแหน่ง จดัท า
ตวัช้ีวดัรายบุคคลของพนักงานทุกต าแหน่ง และจดัท าโครงสร้างการบริหารการพฒันาบุคลากรทาง       
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดบัชาติและนานาชาติ ดา้นผูฝึ้กสอนกีฬาและผูต้ดัสินกีฬา) 

 โครงการศึกษาวเิคราะห์การจดัวางกรอบอตัราก าลงับุคลากรเชิงยทุธศาสตร์ของ กกท. 
 โครงการทบทวนแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2557-2559 
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 โครงการศึกษาวเิคราะห์การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยเชิงกลยทุธ์ 
 โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัรายบุคคล 
 โครงการประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัรายบุคคล 
 โครงการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ระยะคร่ึงแผน พ.ศ. 2551-2554 และจดัท าแผนแม่บทดา้นทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2557  

 โครงการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็นพนักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2555 ด้วยการทดสอบ
บุคลิกภาพและสมรรถนะหลกัการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT Personality and Core-Competency Test) 

 โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมสมรรถนะของพนกังานระดบั 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ดา้นการตลาดของนกัท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพ Health and 
Wellness และการพฒันาศกัยภาพด้านการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย 

 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดส าหรับกลุ่ม Medical 
and Wellness ส าหรับผูป้ระกอบการในระดบับริหารหรือนกัการตลาดการท่องเท่ียว โดยพื้นท่ีท่ี
จดัอบรม  

 
กระทรวงวฒันธรรม 

กรมศิลปากร  

 โครงการประชุมสัมมนา ASEAN Cultural Heritage & Identities International Conference  
 โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 
 โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์กรมศิลปากร พ.ศ. 2557-2559 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เร่ือง กรมศิลปากรสู่การบูรณาการด้าน

วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ไทยในประชาคมอาเซียน 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การสร้างวสิัยทศัน์และค่านิยม ส านกังานเลขานุการกรม 
 โครงการวางแผนก าลงัคน กรมศิลปากร รอบ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) (การจดัอตัราก าลงั

ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ) กิจกรรมท่ี 2  การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job  Description) 
 โครงการจดัท า Training  Roadmap ส าหรับบุคลากร ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
 โครงการจดัท า กระบวนการติดตามผลงานตามแผนงาน กรมศิลปากร 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การติดตามการด าเนินงานของโครงการตามแผนงบประมาณ

ประจ าปีกรมศิลปากร 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัท าแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2555 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการแผนแม่บทการส่ือสารองคก์รและการประชาสัมพนัธ์กรมศิลปากร  
 โครงการส ารวจความตอ้งการบริโภคส่ือจากกรมศิลปากรของผูรั้บบริการ  
 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านกัศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา พ.ศ. 2556-2560 ส านกัศิลปากร

ท่ี 12 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ นวตักรรมการจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นกลยุทธ์การบริหาร 

(Management Innovation for Strategic Management Excellence) ส าหรับผู ้บ ริหารระดับสูง
ระดบัผูอ้  านวยการส านกัเลขานุการกรม  

 การบรรยายเร่ือง “ประวติัศาสตร์และวิสัยทศัน์อาเซียน กฎหมาย กฎบตัร และขอ้ตกลงเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน” “บทบาทของกรมศิลปากรในอาเซียน” และ “เสาหลกัท่ี 3 ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน : อัตลักษณ์อาเซียน” ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียม         
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 
กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 โครงการพฒันาการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558 
 โครงการจดัการฝึกอบรม กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 
 โครงการจดัการฝึกอบรม หลกัการเป็นพิธีกร 

กรมทางหลวงชนบท  
 โครงการจดัการฝึกอบรม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ส าหรับผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน  

และพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
กรมเจ้าท่า  

 โครงการจดัท าค าพรรณนาหนา้ท่ีงาน (Job  Description) กรมเจา้ท่า 
 โครงการจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตร นกัปฏิบติัการขนส่งทางน ้า รุ่นท่ี 7 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

 โครงการจดัท าค าพรรณนาลกัษณะงานและเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 โครงการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สนข. พ.ศ. 2555-2559 

การรถไฟแห่งประเทศไทย  

 โครงการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 โครงการจดัท าระบบผลตอบแทนตามผลงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศและ
ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 

 โครงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรและเส้นทางการฝึกอบรม  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 โครงการพฒันาผูบ้ริหารระดบั 10-11 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบักลาง  
 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

 โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

กรมทีด่ิน  

 โครงการจดัท าแบบบรรยายลกัษณะงานรายต าแหน่งกรมท่ีดิน 
 โครงการจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมท่ีดิน พ.ศ. 2555-2559 
 การอบรมหลกัสูตรนกับริหารงานท่ีดินระดบัสูง ในเร่ืองการบริหารผลการปฏิบติังาน  เพื่อให ้   

ผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรมสามารถอธิบายความหมาย  หลกัการ  และประโยชน์ของการบริหาร  
ผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และน าไปปรับใชใ้นบทบาทของผูบ้ริหารไดอ้ย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

กรมการพฒันาชุมชน 
 โครงการการพฒันา OTOP กา้วสู่ตลาดสากลดว้ยการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน  
 โครงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร กรมการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และ

บริษทั เจ เอส แอล  โกลบอล มีเดีย จ ากดั 

 โครงการคดัเลือกผูน้ าสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพฒันาบทบาทสตรี Smart Lady Thailand  “ผูห้ญิง
สวย ดว้ยความคิด” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 โครงการจดัการฝึกอบรม การสอนงาน (Train the Trainer) รุ่นท่ี 1-4 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 กิจกรรมวางแผนและบริหารก าลงัคน ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร TISI for ASEAN Community 2015 

 
กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ 

 โครงการจดัท าระบบการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมระดบัชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ   
 การสัมมนา เร่ืองการวเิคราะห์องคก์รและการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 โครงการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) ไปสู่การปฏิบติั 

 โครงการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2552-2556) 

 โครงการการสร้างวสิัยทศัน์และค่านิยมเชิงรุก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สถาบันเกษตราธิการ  

 โครงการจดัการฝึกอบรม เทคนิคการเป็นพี่เล้ียงและการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โครงการจดัการฝึกอบรม การคิดเชิงสังเคราะห์ส าหรับสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพและเขา้ใจผูอ่ื้น 
 โครงการจดัการฝึกอบรม การปรับปรุงการท างานและการสร้างทีมเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 

กรมวิชาการเกษตร  

 โครงการจดัการฝึกอบรม กระบวนการจดัท าวิสัยทศัน์และพนัธกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 
กระทรวงพลงังาน 

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 โครงการ การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน 
อาเซียน 

 



 

14  

 

กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 โครงการจดัท ายทุธศาสตร์ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559  
 การบรรยายและด าเนินกิจกรรมระดมสมองในหัวข้อ “บริบทด้านอาเซียน ภาวการณ์ด้าน

ทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงาน” “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกบัการเปิดเสรีดา้นการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน” “ขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติันกัวชิาชีพอาเซียน” และ “บทบาทของแรงงานในเสา
สังคมและมัน่คง” ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 

 โครงการฝึกอบรมนักวิชาการแรงงาน ระดับช านาญการ ภายใต้แผนเส้นทางการฝึกอบรม
พฒันาระยะยาว (Training Roadmap) 

กรมการจัดหางาน  

 โครงการจดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานท าอยา่งมีคุณค่า 
 
กระทรวงยุติธรรม 
กรมพนิิจ  

 โครงการสรรหาเชิงรุกส าหรับกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
 
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

 โครงการจดัท ากรอบการพฒันากิจการไปรษณียข์องประเทศไทย 
 โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการดาวเทียมส่ือสารภาครัฐ 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 โครงการจดัการฝึกอบรมการพฒันาพฤติกรรมการบริการ  
 
กรุงเทพมหานคร 

กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย  

 โครงการการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการพยาบาลสาธารณสุข ส านกัอนามยั 
 การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพ ให้กับ

บุคลากรสายงานพยาบาล วนัท่ี 17-18 ธนัวาคม 2555 ณ โรงแรมตวนันา 
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ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 

 โครงการจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตร ทองค า ส าหรับผูจ้ดัการสาขาและพนกังาน 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ : มหกรรมคุณภาพ คร้ังท่ี 20 ในหัวขอ้ “สู่...วิถีแห่งองค์กรท่ีน่า
ไวว้างใจ” เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรโรงพยาบาลต ารวจ เกิดการต่ืนตวัในการพฒันาตนเองและ
หน่วยงาน  

------------------------------------------ 


