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                                              ประวตับิคุคล 

 

                  

ชือ่-สกลุ    ดร.วสษิฐ ์พรหมบตุร  

ประวตักิารศกึษา -ปรญิญาตร ีทษบ. สาขาเทคโนโลยภีมูทิศัน ์(เหรยีญเงนิ) เกรดเฉลีย่ 3.49  

(ระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก) สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแมโ่จ ้(มหาวทิยาลยัแมโ่จ)้, 2534 

 -ปรญิญาโท ผม. สาขาการวางแผนภาคและการวางผังเมอืง เกรดเฉลีย่ 3.33  

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538  

 -ปรญิญาเอก บธ.ด. ดา้นการบรหิารธรุกจิ   

 สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ร เกรดเฉลีย่ 3.80  

 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ (Doctor of Business Administrative - DBA.) 

 บณัฑติวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย,์ 2555  

 

ประวตักิารศกึษาเพิม่เตมิ  -เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ   

(ระดบับณัฑติศกึษา)  (รายวชิาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ)  

 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

 -ทวปิรญิญาโทดา้นการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ และรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  

  (รายวชิาหลกัการจัดการ การเมอืงการปกครองไทย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ)  

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 -ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์  

 (รายวชิาการวางแผน และนโยบายสาธารณะ)  

 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทริน์, 2555  

 -ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า  

 (รายวชิาพืน้ฐานระบบการศกึษา ทักษะกระบวนการคดิเพือ่การบรหิารการศกึษา   

 ทฤษฎอีงคก์ารและหลกัการบรหิารแบบบรูณาการ)  

 มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์  

 -การจัดการดษุฎบีณัฑติ สาขาการจัดการธรุกจิ  

  (รายวชิาหลกัการจัดการ นวตักรรมทางการตลาด ปรัชญาการจัดการ   

 การจัดการทางการเงนิ  ปรัชญา จรยิธรรมทางธรุกจิ สมัมนาทางสถติ)ิ  

 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  
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ประวตักิารศกึษาเพิม่เตมิ  - Mini MBA  

(ระดบัประกาศนยีบตัร/วฒุบิตัร)  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2541  

 (ระยะเวลาศกึษารวม 1,080 ชัว่โมง คลอบคลมุดา้นเศรษฐศาสตรส์ าหรับผูบ้รหิาร  
การบรหิารทั่วไป การพัฒนาองคก์ร การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารการผลติ 
การบรหิารการตลาด การวจัิยธรุกจิ การบรหิารการเงนิส าหรับผูบ้รหิาร การบรหิาร 
กลยทุธ ์ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ)  

 - ผูช้ านาญการการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร (TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT; TQM)  

 สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย –ญีปุ่่ น), 2542  

 - ประกาศนยีบตัรการวเิคราะหโ์ครงการส าหรับทีป่รกึษาธรุกจิ  

 ศนูยว์จิยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
และบรษิทั เอฟพเีอ็ม แอค๊ฟิน คอนซลัแทน้ท ์จ ากดั, 2543  

 (ระยะเวลาศกึษารวม 60 ชัว่โมง คลอบคลมุดา้นความรูพ้ืน้ฐานทางบญัชแีละการเงนิ 
การวเิคราะหก์ารเงนิธรุกจิ การวเิคราะหส์นิเชือ่ การจัดท าประมาณการกระแสเงนิสด
ของโครงการ การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ การปรับโครงสรา้งหนีท้าง
ธรุกจิ)   

 - การวนิจิฉัยและใหค้ าปรกึษาแนะน าสถานประกอบการ  

 สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย –ญีปุ่่ น), 2544  

 (ระยะเวลาศกึษารวม 1,044 ชัว่โมง คลอบคลมุดา้นการจัดการดา้นบญัชแีละการเงนิ 
การจัดการดา้นการผลติ การจขัดการดา้นการตลาด การจัดการดา้นแรงงาน การ
จัดการดา้นธรุการ การจัดการดา้นการบรหิาร)   

 - ทีป่รกึษาธรุกจิขนาดเล็ก (APEC-IBIZ)  

 สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2546  

 (ระยะเวลาศกึษารวม 215 ชัว่โมง คลอบคลมุดา้น Code of Ethic / Professional 
Conduct, Counseling and Interpersonal Skill, Problem Solving and Decision 
Making, Client Assessment Skill, Business Planning, Marketing 
Management, Financial Analysis, Human Resource Management, 
Government Regulation and Legal Requirements, E-Commerce, Production 
Management)  

 - Professional Development Certificate of the Advanced Training Course in 
English Speech & Academic Writing (Singapore Teacher’s Union in co-
operative with EDUCARE) – August 2007  

 - Outcome Mapping    

 ศนูยว์จิยัและพฒันาระหวา่งประเทศแคนาดา (IDRC) รว่มกมัหาวทิยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช  

 - Training and Certification Program for APEC-IBIZ Small Business 
Counselors   

 - (ID No.461042)  

 - ผูช้ านาญการการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร (Total Quality Management; 
TQM) 

 สถาบนัสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย – ญีปุ่่ น) ; สสท.  

 - นักวนิจิฉัยใหค้ าปรกึษาแนะน าสถานประกอบการ  

 (รหสัประจ าตวั 44 – P2 – R1 – MP – 093)  

 สถาบนัสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย – ญีปุ่่ น) ; สสท.   
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 - การวเิคราะหโ์ครงการ และการวางแผน – การปรับโครงสรา้งทางธรุกจิส าหรับที่
ปรกึษาธรุกจิ  

 ศนูยว์จิยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และบรษิทั เอฟพเีอ็ม แอค๊ฟิน คอนซลัแทน้ท ์
จ ากดั  

 - Certificate of the Principle of Life Coaching  

 Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM, 2556  

  - Certificate of the Life Coaching Practitioner  

 Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM, 2556  

 - Certificate for Participant in the Success Principle 1 Year Coaching 
Program of Jack Canfield (‘The Success Principle TM’ Personal Coaching 
Program)  

 Jack Canfield, 2013  

 - Certificate of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic 
Programming (NLP)  

 The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556  

 - Certificate of Professional Hypnotherapist  

 The Center of Research and Training Subconscious Power, 2556  

 - Certificate of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith  

 Dr.Marshall Goldsmith, 2014  

     - Certificate of the Global Leadership Assessment (GLA 360) 

 Dr.Marshall Goldsmith,2018 

 - Certificate of NLP for Transformational Coaches & Trainers  

 Proactive Forum, 2557  

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Who Am I? 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2557 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Exploring My 
Inner World 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2557 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Living More 
Harmoniously 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand) , 2557 

 - Certificate of NLP Practitioner’s  

 Mind Transformation, 2558  

 - Certificate of NLP Coach with Ltc.Anant Chinnabootr Ltc.Anant 
Chinnabootr  

 Powerful Life Academy, 2558  

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Making Good 
Decision 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand) , 2559 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : FPM Year 1 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2559 
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 - Certificate of Executive Coach 

 Mind Transformation & International Coaching Institute (ICI),  

 2560   

  - Certificate of Life Coach 

 Mind Transformation & International Coaching Institute (ICI), 
2560 

- Certificate of Assertiveness Coach 

 Hay House, 2017 

 - Certificate of Basic Pranic Healing 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2560 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : FPM Year 2 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2560 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Accelerating 
My Growth 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2560  

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Authentic 
Assertiveness : What A Challenge! 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2561 

 - Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : PRH Helping 
Relationship1 

 PRH – International (France) & PRH (Thailand), 2561 

 - Certificate of Advance Pranic Healing 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2561 

 - Certificate of Pranic Psychotherapy 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2561 

 - Certificate of Achieving Oneness with The Higher Soul 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2561 

 - Certificate of Spiritual Business Management 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2561 

 - Certificate of Pranic Crystal Healing 

 World Pranic Healing Foundation, Inc., 2561 

 - Certificate of FACET 5 

 SLINGSHOT Group, 2561  

 - Certificate of u.lab: Leading Change in Times of Disruption 

 Massachusetts Institute of Technology (MITx), 2561  

 - Certificate of Neuro - Linguistic Programming (NLP) Trainer The Trainer 

 NLP Top Coach, 2562 

  - Certificate of Train the Coach-Napoleon HillTM 

 Coach-Napoleon HillTM Institute, 2562 

   - วฒุบิตัร  “หลกัจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย”์   

 มหาวทิยาลยัเวสเทริน์, 2562 
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ใบรบัรองเกีย่วกบัวชิาชพี  

 Certified Consultant : APEC Business Counselor (ทีป่รกึษาวชิาชพี APEC IBIZ รุน่ที ่1)   

 Certified Enterprise Diagnosis and Consultation  (นักวนิจิฉัยใหค้ าปรกึษาแนะน าสถานประกอบการ   
รุน่ที ่1)  

 Certified Financial Advisor (นักวเิคราะหก์ารเงนิ รุน่ที ่1)  

 Certified Total Quality Management (TQM) Promoter (นักสง่เสรมิการจัดการคณุภาพ รุน่ที ่1)  

 Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers  

 Proactive Forum  

 Certified Life Coaching Practitioner  

 Certified of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith  

 Certified Practitioner of the Global Leadership Assessment (GLA 360) 

 Certified of Master of the Art and Science of Neuro - Linguistic Programming (NLP)  

 Certified of Professional Hypnotherapist  

 Certified of NLP for Transformational Coaches & Trainers  

 Certified NLP Practitioner’s  

 Certified NLP Master Practitioner’s  

 Certified NLP Coach 

 Certified Trainer of Neuro - Linguistic Programming (NLP) 

 Certified Assertiveness Coach 

 Certified ICI Executive Coach 

 Certified ICI Life Coach 

 Certified FACET 5 Practitioner 

 Certified Coach-Napoleon HillTM 

 ผูต้รวจแผนธรุกจิ สถาบนัพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs Development)  

 นักวจัิยแหง่ชาต ิสาขาสงัคมศาสตร ์ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และสิง่แวดลอ้ม 

 

การฝึกอบรมเพิม่เตมิ  

 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลสถานประกอบการระหวา่ง พ.ศ. 2540 – 2546 ภายใตโ้ครงการอบรมนักวนิจิฉัย 
สถานประกอบการส าหรับโครงการชบุชวีติธรุกจิไทย ระยะที ่2 ของกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  
กระทรวงอตุสาหกรรม  

 การเป็นทีป่รกึษามาตรฐานแรงงานไทย  

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 การวางแผนและการบรหิารโครงการ  

สว่นฝึกอบรม กลุม่บรษิทั ซนิแคลร ์ไนท ์เมอรซ์ ประเทศออสเตรเลยี  

 การจัดการความเสีย่งและสญัญา  

สว่นฝึกอบรม กลุม่บรษิทั ซนิแคลร ์ไนท ์เมอรซ์ ประเทศออสเตรเลยี  

 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 

ศนูยพ์ฒันากลยทุธท์างธรุกจิ  

 กลยทุธก์ารเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ  

ศนูยพ์ฒันากลยทุธท์างธรุกจิ  
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 กลยทุธก์ารปรับโครงสรา้งและการฟ้ืนฟกูจิการ  

ศนูยพ์ฒันากลยทุธท์างธรุกจิ  

 กลยทุธก์ารแขง่ขนัทางธรุกจิ  

ศนูยพ์ฒันากลยทุธท์างธรุกจิ  

 กลยทุธก์ารตลาดเฉพาะพืน้ที ่ 

ศนูยพ์ฒันากลยทุธท์างธรุกจิ  

 การบรหิารจัดการภาครัฐและเอกชนทีด่ ี 

คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสถานประกอบการในสภาวะแวดลอ้มผันผวน  

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 กฎหมายธรุกจิ  

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 การจัดการความรู ้(Knowledge Management)            กนัยายน 2547   

 : จากภาคทฤษฎสีูภ่าคปฏบิตั ิ   

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 เปิดประตสููภ่าคบรกิารอยา่งเหนอืชัน้ (Service Quality)     กนัยายน 2547  

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 เสรมิทักษะวทิยากร       สงิหาคม 2547   

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 TQA-Performance Excellence Application Writing    กรกฎาคม 2547   

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 Introduction to Thailand Quality Award (TQA)    มถินุายน 2547  

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 Thailand Quality Award (TQA) - Organizational Assessor    พฤษภาคม 2547  

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 Balanced Scorecard         มนีาคม 2547   

โดย Asian Productivity Organization (APO)  

รว่มกบัสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 การจัดการลอจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ทุานชัน้สงู  
(Advance Logistic & Supply Chain Management)   

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ          

 TQC Winner Conference : การน าองคก์ร การวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 
การมุง่เนน้ลกูคา้และตลาด การวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ 
การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล การจัดการกระบวนการ  มนีาคม 2548 

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ                                                                     

 TQC Winner Conference : การน าองคก์ร การวางแผนเชงิกลยทุธ ์การมุง่เนน้ 
ลกูคา้และตลาด  การวดั การวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู ้การมุง่เนน้ทรัพยากร 
บคุคล การจัดการกระบวนการ  มถินุายน 2549 

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ                                                                                   

 Brand Strategy                   พฤษภาคม 2550  

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 
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 Practical Marketing Plan          มถินุายน 2550  

โดย สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 ศกึษาดงูานดา้นการออกแบบและการปรับเปลีย่นองคก์ร 
(Organization Design) ณ ประเทศเกาหลใีต ้ พฤศจกิายน 2552 

รว่มกบัมหาวทิยาลยับรูพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                     

 Organization Design                                                          มนีาคม 2553  

By Asian Productivity Organization (APO )  
และสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ 

 การใชโ้ปรแกรม LISREL 8. 52: โปรแกรมทางสถติสิ าหรับการวจัิย 
ทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ กมุภาพันธ ์2554 

โดย ส านกัทะเบยีนและวดัผล มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

 การใชโ้ปรแกรมวเิคราะหพ์หรุะดบั (HLM) เพือ่การวจัิยทางพฤตกิรรมศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์ กรกฎาคม 2555 

โดย ส านกัการศกึษาตอ่เนือ่ง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  

 Principle of Life Coaching       กมุภาพันธ ์2556  

โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM  

 Life Coaching Practitioner      พฤษภาคม 2556  

โดย Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach TM  

 ความส าเร็จสัง่ไดด้ว้ยโปรแกรมจติใตส้ านกึ NLP        มถินุายน 2556  

โดย ดร.บญุเลศิ สายสนทิ (สถาบนัฝึกอบรมอมัรนิทร ์(อมัรนิทร ์เทรนนิง่))  

 พลงัจติใตส้ านกึ         กรกฎาคม 2556  

โดย  ดร.บญุเลศิ สายสนทิ (ศนูยฝึ์กอบรมพลงัจติใตส้ านกึเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ)  

  Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)  พฤศจกิายน  2556  

โดย  ดร.บญุเลศิ สายสนทิ (ศนูยฝึ์กอบรมพลงัจติใตส้ านกึเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ)  

 NLP Ready to Take off:ผา่ตดัพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่ความเป็นเลศิสงูสดุ สงิหาคม 2556  

โดย  ดร.วศิษิฐ ์ศรพีบิลูย ์(สถาบนัพฒันาศกัยภาพบคุคลช ัน้สงู Smart2Grow)  

 NLP for Transformational Coaches & Trainers by Proactive Forum  ตลุาคม 2557  

 Participant in The Success Principle 1 Year Coaching Program    สงิหาคม 2556  

By Jack Canfield (‘The Success Principle TM’ Personal Coaching Program)  

 Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith by Dr. Marshall  
Goldsmith           พฤศจกิายน 2557 

 Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Who Am I?  มนีาคม 2557 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Exploring My Inner World มถินุายน 2557 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Living More Harmoniously  พฤศจกิายน 2557 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Appreciative Inquiry (AI) Coaching     กมุภาพันธ ์ 2558  

โดย ศนูยบ์รกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 

 Certificate of NLP Practitioner’s      มนีาคม  2558  

Mind Transformation  
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 Certificate of NLP Coach      ตลุาคม  2558  

โดย  พนัโท อานนัท ์ชนิบตุร (สถาบนัชวีติเป่ียมพลงั Powerful Life Academy)  

 Creativity Workshop มถินุายน  2559 

Gil Alon 

 Personnalite et Relations Humaines (PRH) : Making Good Decision  พฤษภาคม 2559 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Personnalite et Relations Humaines (PRH) : FPM Year 1  ธนัวาคม 2559 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Certificate of International Association of Coaching Institutes (ICI)  มถินุายน  2560 

Coaching Practicum for Executive Coach & Life Coach   

Mind Transformation 

 Certificate of Basic Pranic Healing  ธนัวาคม 2560 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) : FPM Year 2  กนัยายน 2560 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) :  ตลุาคม 2560 

Accelerating My Growth 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 Certificate of Assertiveness Coach สงิหาคม  2560 

Hay House   

 Intuition – The Transformation Map ธนัวาคม 2560 

Integriti 

 Certificate of Advance Pranic Healing  กมุภาพันธ ์2561 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Coaching for Maximizing Strengths and Performance  กมุภาพันธ ์2561 
Academy of SELF by coachjad.com     

 Purpose in Action มนีาคม 2561 

Integriti 

 Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) :  เมษายน 2561 

Authentic Assertiveness : What A Challenge! 

PRH – International (France) & PRH (Thailand)  

 การอบรม “เสรมิสรา้งทักษะการจัดกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม” (กระบวนกร) พฤษภาคม 2561 

เสมสกิขาลยั 

 Certificate of International Association of Coaching Institutes (ICI)  มถินุายน 2561 

Coaching Practicum for Executive Coach & Life Coach   

Mind Transformation 

 Certificate of FACET 5  กรกฎาคม 2561 

SLINGSHOT Group  
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 Certificate of Personnalite et Relations Humaines (PRH) :  กรกฎาคม 2561 

PRH Helping Relationship1 

PRH – International (France) & PRH (Thailand) 

 Certificate of Pranic Psychotherapy  สงิหาคม 2561 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Certificate of Achieving Oneness with The Higher Soul  สงิหาคม 2561 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Certificate of the Global Leadership Assessment (GLA 360)  สงิหาคม  2561 

Dr.Marshall Goldsmith 

 Certificate of Spiritual Business Management  กนัยายน 2561 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Certificate of u.lab: Leading Change in Times of Disruption  ตลุาคม 2561 

Massachusetts Institute of Technology (MITx)   

 Certificate of Pranic Crystal Healing  ธนัวาคม 2561 

World Pranic Healing Foundation, Inc. 

 Certificate of Train the Coach-Napoleon HillTM  กมุภาพันธ ์ 2562 

Coach-Napoleon HillTM Institute 

 Certificate of Neuro - Linguistic Programming (NLP) Trainer The Trainer  กมุภาพันธ ์ 2562 

NLP Top Coach 

 การอบรม “หลกัจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย”์ กมุภาพันธ ์2562 

มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

 

ความสนใจ  

 การบรหิารยทุธศาสตร ์/ การจัดการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management)  

 การพัฒนาองคก์รและการบรหิาร – ปรับเปลีย่นองคก์ร (Organization Development, Change & 
Transformation)  

 การปรับเปลีย่น / ปรับปรงุกระบวนการ (Process Re – Design / Improvement)  

 การบรหิารคณุภาพ (Quality Management) เนน้การพัฒนาคณุภาพทั่วทัง้องคก์ร (Total Quality 
Management : TQM) และการพัฒนาคณุภาพการบรกิาร (Service Quality)  

 การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน และระบบบรหิารเงนิเดอืน (Compensation Management) และการบรหิาร
ผลงาน (Performance Management)  

 การโคช้งานเพือ่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผูน้ า และการพัฒนาคณุภาพชวีติ (Coaching : Life Coaching, 
Success Coaching, Brain-Base Coaching)  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development)  

 การพัฒนาวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture)   

 การจัดการความรู ้(Knowledge Management) / การสรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization)  
ทีม่ศีกัยภาพสงู (High Performance Organization)  

 การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ (Quantitative and Qualitative Research)  
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ขอบเขตความรบัผดิชอบของการท างาน 

*อาจารย/์อาจารยพ์เิศษ และวทิยากรรบัเชญิ (ในอดตี – ปจัจบุนั) 

 อาจารยพ์เิศษ วชิา “Leadership and Corporate Responsibility” หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมป์ฟอรด์ (Stamford International University) กรงุเทพมหานคร   

 อาจารยพ์เิศษ วชิา “การวางแผนและบรหิารโครงการเชงิกลยทุธ”์ หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ 
วทิยาลยัการบรหิารรัฐกจิ มหาวทิยาลยับรูพา (บางแสน) จ.ชลบรุ ี 

 อาจารยพ์เิศษ วชิา “ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม / ธรุกจิเฟรนไชส ์/ องคก์ารและการจัดการ / การจัดการ
ธุรกจิระหว่างประเทศ / การจัดการคลังสนิคา้ / การจัดการเชงิกลยุทธ ์/ กรณีศกึษาการจัดการธุรกจิคา้ปลกี” 
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์  

 อาจารยพ์เิศษ หัวขอ้ “การบรหิารโรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย Logistic & Supply Chain management” 
โครงการสง่เสรมิการจัดการทีย่ั่งยนืของผูป้ระกอบวสิหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม รุ่นที ่4 ภาคตะวันออก โดย
ความรว่มมอืของวทิยาลยัพาณชิยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา (บางแสน) จ.ชลบรุ ีและธนาคารกสกิรไทย  

 อาจารยพ์เิศษในหวัขอ้ “การจัดการวางแผนและบรหิารโครงการในงานพัฒนา โดยใช ้Logical Framework หรอื 
Log Frame” หลักสูตร ศลิปศาสตร์บัณฑติ มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม  

 อาจารย์พเิศษ  วชิา”การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” – หัวขอ้ “การมุ่งเนน้ทรัพยากรมนุษย์ (HR Focus) ตาม
แนวทางเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) / การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักสตูร
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การจัดการคณุภาพ) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา  

 อาจารยพ์เิศษในหัวขอ้ “การบรหิารความเสีย่งในยคุของการเปลีย่นแปลง” หลักสตูร บรหิารธรุกจิบัณฑติ (ภาค
พเิศษส าหรับผูบ้รหิาร) มหาวทิยาลยัเกรกิ  

 วทิยากรรับเชญิ ในหวัขอ้ “การบรหิาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Human Resource 
Management/Development)” หลกัสตูร Mini HRM รุน่ที ่5 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  

 

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “บทบาทของการเป็นทีป่รกึษาธรุกจิ (The Role of Management Consultant )” แก่
คณาจารยท์กุทา่นและทกุภาควชิาของคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  

 วทิยากรรับเชญิ ในโครงการสมัมนา "การประยกุตใ์ชต้ัวชีว้ัดและประเมนิสมรรถนะในการประเมนิผลกจิกรรมดา้น
กจิการนักศกึษา" แกผู่บ้รหิารกลุม่งานกจิการนักศกึษา และนักศกึษา มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  

 วทิยากรรับเชญิ ในโครงการสมัมนา "เทคนคิการสมัครและสมัภาษณ์งานอยา่งมปีระสทิธผิล" แกนั่กศกึษา ชัน้ปี
ที ่4   มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีจังหวดัเพชรบรุ ีปีการศกึษา 2553 และ 2554  

 วทิยากรรับเชญิ ในการฝึกปฏบิตักิารในหวัขอ้ “การถา่ยทอดตวัชีว้ดัระดบัองคก์รสูร่ะดบับคุคล” แกค่ณาจารยข์อง
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

 วทิยากรรับเชญิ ในหวัขอ้ “การวจัิยงา่ยนดิเดยีว” แกค่ณาจารยข์องมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ศนูยก์ารศกึษากรงุเทพมหานคร  

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “สถติสิ าหรับงานวจัิย” แกค่ณาจารยข์องมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรม
ราชปูถัมภ ์ศนูยก์ารศกึษากรงุเทพมหานคร  

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “การวางแผนกลยทุธ”์ หลกัสตูร การพัฒนาผูบ้รหิาร DENSO [THAILAND] CO.,LTD.  
รุน่ที ่1 ถงึ รุน่ที ่4 คณะการจัดการและการทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจรยิธรรม” คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมชปูถัมภ ์

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “วัฒนธรรมองคก์ารและการท างานร่วมกัน” คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยธุรกจิ
บณัฑติย ์

 วทิยากรรับเชญิ ในหวัขอ้ “ภาวะผูน้ าและการสรา้งธรุกจิ” คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 วทิยากรรับเชญิ ในหัวขอ้ “สัปปุริสธรรม 7 ส าหรับผูน้ าเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
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*ผูท้รงคณุวฒุ/ิกจิกรรมทางสงัคม (ในอดตี – ปจัจบุนั) 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินการตรวจแผนธุรกจิ โครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ (NEC) ของกรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ / การจัดการธุรกจิคา้ปลกี คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์  

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินการสอบดษุฎนีพินธ ์นักศกึษาปรญิญาเอก / วทิยานพินธ ์/ การศกึษาคา้ควา้อสิระ คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเซน็ตจ์อหน์  

 กรรมการผูท้รงคณุวุฒ/ิทีป่รกึษาดุษฎนีพินธนั์กศกึษาปรญิญาเอกดา้นการจัดการ วทิยาลัยพาณิชยศาสตรแ์ละ
การจัดการ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  

 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ปรญิญาเอกสาขาวชิาการบรหิารธุรกจิ บัณฑติวทิยาลัย 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานดา้นการจัดการความรู  ้(Knowledge Management : KM) 
ส านักงาน ป.ป.ส. 

 กรรมการมลูนธิกิารพัฒนาเมอืงและชนบทไทย (Thailand Urban and Rural Development Foundation)  

 กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

 กรรมการอ านวยการโครงการเครอืขา่ยสขุภาพมาดาและทารก 

 ผูป้ฏบิัตตินเป็นบุคคลตน้แบบ สาขา “นักพัฒนาศักยภาพบุคคลและองคก์รตัวอย่าง” รางวัลกนิรทีอง ประจ าปี 
พ.ศ.2560 

 ผูป้ฏบิัตตินเป็นบุคคลตน้แบบ สาขา “ทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาการจัดการองคก์ร” รางวัลเทพนาคราช ประจ าปี 
พ.ศ.2560 

 ผูป้ฏบิตัตินเป็นบคุคลตน้แบบ สาขา “นักบรหิารเชงิกลยทุธ”์ รางวลัสยามนาคราช ประจ าปี พ.ศ.2562 

 ผูก้่อตัง้ (Founder) กจิการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ในนาม “สถาบันณวัตกรการจัดการ” ผูพ้ัฒนา
หลกัสตูรการพัฒนาภาวะผูน้ าส าหรับหวัหนา้งาน (Leadership Development for Supervisors) 

 ผูก้่อตัง้ (Founder) กจิการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ในนาม “Appreciative Inquiry (AI) Neuro – 
Linguistic Programming (NLP) Center of Excellence (COE)” หรอื “AI NLP COE” และเจา้ของเครือ่งหมาย
บริก า ร  (Services Mark : SM)  หลั กสูต ร  AI NLP Coaching Program, AI NLP Master Coach, NLP The 
Power in You, NLP Creating Your Future  

 ผูก้่อตัง้ (Founder) บรษัิททีป่รกึษาเดชฤทธิ ์จ ากัด, สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคก์รเพือ่การเพิม่
ผลผลติ และ Life Alignmentor ผูพั้ฒนาโปรแกรมการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและองคก์รเพือ่ความเป็นเลศิ 

 

*วทิยากร/ โคช้/ทีป่รกึษา (ในอดตี – ปจัจบุนั)  

 นักวจัิยองคก์รทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ (Quantitative and Qualitative Research)  

 ทีป่รกึษาและนักวจัิยดา้นพัฒนาการจัดการองคก์ร (Management Development Consultant & Researcher)  

 โคช้ดา้นความส าเร็จ (Success Coach) ตามแนวทางการโคช้งานเพือ่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผูน้ า เพือ่การ
พัฒนาคณุภาพชวีติ (Life Coaching, Success Coaching)  

 วทิยากรและที่ปรึกษาดา้นการจัดการธุรกจิ และการพัฒนาการจัดการองค์กร (Business Management / 
Organization Development Consultant)  ในการสัมมนาและใหค้ าปรกึษาแนะน าส าหรับองค์กรทัง้ภาครัฐ 
เอกชน รัฐวสิาหกจิ องคก์รอสิระ หวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้:  

 การพัฒนาวสิยัทัศนอ์งคก์ร (Vision Development)  

 การจัดท าคา่นยิมองคก์ร  (Core Value)  

 การวเิคราะหแ์ละวางแผนภาพอนาคตขององคก์ร (Scenario Analysis and Planning)  

 การวางแผน / การจัดการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Planning / Management)  

 การพัฒนาและการบรหิารโครงการส าหรับมอือาชพี (Professional Project Management) 

 การพัฒนาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน (Logistic and Supply Chain)  

 การออกแบบองคก์ร (Organization Design)  
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 การน ากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัดิว้ย Balanced Scorecard (Strategic Execution with BSC)   

 การออกแบบกระบวนงาน (Value Chain) ระดับการใหบ้ริการ (Service Level Agreement) และพิมพ์เขียวการบริการ 
(Service Blue Print)  

 การพัฒนาระบบการบรหิารเชงิกลยทุธส์ูค่วามเป็นเลศิดว้ย Objective and Key Results (OKRs)   

 การจัดท าดัชนีชี้วัดความส าเร็จของกลยุทธ์ (Key Performance Indicators ; KPIs) การจัดท าดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จจากงานประจ า (Key Result Area ; KRA) และการตัง้เป้าหมาย (Target) การวดั-ประเมนิผลงาน   

 การจัดท าดชันชีีว้ดัระดบับคุคล (Individual KPIs)   

 การจัดท าสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามหนา้ที ่(Core & Functional Competency)   

 การออกแบบโครงสรา้งเงนิเดอืน และระบบบรหิารเงนิเดอืน (Compensation Management)   

 การออกแบบระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Management)  

 การวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path)  

 การจัดการคนเกง่ (Talent Management)   

 แผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan)   

 การวจัิยทางธรุกจิ (Business Research)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการใหค้ าปรกึษาแนะน าการตรวจวนิจิฉัยองคก์ร (Organizational Diagnosis)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) และการออกแบบเครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาองคก์ร (Organization Development Intervention)  

 

ประสบการณใ์นการท างาน (ในอดตี) 

ผูใ้ชบ้รกิาร ประเภทองคก์ร ขอบเขตงาน 

1. บรษัิท ทมีเทค เวริด์ไวน ์จ ากดั  ผูผ้ลติและตดิตัง้ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ ่

 วทิยากรทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

2. บรษัิท สนัตภิาพ (ฮัว่เพง้ 1958) จ ากดั  ผูผ้ลติและจ าหน่ายผักดอง
ส าหรับประกอบอาหาร 

 วทิยาการ/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารทบทวนวสิยัทศัน ์จัดท าแผนกล
ยทุธ ์รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัทัง้ในระดบั
องคก์รและระดบัฝ่ายงาน 

3. ฝ่าย Trade Finance ธนาคารกสกิร
ไทย 

 บรกิารทางการเงนิส าหรับ
ธรุกจิ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารจัดท าวสิยัทศัน ์ภารกจิ คา่นยิม
ของฝ่าย Trade Finance 

4. บรษัิท 304 อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั  อนิดสัเตรยีล ปารค์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนา   Balanced 
Scorecard  และการก าหนดตวัชีว้ัด (KPIs) 

5. บรษัิท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ผูผ้ลติไมอ้ดัส าหรับ
อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

6. บรษัิท มหาจักร ออโตพ้ารท์ จ ากดั  ผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนต ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนา Balanced 
Scorecard และการก าหนดตวัชีว้ดั (KPIs) 

7. บรษัิท ระยองไวร ์จ ากดั  ผูผ้ลติลวดส าหรับ
อตุสาหกรรมกอ่สรา้งและ
อตุสาหกรรมยานยนต ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการก าหนดวสิยัทศัน ์ภารกจิ 
การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

8. ชมุนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

 สหกรณ์ออมทรัพย ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
เตรยีมความพรอ้มในการน า Balanced 
Scorecard & KPIs ไปใชก้บัหน่วยงานน า
รอ่งและการขยายผลการทั่วทัง้องคก์ร 
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9. บรษัิท โมเดอรน์โฮมโปรดกัส ์จ ากดั  ผูผ้ลติ จ าหน่วยพรม ใหบ้รกิาร
ตดิตัง้ผา้มา่นและผูใ้หบ้รกิาร
ซอ่มแซมตอ่เตมิอาคารรวมถงึ
บรกิารอนิดสัเตรยีล ปารค์ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการก าหนดวสิยัทศัน ์ภารกจิ 
การวางแผนเชงิกลยทุธข์องหน่วยงาน 

10. บรษัิท ไทย แอร ์พอรต์ กราวด ์
เซอรว์สิ จ ากดั (TAGs) 

 บรกิารขนสง่สมัภาระ
ภาคพืน้ดนิ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่จัดท าแผนทีก่ลยทุธ ์ก าหนด
ตวัชีว้ดัระดบัองคก์รและกระจายดชันวีดั
ระดบัองคก์รสูร่ะดบัฝ่ายงานตามแนวทาง 
TPM (Total Productive Maintenance) 

11. บรษัิท ยนูคิ ไมนิง่ จ ากดั  ผูป้ระกอบการผลติและจัด
จ าหน่ายถา่นหนิ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่ก าหนดดชันชีีว้ดัจากงาน
ประดบัระดบัฝ่ายงาน 

12. บรษัิท สยามพาณชิย ์ลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

 บรกิารทางการเงนิแกผู่ ้
จ าหน่ายรถยนต ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
Scenario Planning และการก าหนดกลยทุธ์
ส าหรับ   Scenario แตะละ Scenario 

13. บรษัิท ภทัรประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิประกนัภยั  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ทบทวนวสิยัทศัน ์การก าหนดภารกจิ การ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์การก าหนดกลยทุธข์อง
องคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนทีก่ลยทุธแ์ละ
การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัองคก์รเพือ่เชือ่มโยง
การปรับปรงุกระบวนการดว้ย Value Chain 
(Phase 1) และการน ากลยทุธไปสูก่ารปฏบิตั ิ
รวมถงึการทบทวนกลยทุธ ์(Phase 2) 

14. บรษัิท ศรอียธุยาประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิประกนัภยั  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ปรับระบบการบรหิารคา่จา้ง และระบบการ
บรหิารผลงานโดยใชด้ชันชีีว้ดัจากผลงาน
หลกั หรอื Key Result Area (KRA) 

15. บรษัิท ศรอียธุยาประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิประกนัภยั  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึานการ น าระบบ
บรหิารผลงานโดยใชด้ชันชีีว้ดัจากผลงาน
หลกั หรอื Key Result Area (KRA) สูก่าร
ปฏบิตั ิ(Phase 2) 

16. บรษัิท วริยิะประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิประกนัภยั  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร การวางแผน 
กลยทุธ ์และการจัดท าแผนปฏบิตักิาร ส าหรับ 
นักบรหิารระดบัตน้ ปี 2551 / 2552 /2553 
รวม 20 รุน่ 

17. บรษัิทเมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิประกนัภยั  วทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การางแผน
กลยทุธแ์ละการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
ส าหรับผูบ้รหิารปี 2553 รุน่ที ่1 - 3  

18. NCR Rubber Industrial  ผูผ้ลติและจ าหน่ายทอ่ยาง
ส าหรับอตุสาหกรรม 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ทบทวนวสิยัทศัน ์การก าหนดภารกจิ การ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์การก าหนดกลยทุธข์อง
องคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนทีก่ลยทุธ ์จัดท า
ดชันชีีว้ดัความส าเร็จและจัดท าแผนปฏบิตั ิ
การเพือ่ปรับปรงุองคก์รสูค่วามเป็นเลศิตาม
แนวทางของเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ
หรอื Thailand Quality Award – TQA 
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19. บรษัิท สามมติร แมนูแฟคเจอริง่ 
จ ากดั 

 ผูผ้ลติและบรกิารชิน้สว่น
ส าหรับยานยนตข์นาดใหญ ่

 วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ทบทวนวสิยัทศัน ์ก าหนดภารกจิ การก าหนด
วตัถปุระสงค ์และทบทวน OFI การก าหนด
กลยทุธข์ององคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนที ่
กลยทุธจั์ดท าดชันชีีว้ดัความส าเร็จ และ
จัดท าแผนปฏบิตักิารทัง้ในระดบัหน่วยธรุกจิ
หน่วยสนับสนุน เพือ่ปรับปรงุองคก์รสูค่วาม
เป็นเลศิตามแนวทางของเกณฑร์างวลัแหง่
คณุภาพแหง่ชาต ิหรอื Thailand Quality 
Award – TQA (Phase 1) และการน ากล
ยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัริวมถงึการทบทวนกลยทุธ ์
(Phase 2) 

20. บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน)  ธรุกจิศนูยก์ารคา้  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ทบทวนวสิยัทศัน ์การก าหนดภารกจิ การ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์การก าหนดกลยทุธข์อง
องคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนทีก่ลยทุธ ์จัดท า
ดชันวีดัความส าเร็จทัง้ในระดบัองคก์รระดบั
ฝ่ายงาน (Phase 1) 

21. บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากดั (มหาชน)  ธรุกจิศนูยก์ารคา้  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในการน า 
กลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัริวมถงึการทบทวน 
กลยทุธ ์(Phase 2) 

22. Pegeon Industrial (Thailand) 
Limited. 

 ผา้ท าความสะอาด
เอนกประสงค ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารจัดการเชงิกลยทุธ ์Balanced 
Scorecard & KPIs แกผู่บ้รหิารระดบักลาง
และผูบ้รหิารระดบัสงู 

23. Chevrolet Sale (Thailand) 
Limited. 

 ศนูยจ์ าหน่ายและ
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารการวางแผนเชงิกลยทุธ ์Balanced 
Scorecard & KPIs และการปรับปรงุผลการ
ด าเนนิงานจากการใชง้านกวา่ 50 แหง่ ทั่ว
ประเทศ 

24. Chevrolet Sale (Thailand) 
Limited. 

 ศนูยจ์ าหน่ายและ
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร Effective Problem Solving แก่
เจา้หนา้ทีบ่รกิารลกูคา้ของศนูยจ์ าหน่ายและ
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์กวา่ 50 แหง่ทั่วประเทศ 

25. Chevrolet Sale (Thailand) 
Limited. 

 ศนูยจ์ าหน่ายและ
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมันาเชงิปฏบิตักิาร 
Managing Service Process แกผู่จั้ดการ
ศนูยจ์ าหน่ายและศนูยบ์รกิารรถยนต ์กวา่ 50 
แหง่ทัว่ประเทศ 

26. บรษัิท ไอดซี ีอนิโฟ ดนิทรบิวิ
เตอร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 

 ธรุกจิสิง่พมิพ ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในการจัดท า
แผนธรุกจกิารก าหนดตวัชีว้ดัและการจัดท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

27. บรษัิท โตชบิา้ สตอเรจ ดไีวส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูผ้ลติชิน้สว่น
อเิล็กทรอนกิส ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

28. บรษัิท ซนัเดน้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 ธรุกจิผลติชิน้สว่นและ
เครือ่งท าความเย็น 

 ทีป่รกึษาการปรับระบบบรหิารคา่จา้ง และระบบการ
บรหิารผลงานสูค่วามเป็นเลศิ ครอบคลมุการ
ทบทวนทศิทางองคก์ร การก าหนดตวัชีว้ัด
ความส าเร็จระดบัองคก์ร ฝ่ายและสว่นงาน การ
ก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นทัง้ในระดบัองคก์ร ฝ่าย
และสว่นงาน การทบทวนและปรับปรงุระบบการวัด
และประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 
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29. บรษัิท กะรัต ฟอเซท จ ากดั  สขุภณัฑ ์/กอ๊กน ้า  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารจัดการเชงิกลยทุธ ์Balanced 
Scorecard & KPIs แกผู่บ้รหิารระดบักลาง
และผูบ้รหิารระดบัสงู 

30. บรษัิท ชยัพัฒนาขนสง่ เชยีงใหม ่
จ ากดั 

 ธรุกจิขนสง่  วทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
วางแผนยทุธศาสตรแ์ละการน ายทุธศาสตรส์ู่

การปฏบิตักิารก าหนดดชันชีีว้ดัความส าเร็จ
ระดบัองคก์ร ฝ่ายและสว่นงาน 

31. ฝ่ายครัวการบนิ บรษัิทการบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

 ผลติอาหารส าหรับสายการ
บนิและภตัตาคาร 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนวสิยัทศัน ์จัดท าแผนที่
กลยทุธแ์ละการจัดท าแผนปฏบิตักิาร 

32. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.)  ผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้านพืน้ที่
ภมูภิาค 

 ทีป่รกึษาในโครงการจัดท าขอ้ตกลงระดบัการ
ใหบ้รกิาร (Service Level Agreement : 
SLA) Service Blue Print และงานพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพงาน (Quality  
Assurance : QA) และแบง่ปันประสบการณ์
ในการก าหนดเสน้ทาง (Roadmap) การ
พัฒนาองคก์รตามระบบประเมนิคณุภาพ
รัฐวสิาหกจิ (State Enterprise 
Performance Appraisal –SEPA) 

33. ส านักงานคณะกรรมการวจัิย
แหง่ชาต ิ(วช.) 

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการก าหนดวสิยัทศัน ์ภารกจิ 
การวางแผนเชงิกลยทุธข์องหน่วยงาน 

34. ส านักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

 หน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้นการก าหนดดชันชีีว้ดั (KPIs) 
ระดบัองคก์รและระดบัฝ่ายงาน 

35. ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั
กาฬสนิธุ ์

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารดา้น Result Based 
Management (REM) Balanced 
Scorecard & KPIs ระดบัองคก์รถงึระดบั
บคุคล และการเชือ่มโยงดชันชีีว้ดักบัการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

36. ส านักงานบรกิารสารสนเทศ
ภาครัฐ 

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารทบทวนแผนทีก่ลยทุธ ์รวมทัง้
ก าหนดดชันชีีว้ดัทัง้ในระดบัองคก์ร 

37. โครงการเครอืขา่ยสขุภาพมารดา
และทารกเพือ่ครอบครัวของเด็ก
และเยาวชนไทยในพระอปุถัมภฯ์ 

 โครงการในพระอปุถัมภฯ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการพฒันาแผน
ยทุธศาสตร ์แผนทีย่ทุธศ์าตรแ์ละแผนปฏบิตั ิ
งาน 

38. โครงการเครอืขา่ยสขุภาพมารดา
และทารกเพือ่ครอบครัวของเด็ก
และเยาวชนไทยในพระอปุถัมภฯ์ 
(ระยะที ่1/2/3) 

 โครงการในพระอปุถัมภฯ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการน ายทุธศาสตร์
เครอืขา่ยกลางสูก่ารปฏบิตั ิครอบคลมุการ
ประเมนิชอ่งวา่งและการพัฒนาแผน
ยทุธศาสตร ์แผนทีย่ทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร ใหแ้กโ่รงพยาบาลในพืน้ที่
เขตน ารอ่งภาคเหนอื (เชยีงใหม ่เชยีงราย 
ล าพนู ล าปาง) ตะวนัออกเฉียงเหนอื 
(ขอนแกน่ มหาสารคม หนองคาย อดุรธาน ี
สรุนิทร)์ ใต ้(สรุาษฏรธ์าน ีนครศรธีรรมราช 
พัทลงุ เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์ยะลา 
ปัตตาน ีนราธวิาส) ภาคกลางและ
กรงุเทพมหานคร 
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39. กระทรวงยตุธิรรม (ส านักนโยบาย
และยทุธศาสตร ์ส านักงาน
ปลดักระทรวง) 

 สว่นราชการระดบักระทรวง  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร ์พศ. 2551-2555 ของกระทรวง
ยตุธิรรม และสว่นราชการ – หน่วยงานใน
สงักดัจ านวน 13 หน่วยงาน เชน่ ส านักงาน
ปลดักระทรวงยตุธิรรม กรมคมุประพฤต ิกรม
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กรมบงัคบัคด ี
กรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรม
ราชทัณฑ ์กรมสอบสวนคดพีเิศษ สถาบนั
นติวิทิยาศาสตร ์ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นตน้ 

40. กระทรวงอตุสาหกรรม  สว่นราชการ  ทมีทีป่รกึษาในการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่
จัดท าแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร 
พ.ศ. 2554-2557 ของกระทรวง
อตุสาหกรรมและส านักปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  สถาบนัการศกึษา  วทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
ถา่ยทอดตวัชีว้ดัระดบัองคก์รสูร่ะดบับคุคล 

42. มหาวทิยาลศัรปีทมุ  สถาบนัการศกึษา  วทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การก าหนด
วสิยัทศัน ์และภารกจิของหน่วยงานในสงักดั
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ (บางเขน) 7 กลุม่
ภารกจิ รวมทัง้ส ิน้ 30 หน่วยงาน 

43. วฒันาวทิยาลยั  สถาบนัการศกึษา 
(โรงเรยีนสตรเีอกชน) 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการ
ทบทวน วสิยัทศัน ์การก าหนดภารกจิ การ
ก าหนดวตัถปุระสงค ์การก าหนดกลยทุธข์อง
องคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนทีก่ลยทุธ ์
จัดท าดชันชีีว้ดัความส าเร็จและจัดท า
แผนปฏบิตักิารเพือ่ปรับปรงุองคก์รสูค่วาม
เป็นเลศิตามแนวทางของเกณฑร์างวลั
คณุภาพแหง่ชาต ิหรอื TQA 

44. ส านักการศกึษา กรงุเทพมหานคร  สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในการ
พัฒนาแผนยทุธศาสตรส์ านักการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร 2552-2555 และ
แผนปฏบิตักิาร 2552 

45. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  สว่นราชการ  ทีป่รกึษาการออกแบบและบรหิารผลงาน 
ครอบคลมุการทบทวนทศิทางองคก์ร การ
ทบทวนตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบัองคก์รและ
ฝ่ายงาน 

46. โครงการพฒันาฐานขอ้มลูดา้น
ผลติภาพของอตุสาหกรรมไทย 
ระยะที ่2 (PICS#2) 

 กระทรวงอตุสาหกรรม  วทิยากร/ทีป่รกึษาหลกั 7 โปรแกรม 21 
หลกัสตูร รับผดิชอบในการพฒันาหลกัสตูร
และบรรยายหวัขอ้การจัดการโดยใชข้อ้มลู
จรงิ ดว้ยการจัดการเชงิกลยทุธ ์The 
Balanced Scorecard, Key Performance 
Indicator 

47. ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ  สว่นราชการ  วทิยากรในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
ปรับปรงุกระบวนการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารตาม
แนวทางของเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการ
บรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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48. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 สว่นราชการ  วทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การวางแผนยทุธศาสตร ์และการน า
ยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

49. กรมการขนสง่ทางน ้า และพาณชิย
นาว ี

 สว่นราชการ  วทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การก าหนดตวัแบบการด าเนนิงานของ
องคก์ร (Corporate Model) การทบทวน
สภาพแวดลอ้มระดบัองคก์รและฝ่ายงาน 

50. กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ  สว่นราชการ  ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการปรับปรงุ
กระบวนการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารตามแนวทาง
ของเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที ่6 (การ
จัดการกระบวนการ) 

51. กรมอตุนุยิมวทิยา  สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่การบรูณาการ การวเิคราะห์
ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงานจากการใช ้

จา่ยงบประมาณ (PART) การเกณฑก์าร
บรหิารจัดการคณุภาพของภาครัฐ (PMQA) 
และการประเมนิความคุม้คา่ในการปฏบิตั ิ
ภารกจิ (VFM) 

52. ส านักงบประมาณ  สว่นราชการ  นักวจัิย/ทีป่รกึษาในโครงการจัดท าตวัชีว้ดัที่
เชือ่มโยงผลผลติและผลลพัธต์าม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสงัคมทีม่ี
คณุภาพ 

53. ส านักงาน ปปช.  องคก์รอสิระ  ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้นการปรับปรงุ
กระบวนการใหบ้รกิาร (Process 
Improvement) 

54. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล
ต ารวจ 

 สหกรณ์ออมทรัพย ์  วทิยากรโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การวางแผนกลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปสูก่าร
ปฏบิตั ิและการก าหนดดชันชีีว้ดัความส าเร็จ
ระดบัองคก์ร 

55. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 
ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การจัดท า
แผนทีย่ทุธศาสตรข์องส านักบรหิารการ
สาธารณสขุ ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

56. กองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารการตดิตามและการประเมนิผล
การปฏบิตังิานตามยทุธศาสตรข์องกอง
สนับสนุนสขุภาพและภาคประชาชน กรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

57. เทศบาลต าบลส าโรงใต ้จังหวดั
สมทุรปราการ 

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร การจัดการวางแผนและบรหิาร
โครงการ โดยใช ้Logical Framework หรอื 
Log Frame 

58. เทศบาลนครตรัง จังหวดัตรัง  สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิารจัดการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ตาม
แนวทางเกณฑ ์PMQA/LQM และบรหิาร
โครงการ โดยใช ้Logical Framework หรอื 
Log Frame 
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ประสบการณใ์นการท างานดา้นอืน่ๆ (ในอดตี – ปจัจบุนั) 

 นักวางแผน / นักผังเมอืง / ผูจั้ดการโครงการ / นักวจัิย / กรรมการ   

บรษัิท โชตจินิดา มเูชล คอนซลัแทนต ์จ ากดั บรษัิท พสิทุธิ ์เทคโนโลย ีจ ากดั บรษัิท เคทจีวีาย อนิเตอร ์แอส 
โซซเิอทส ์จ ากัด  บรษัิท เอเพ็กซ ์ดไีซน์ แอนด ์ดเีวลลอปเม็นต ์จ ากัด บรษัิท สแปน คอนซัลแทนต ์จ ากัด บรษัิทเดช
ฤทธิ ์จ ากัด มูลนธิกิารพัฒนาเมอืงและชนบทไทย (Thailand Urban and Rural Development Foundation) วทิยาลัย
การบรหิารรัฐกจิ มหาวทิยาลยับรูพา  (พ.ศ. 2535  – ปัจจบุนั)  

 วทิยากร/ทีป่รกึษาอสิระดา้นการพัฒนาคณุภาพ   

บรษัิท ควอลติี ้อมิพรฟูเมน้ท ์จ ากดั (พ.ศ. 2543  – 2545)  

 วทิยากร/ทีป่รกึษาอสิระดา้นการปรับปรงุกระบวนการ และการบรหิารการผลติ   

บรษัิท ควิ อพั อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (พ.ศ. 2543  – 2545)  

 ทีป่รกึษาดา้นการวางแผน   

บรษัิท ซนิแคลร์ ไนท ์เมอรซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั / บรษัิท ซเีทค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (พ.ศ. 2539 – 
2545)  

 นักวนิิจฉัยโครงการพัฒนานักวนิิจฉัยและใหค้ าปรกึษาแนะน าสถานประกอบการ งานการศกึษาฝึกอบรมและ
วนิจิฉัยและใหค้ าปรกึษา  

สถาบนัสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย – ญีปุ่่ น) (พ.ศ. 2546  – 2547)  

 วทิยากรทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาการจัดการองคก์ร ส่วนพัฒนาการจัดการองคก์ร ฝ่ายปรกึษาแนะน าดา้นการ
จัดการองคก์ร   

สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2548  – 2553)  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 คณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมวทิยาศาสตรท์างจติ” 

สถาบนัวทิยาศาสตรท์างจติ (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 

ขอบเขตความรบัผดิชอบของการท างานดา้นวทิยากร/ทีป่รกึษาและดา้นอืน่ๆ (ในอดตี – ปจัจบุนั) 

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพ (Quality Development)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการพัฒนาระบบการบรกิาร (Service Design and Improvement)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการวางแผนธรุกจิ (Business Plan)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการประยกุตใ์ช ้กจิกรรมเพือ่การเพิม่ผลผลติ (Productivity) ในสถานประกอบการ   

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการจัดท าเอกสารในระบบคณุภาพ (Quality Document Development)  

 วิทยากรและที่ปรึกษาในดา้นการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิต (Supply Chain-Operation 
Management)  

 วทิยากรและทีป่รกึษาในดา้นการประยกุตใ์ช ้เครือ่งมอืทางสถติ ิ(QC Story) ในการแกไ้ขปัญหาและการปรับปรุง
งาน (Problem Solving, Theme – Task Achievement)  

 วิทยากรและที่ปรึกษาในดา้นการจัดท าระบบคุณภาพและการจัดการ การจัดท าระบบการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้ม (Quality Management System Development)  

 ทีป่รกึษาในดา้นการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหโ์ครงการ (Project Feasibility Study)  

 วทิยากร และทีป่รกึษาดา้นการจัดการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 วิทยากร และที่ปรึกษาดา้นการพัฒนาการบริหาร/จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร (Organization 
Development)  

 วิทยากรและที่ปรึกษาในดา้นการวางแผนการจัดการและการบริหารโครงการ (Project Planning and 
Management)  

 วิทยากร และที่ปรึกษาดา้นการพัฒนาทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร (Human Capital & Organization 
Development)  
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นกัเขยีน 

 วารสาร Productivity World หมวดการวางแผนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Planning)  

 

ประสบการณใ์นการเป็นวทิยากร และทีป่รกึษาในฐานะของวทิยากร – ทีป่รกึษาอสิระ (ในอดตี – ปจัจบุนั) 

  

ผูใ้ชบ้รกิาร ประเภทองคก์ร ขอบเขตงาน 

1. บรษัิท เอส เอส เอส ออรโ์ต ้พารท์ 
จ ากดั 

 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์  วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ 
5 ส. และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. บรษัิท ไทยเท็ค คายแอนด ์พารท์ 
จ ากดั 

 ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์  วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
การเพิม่ผลผลติโดยรวม 

3. บรษัิท ศรทีอง เนม เพลท จ ากดั  ผูผ้ลติป้ายชือ่พลาสตกิ
ส าหรับผลติภณัฑ ์

 วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
การควบคมุกระบวนการ 

4. หจก. สหวฒันา พลาสตกิ จ ากดั  ผูผ้ลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ  วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
และการควบคมุตน้ทนุการผลติบรรจภุณัฑ ์

5. บรษัิท บางซือ่โรงสไีฟเจยีเมง้ จ ากดั  ผูแ้ปรรปูขา้วสาร  วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
การวางแผนและการควบคมุการผลติ 

6. บรษัิท สแตนดารท์ อนิซเูรเตอร ์
จ ากดั 

 ผูผ้ลติอนิซเูรเตอร ์  วนิจิฉัยและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุ
การเพิม่ผลผลติโดยรวม 

7. การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  รัฐวสิาหกจิในสงักดัส านัก
นายกรัฐมนตร ี

 ใหค้ าปรกึษาในดา้นการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทนุพฒันาศนูยป์ระชมุ
นานาชาต ิ

8. การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย 

 รัฐวสิาหกจิในสงักดั
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ใหค้ าปรกึษาในดา้นการศกึษาความ
เหมาะสม –ความเป็นไปไดแ้ละการ
ออกแบบวางผังการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่
ตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของการพัฒนา
นคิมอตุสาหกรรม ทัง้ในประเทศไทย และ
ตา่งประเทศ 

9. กรมป่าไม ้  สว่นราชการ  ใหค้ าปรกึษาในการวางแผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตจิ านวน 8 แหง่
ทั่วประเทศ เชน่ อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิ
ทนน ์จ. เชยีงใหม ่อทุยานแหง่ชาตเิขา
หลวง จ.นครศรธีรรมราช อทุยานแหง่ชาติ
เขาชะเมาเขาวง จ.จันทบรุ ีอทุยานแหง่ชาติ
เขาคชิกฏู จ.จันทบรุ ีอทุยานแหง่ชาตเิฉลมิ
รัตนโกสนิทร ์จ.กาญจนบรุ ีอทุยานแหง่ชาติ
คลองวงัเจา้ จ.ก าแพงเพชร เป็นตน้ 

10. บรษัิท เอ.บ.ีพ ีสแตนเลส ฟาสเทน
เนอร ์จ ากดั 

 ผูผ้ลตินักและสกรู สแตน
เลส พารท์ ส าหรับ 
อตุสาหกรรมกอ่สรา้งและ
อตุสาหกรรมยานยนต ์

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการลดของเสยีและ
การวเิคราะหร์วมถงึการปรับปรงุประสทิธผิล
โดยรวมของเครือ่งจักร (OEE) 

11. บรษัิท ซ.ีเอ็น.ไอ. เอ็นจเินยีริง่ ซพั
พลาย จ ากดั 

 ผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนต ์  ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการลดของเสยีและ
การวางแผนการผลติแมพ่มิพ ์
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12. บรษัิท รอ้ยเอ็ดยนตรการ จ ากดั  ศนูยบ์รกิารรถยนต ์และ
ศนูยบ์รกิารสนิเชือ่รถยนต ์

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการลดรอบ
ระยะเวลาในการใหบ้รกิารซอ่ม ท าสรีถยนต ์
รวมทัง้การวางแผนการบรกิาร 

13. โรงเรยีนเอกวรรณพาณชิยการ 
อ านาจเจรญิ 

 โรงเรยีนพาณชิยเ์อกชน  ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้น 5 ส. และการ
จัดท าแผนธรุกจิเพือ่ขอสนิเชือ่ส าหรับการ
ลงทนุเพิม่ 

14. บรษัิท สตรมี ไอท ีคอนซลัติง้ จ ากดั  บรกิารและใหค้ าปรกึษา
แนะน าดา้น ไอท ี

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชร้ะบบคณุภาพ ISO 9001 : 
2000 

15. บรษัิท เพลนิจติ คอมเทค จ ากดั  ผูผ้ลติและจ าหน่าย
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการพฒันาและ
ประยกุตใ์ขร้ะบบคณุภาพ TFQS (Mini ISO) 

 ใหค้ าปรกึษาในการพัฒนาระบบ Balanced 
Scorecard & KPIs/ การพัฒนาระบบการ
บรกิาร (Service Blueprint) การจัดท า
คา่นยิมองคก์ร (Core Value) / การจัดท า
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามหนา้ที ่
(Core & Functional Competency)/ การ
จัดท าสมรรถนะแผนพฒันารายบคุคล 
(Individual Development Plan) และการ
พัฒนาระบบการจัดการผลงาน 
(Performance Management) 

16. บรษัิท บางกอก ซอรฟ์แวร ์จ ากดั  ผูผ้ลติและจ าหน่าย
คอมพวิเตอรแ์ละผลติ
ซอรฟ์แวรค์อมพวิเตอร ์
รวมทัง้บรกิารฝึกอบรมการ
ใชซ้อรฟ์แวร ์

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชร้ะบบคณุภาพ TFQS (Mini ISO) 

17. บรษัิท จิว้ฮวด จ ากดั  ผูผ้ลติซอสส าหรับปรงุ
อาหาร 

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการพฒันาระบบ
คณุภาพ ISO 9001 : 2000 และ GMP 

18. บรษัิท โบวแ์พ็ค จ ากดั  ผูผ้ลติบรรจภุณัฑส์ าหรับน ้า
ดืม่ 

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการพฒันาระบบ
คณุภาพ ISO 9001 : 2000 

19. กลุม่บรษัิท สามมติร มอเตอร ์จ ากดั  ผูผ้ลติและบรกิารชิน้สว่น
ส าหรับยานยนตข์นาดใหญ ่

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการบรูณาการระบบ 5 
ส. ระบบขอ้เสนอแนะ และไคเซน็รวมทัง้
การประยกุตใ์ชร้ะบบทีม่กีารบรูณาการแลว้ 

20. PR Logistics Co.,Ltd.  ผูใ้หบ้รกิาร Logistics ทาง
แอรแ์ละทางเรอืในประเทศ-
ตา่งประเทศ 

 ทีป่รกึษาพฒันาระบบ ISO 9001 : 2008 
และระบบการบรกิาร 

21. บรษัิท นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
(NNCL) 

 นคิมอตุสาหกรรม 
(Industrial Estate) 

 นักวจัิย/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้น
การตลาด (Marketing Plan) ของนคิม
อตุสาหกรรมนวนคร (สว่นตอ่ขยาย)  

22. บรษัิท โตโยตา้ ทโูซ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 ผูน้ าเขา้ สง่ออก จัด
จ าหน่ายและใหบ้รกิาร
อปุกรณ์ตา่งๆ ใหธ้รุกจิใน
เครอืโตโยตา้ทัง้ในประเทศ
ไทย และตา่งประเทศ (A 
Supply Chain Service 
with Toyota Business 
Group in Domestics and 
Oversees) 

 ผูพั้ฒนาหลกัสตูร วทิยากรฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร และท ากจิกรรมหลกัสตูร
บทบาทหวัหนา้งาน (Role of Chief) ใน
หวัขอ้ผูน้ า ภาวะผูน้ า การพัฒนาทมี การ
แกไ้ขปัญหา การจัดท าแผนปฏบิตักิาร 
การสอนงาน และการใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
(Coaching & Feedback) เพือ่การพัฒนา
บคุลากร แกบ่คุลากรทีไ่ดรั้บการเลือ่น
ต าแหน่งเป็นหวัหนา้งาน 
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23. บรษัิท พานาโซนคิ รฟีรกิเจอเรชัน่ ดี
ไวซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูผ้ลติรฟีรกิเจอเรชัน่ ดไีวซ ์  วทิยากรสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การจัดการ
เชงิกลยทุก์ารน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัดิว้ย 
Balance Scorecard การก าหนดดชันชีีว้ดั
ระดบัองคก์ร ระดบัฝ่าย ระดบับคุคล และ
การใหค้ าแนะน าในการออกแบบการ
ประเมนิผล และการบรหิารผลงาน (ปี 
พ.ศ. 2554) 

24. บรษัิท พานาโซนคิ รฟีรกิเจอเรชัน่ ดี
ไวซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูผ้ลติรฟีรกิเจอเรชัน่ ดไีวซ ์  วทิยากร/ทีป่รกึษา ในการประเมนิคา่งาน 
การปรับโครงสรา้งเงนิเดอืน การออกแบบ
ประเมนิและการบรหิารผลงาน (ปี พ.ศ. 
2555) 

25. บรษัิท พานาโซนคิ รฟีรกิเจอเรชัน่ ดี
ไวซ ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 ผูผ้ลติรฟีรกิเจอเรชัน่ ดไีวซ ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการน าระบบการ
ประเมนิผลและการบรหิารงานไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ(ปี พ.ศ. 2556) 

26. Rukluke Discovery Learning 
Co.,Ltd. (RDL) 

 ทีป่รกึษาดา้นการพัฒนา
แหลง่เรยีนรู ้

 ทีป่รกึษาการตดิตามประเมนิผลกลยทุธ ์
RDL, การตดิตามประเมนิผลเชงิ
ยทุธศาสตรศ์นูยเ์ยาวชน กรงุเทพมหานคร 

27. STS Consumer Products Co.,Ltd.  ผูรั้บจา้งผลติสบู ่  ทีป่รกึษาการวางแผนกลยทุธแ์ละแผน
ธรุกจิ (Business Plan) 

28. กลุม่บรษัิท แพน ราชเทว ีกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 ผูผ้ลติ และผูบ้รกิารดา้นการ
บ ารงุ รักษาผวิพรรณ 

 วทิยากร บรรยายแนวทางการจัดท าดชันชีี้

วดัความส าเร็จระดบัองคก์ร หน่วยงาน 
และระดบับคุคล 

29. ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมันาเชงิปฏบิตักิารแผนกลยทุธ์
กบัความส าเร็จขององคก์ร แกค่ณาจารย์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศ์าสตร ์ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

30. บรษัิท ททีแีอนดท์ ีจ ากดั (มหาชน)  ผูใ้หบ้รกิารดา้นการสือ่สาร  วทิยากร สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร แนว
ทางการจัดท าดชันชีีว้ดัความส าเร็จระดบั
องคก์ร และหน่วยงาน 

31. กรมสรรพากร  สว่นราชการ  วทิยากรหวัขอ้ Knowledge 
Management : CoPs 

32. ส านักงานกรมสรรพากร ภาค 6  สว่นราชการ  วทิยากรหวัขอ้ Knowledge 
Management : CoPs เพือ่ตอ่ยอดการ
จัดการความรูสู้ค่วามเป็นเลศิ 

33. ส านักงานกรมสรรพากร พืน้ทีส่รุนิทร ์  สว่นราชการ  วทิยากรหวัขอ้กลยทุธก์ารบรกิารอยา่ง
เหนอืชัน้ (บรรยายแกนั่กธรุกจิ และ
ขา้ราชการในจังหวดัสรุนิทร)์ 

34. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบธ.) 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมันาแนวทางเกณฑก์าร
พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
(Public Management Quality Award 
: PMQA) 

35. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบธ.) 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมัมนาเชงิปฏบิตักิารก าหนด
ตวัชีว้ดัระดบับคุคล/ต าแหน่ง 
(Individual KPI) 
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36. ส านักสง่เสรมิธรุกจิสขุภาพ (สสธ.) 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษาพฒันาองคก์รตามแนวทาง
เกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Public Management 
Quality/Award :  PMQA) 7 หมวด  

37. ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษาพฒันาองคก์รตามแนวทาง
เกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Public Management 
Quality Award : PMQA) หมวดที ่3 
(การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี) หมวดที ่4 (การ
จัดท าแผนการจัดการความรู)้ และ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน) ของ 
กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ 
กระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ กระบวนการควบคมุ
และป้องกนัโรค และกระบวนการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

38. โครงการเครอืขา่ยสขุภาพมารดา
และทารกเพือ่ครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนไทยในพระอปุถัมภฯ์ (ระยะ
ที ่4) 

 โครงการในพระอปุภมัภฯ์  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการน ายทุธศาสตร์
เครอืขา่ยภาคกลางสูก่ารปฏบิตั ิครอบ 
คลมุการประเมนิชอ่งวา่งและการพัฒนา
แผนยทุธศาสตร ์แผนทีย่ทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร ใหแ้กโ่รงพยาบาลใน
พืน้ทีเ่ขตน ารอ่ง 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้(นราธวิาส ปัตตาน ียะลา) 

39. งานยาเสพตดิ ส านักบรหิารการ
สาธารณสขุ (สบธ.) ส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมัมนาแนวทางเกณฑก์าร
พัฒนาคูม่อื/ Guideline กระบวนการ
ตามยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
องคก์รงานยาเสพตดิของหน่วยงาน 
(Management) 

40. ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั
สพุรรณบรุ ี

 สว่นราชการ  วทิยากรหวัขอ้การจัดการความรู ้
(Knowledge Management) สูค่วาม
เป็นเลศิ 

41. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบธ.) 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมันาเชงิปฏบิตักิารการจัดท า
แผนการปฏบิตังิานราขการ 4 ปี และ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

42. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบธ.) 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมัมนาเชงิปฏบิตักิารวเิคราะห์
ความสามารถหลกัขององคก์ร ก าหนด
ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบของ
องคก์ร ทบทวนวสิยัทศัน ์ประเด็น
ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์แผนที่
ยทุธศาสตร ์ตวัชีว้ดั และกลยทุธ ์เพือ่
จัดท าแผนยทุธศาสตรส์ านักบรหิารการ
สาธารณสขุ (ส.บ.ธ.) ส านักงาน
ปลดักระทรวงกระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2555-2558 

43. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบธ.) 
ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปี 2555 
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44. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ (สบ
รส.) ส านักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษา และนักวจัิย วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผลการด าเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรป์ระจ าปี พ.ศ. 2554 

45. ส านักงานสง่เสรมิธรุกจิบรกิาร
สขุภาพ (สสธ.) กรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษา และนักวจัิย วเิคราะหข์อ้มลู
และประมวลผลนโยบายและขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิ
ธรุกจิบรกิารสขุภาพ ส านักงานสง่เสรมิ
ธรุกจิบรกิารสขุภาพ กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

46. ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศลิปะ (สพรศ.) กรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษา และนักวจัิย ศกึษา วเิคราะห์
ขอ้มลู โครงการความพงึพอใจ
ผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่ว่นไดส้ว่นเสยี 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศลิปะ ปีงบประมาณ 2554 

47. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ  สว่นราชการ  วทิยากรบรรยาย และสมันาเชงิ
ปฏบิตักิารเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ใน
การปฏบิตังิานราชการของกรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ และสว่น
ราชการในสงักดัของกรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ 

48. ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  นักวจัิย ประมวลผลและวเิคราะห์
ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารทีม่ตีอ่
การบรกิารของสถานพยาบาล และ
เสนอนโยบายในการพัฒนาบรกิาร
ของสถานพยาบาลในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ ประจ าปี พ.ศ 2555 

49. การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.)  รัฐวสิาหกจิ  นักวจัิย ในการประเมนิผลแผน
ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร การ
กฬีาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2553 

50. การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.)  รัฐวสิาหกจิ  วทิยากรในการสมัมนาเพือ่จัดท า
ขอ้ตกลงส าหรับการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานภายในองคก์ร (Internal 
Performance Agreement : IPA) 
ประจ าปี 2555 ระดบัฝ่าย กอง และ
กลุม่งาน 

51. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสระแกว้  สว่นราการ (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่) 

 นักวจัิย/ทีป่รกึษา ใหค้ าปรกึษาใน
ดา้นการจัดท าแผนยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษาของจังหวดัสระแกว้ 

52. ส านักบรหิารกลุม่จังหวดัภาคใต ้ฝ่ัง
อนัดามัน / บรษัิท สแปน คอนซลั
แทนต ์จ ากดั 

 สว่นราชการ/บรษัิทที่
ปรกึษา 

 ทีป่รกึษาและนักวจัิยในการศกึษา 
วจัิยเพือ่ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิารเชือ่มโยงเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วและการคา้ทางทะเลของ
กลุม่จังหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
(ระนอง พังงา กระบี ่ภเูก็ต และตรัง) 

53. องคก์ารบรหิารสว่นต าบล อ าเภอ
ล าดวน จังหวดัสรุนิทร ์

 สว่นราชการ (องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

 วทิยากรหวัขอ้กลยทุธก์ารบรหิาร
อยา่งเหนอืชัน้ 
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54. ศนูยว์ทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลยั 
ศรปีทมุ 

 สถาบนัการศกึษา
เอกชน 

 วทิยากรสมันาเชงิปฏบิตักิาร การบรหิารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
(Strategic HRM/HRD) หลกัสตูร Mini HRM 

55. กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์
ป่า และพันธุพ์ชื 

 สว่นราชการ  วทิยากรบรรยาย และฝึกปฏบิตั ิเพือ่สรา้ง
วทิยากรทปีรกึษา และจัดท าค ารับรองการ
ปฏบิตัริาชการ การถา่ย 
ทอดตวัชีว้ดั การก าหนดตวัชีว้ดัระดบับคุคล
เพือ่การประเมนิผล และปรับขึน้เงนิเดอืน 
ของหน่วยงานในกรมอทุยานแหช่าต ิสตัวป่์า 
และพันธุพ์ชื ตามแนวทางการประเมนิผล
ภาคราชการแบบบรูณาการ (Government 
Evaluation System : GES) 

56. กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์
ป่า และพันธุพ์ชื 

 สว่นราชการ  วทิยากรบรรยาย และฝึกปฏบิตั ิเพือ่จัดท าตวั
แบบองคก์ร (Enterprise Model) วสิยัทศัน ์
ประเด็นยทุธศาสตร ์และแผนทีย่ทุธศาสตร ์

57. บรษัิท ดโีบลด ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 ผูผ้ลติ และให ้
ค าปรกึษาดา้นตู ้
ATM/ADM 

 วทิยากรบรรยาย และฝึกปฏบิตั ิการก าหนด
ดชันชีีว้ดัและความส าเร็จระดบัหน่วยงาน 

58. โรงพยาบาลเอกชล 1 และ
โรงพยาบาลเอกชล 2 

 โรงพยาบาล
เอกชน 

 วทิยากรบรรยาย และฝึกปฏบิตักิารพฒันา
ภาวะผูน้ าการสรา้งทมี และการสอนงาน
ส าหรับหวัหนา้งาน 

59. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการประเมนิ และพฒันา
ธรุกจิสปาสูเ่กณฑค์ณุภาพธรุกจิสปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

60. ส านักงานสภาทีป่รกึษา 
เศรษฐกจิ และสงัคม
แหง่ชาต ิ

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษาในการจัดท าแผน
ยทุธศาสตร ์และแผนการเปลีย่นแปลง
องคก์รสูอ่งคก์รทีม่กีารบรหิารงานอสิระตาม
รัฐธรรมนูญ 

61. บรษัิทไดนามคิ ลอจสิตกิส ์
จ ากดั 

 ผูใ้หบ้รกิารดา้นโล
จสิตกิส ์

 วทิยการบรรยาย และฝึกปฏบิตั ิการวางแผน
เชงิกลยทุธ ์การน ากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตัดิว้ย 
Balanced Scorecard การก าหนดดชันีช้ ีว้ดั
ความส าเร็จการจัดท าแผนปฏบิตักิารปี พ.ศ. 
2556 

62. ส านักงานศาลยตุธิรรม  สว่นราชการ  วิทยากร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
ส าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู 

63. บรษัิท เกยีรตธินาขนสง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

 ผูใ้หบ้รกิารดา้น
ขนสง่ 

 ที่ปรกึษาในการปฏบิัต ิการวางแผนเชงิกล
ยุท ธ์  ก า รน า กลยุทธ์สู่ ก า รปฏิบั ติด ว้ ย 
Balanced Scorecard การก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ การจัดท าแผนปฏบิตักิาร 

64. โรงพยาบาลเอกชล 2  โรงพยาบาล
เอกชน 

 วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิัตกิาร หลักสตูร
บรกิารอยา่งไรใหเ้หนอืชัน้ 

65. The Mall Group  ศนูยก์ารคา้  วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิัตกิาร
บริหา รองค์ความรู  ้ (Knowledge 
Management : KM) แ ล ะ ก า ร
แบ่งปันความรูด้ว้ย community of 
Practice (CoP) (ปี พ.ศ. 2555 และ 
2556) 
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66. พัชร สปา  ธุ ร กิจสปา  และนวด เพื่อ
สขุภาพ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษา ในกจิกรรมการ
พัฒนาธรุกจิสปาสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ โครงการพฒันาธรุกจิ
บรกิารเป้าหมายสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

67. คอืหตัถา นวดไทยและสปา  ธรุกจิสปา และนวดเพือ่
สขุภาพ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในกจิกรรมการ
พัฒนาธรุกจิสปาสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ โครงการพฒันาธรุกจิ
บรกิารเป้าหมายสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

68. ชวีาสปา  ธรุกจิสปา และนวดเพือ่
สขุภาพ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษาในกจิกรรมการ
พัฒนาธรุกจิสปาสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ โครงการพฒันาธรุกจิ
บรกิารเป้าหมายสูเ่กณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์

69. บรษัิท ททีแีอนดท์ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

 ธรุกจิโทรคมนาคม และการ
สือ่สาร 

 วทิยากรน าการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) หวัขอ้การก าหนดชันชีี้

วดัความส าเร็จระดบัหน่วยงาน และ
การก าหนดดชันชีีว้ดัความส าเร็จระดบั
บคุคล/ต าแหน่ง 

70. บรษัิท สามมติรมอเตอรส์แมนู
แฟคเจอรงิ จ ากดั (มหาชน) 

 ผูผ้ลติและบรกิารชิน้สว่น
ส าหรับยานยนตข์นาดใหญ ่

 ทีป่รกึษาโครงการพัฒนากลยทุธ์
ระดบัองคก์ร การออกแบบดชันชีีว้ดั 
ยนืยันการถา่ยทอดดชันชีีว้ดัระดบั
องคก์ร ถงึระดบัหน่วยงาน การ
ออกแบบกระบวนการประเมนิผลงาน
และการจา่ยโบนัส 

71. บรษัิทไดนามคิ ลอจสิตกิส ์
จ ากดั 

 ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์  วทิยากรบรรยาย และฝึกปฏบิตั ิ
ทบทวนกลยทุธปี์ 2556 และ
ปรับเปลีย่นกลยทุธ ์ปี 2557 

72. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
(กฟภ.) 

 รัฐวสิาหกจิ  ทีป่รกึษาโครงการพัฒนาระบบประกนั
คณุภาพบรกิาร 

73. ส านักงานศาลยตุธิรรม  สว่นราชการ  วทิยากร หลกัสตูรการพฒันากระบวน
ความคดิของผูบ้รหิารระดบักลาง 

74. มลูนธิชิยัพัฒนา (โครงการ
อทุยานการอาชพี ชยัพัฒนา) 

 โครงการในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

 วทิยากรในการพัฒนาผูป้ระกอบการ
โตะ๊จนี จังหวดันครปฐม ในหวัขอ้
จติส านกึและความรับผดิชอบตอ่
สงัคมของผูป้ระกอบการ 

75. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 
(สบธ.) ส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  ทีป่รกึษาโครงการก าหนดตวัชีว้ดั
ระดบับคุคล 

76. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  สว่นราชการ  วทิยากรบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร
จัดการความรู ้(Knowledge 
Management : KM) 
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77. โครงการเครอืขา่ยสขุภาพ มารดา
และทารกเพือ่ครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนไทยในพระบรมราชปูถมัภฯ์ 
โรงพยาบาลศริริาช 

 โครงการในพระบรม
ราชปูถัมภ ์

 วทิยากร/ทีป่รกึษา และกรรมการใน
การพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์แผนที่
ยทุธศาสตรและแผนปฏบิตักิารใหแ้ก่
โรงพยาบาลศริริาช พ.ศ. 2556 

78. โรงเรยีนวดับางปะกอก  สถาบนัการศกึษาในสงักดั 
ส านักการศกึษา
กรงุเทพมหานคร 

 ทีป่รกึษา และวทิยากรโครงการ 
“มหศัจรรย.์.วยัใส : หวัใจกตญัญ ู– รู ้
รักษาวนัิย” (Amazing Kid Project : 
Growing Young Hearts with 
Gratitude and Discipline) ซึง่เป็น
กจิกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนใน
ดา้นตา่งๆ ดว้ยหลกัการและแนวทาง
ของทักษะชวีติ (Life Coaching)   
ในรปูแบบของกจิกรรมกลุม่ (Group 
Coaching) เพือ่ใหเ้ด็กๆ ไดค้น้พบ
ศกัยภาพของตนเองอยา่งยั่งยนื และ
คดิรเิริม่สรา้งสรรคด์ว้ย “พลงั
มหศัจรรย”์ ในตวัเอง 

79. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

 รัฐวสิาหกจิ  วทิยากร/ ทีป่รกึษา การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร การออกแบบระบบงาน 
ตามเกณฑ ์State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA 
หมวดที ่6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

80. ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การเสรมิสรา้งความรว่มมอื
ระหวา่งเครอืขา่ยในงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นการบรกิารสขุภาพ” 30 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 โดย
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศลิปะ ณ จังหวดัเชยีงใหม ่

81. ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  วยิากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
เครอืขา่ยในงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น
การบรกิารสขุภาพ” 19 มถินุายน – 
20 มถินุายน 2557 โดยส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศลิปะ ณ อ าเภอหวัหนิ จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

82. ส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ 

 สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “พัฒนารปูแบบการบรหิาร
จัดการสปาเพือ่สขุภาพ” วนัจันทรท์ี ่
28 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

83. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  รัฐวสิาหกจิ  วทิยากรและทีป่รกึษา (ในนาม
สถาบนัวจัิยและพัฒนาสงัคม 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่) พัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพการบรกิาร 
(Service Quality Assurance : 
SQA) 

84. โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การวางแผนยทุธศาสตร ์และ
แผนปฏบิตักิารของโรงพยาบาลสไุหง
โก-ลก และเครอืขา่ย” 
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85. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สมทุรสาคร (อบจ.สมทุรสาคร) 

 สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การวางแผนยทุธศาสตร ์และ
แผนปฏบิตักิารของเทศบาล และ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขต 
อบจ.สมทุรสาคร” 

86. กลุม่บรษัิท MBK  องคก์รเอกชน  วทิยากรการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การจัดการความรู ้
(Knowledge Management : KM) 
ตามแนวทางของเกณฑร์างวลั
คณุภาพแหง่ชาต”ิ และ”การจัดการ
ความเสีย่งเชงิกลยทุธ ์(Risk 
Management : RM)” ของกลุม่
ธรุกจิ (Group) และหน่วยธรุกจิ 
(Business Unit) 

87. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา (พญา
ไท) 

 สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การพัฒนาองคก์รตามแนวทาง
ของเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาต”ิ 

88. ครุสุภา  สว่นราชการ  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เรือ่ง “การจัดท าตวัชีว้ดัเพือ่การ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ” 

89. วทิยาลยัอาชวีศกึษาจังหวดัสรุนิทร ์  สถาบนัการศกึษา  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาคณุภาพชวีติหวัขอ้ “เขา้ใจ
ตนเอง เขา้ใจชวีติ พชิติความฝัน
สรา้งสรรคค์วามสขุ” 

90. โรงเรยีนศรยีานุสรณ์ จังหวดัชลบรุ ี  สถาบนัการศกึษา  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาคณุภาพชวีติ หวัขอ้ “เขา้ใจ
ตนเอง เขา้ใจชวีติ พชิติความฝัน
สรา้งสรรคค์วามสขุ” 

91. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา พญาไท  โรงเรยีน  วทิยากร/ทีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในดา้น
การทบทวน วสิยัทัศน ์การก าหนดภารกจิ 
การก าหนดวัตถปุระสงค ์การก าหนดกล
ยทุธข์ององคก์รรวมทัง้การจัดท าแผนที่
กลยทุธ ์จัดท าดัชนชีีว้ัดความส าเร็จและ
จัดท าแผนปฏบิัตกิารเพือ่ปรับปรงุองคก์รสู่

ความเป็นเลศิตามแนวทางของเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแหง่ชาต ิหรอื Thailand 
Quality Award – TQA 

92. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสนิทร ์

 สถาบนัการศกึษา  วทิยากรทีป่รกึษา การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารแผนกลยทุธร์ะยะ 15 ปี 
ของมหาวทิยาลยั 

93. มหาวทิยาลบัเทคโนโลยรีาชมงคล
ภาคตะวนัออก 

 สถาบนัการศกึษา  วทิยากรทีป่รกึษา การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร ทบทวนและตดิตามความ
เสีย่งระดบัองคก์ร 

94. บรษัิทในเครอืโรจนาส  องคก์รเอกชน  วทิยากร การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
Moving Together ครัง้ที ่14 for 
Line Manager, Theme : ผนกึพลงั
สรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวก 
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95. โครงการเครอืขา่ยสขุภาพมารดา
และทารกเพือ่ครอบครัวของเด็กและ
เยาวชนไทยในพระอปุถัมภฯ์ 

 โครงการในพระอปุถัมภ ์   วทิยากร/ทีป่รกึษา การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร การพัฒนาโครงการดา้น
การสง่เสรมิสขุภาพพนักงานและ
ครอบครัว เพือ่ป้องกนัภาวะคลอด
กอ่นก าหนดในสถานประกอบการ 

 

96. บรษัิท โตโยตา้สรุนิทร ์(1991) 
จ ากดั 

 องคก์รเอกชน  วทิยากรผูพ้ัฒนาและ Preview 
หลกัสตูรไขพลงัเพิม่ผลติภาพดว้ย 
6Q (Increased Personal & Team 
Productivity with 6Q) 

 วทิยากรผูพ้ัฒนาและ Preview 
หลกัสตูร 6Q กบัการพัฒนา พฒันา
คณุภาพชวีติและธรุกจิ การงาน (6Q 
for Enhancing Quality of Life and 
Work) 

 วทิยากรผูพ้ัฒนาและ Preview 
หลกัสตูร กา้วสูว้ทิยากรในองคก์รที่
สอนดมีพีลงั (Train the Internal 
Trainer for Effective Teaching) 

97. ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากร/ทีป่รกึษา ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารทบทวนแผนยทุธศาสตร์
ของส านักบรหิารการสาธารณสขุ 

 วทิยากรทีป่รกึษาประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารจัดท าแผนยทุธศาสตรก์าร
เป็นเมอืงศนูยก์ลางบรกิารสขุภาพใน
อาเซยีน 

 วทิยากรทีป่รกึษา พัฒนา Roadmap 
ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันา
คณุภาพระบบบรกิารสขุภาพตาม
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559- 
2562) 

 วทิยากร/ทีป่รกึษา ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารถา่ยทอดยทุธศาสตร ์
(ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันา
คณุภาพระบบการบรกิารสขุภาพ) สู่

กลยทุธ ์และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2559-2562) 

 วทิยากรทีป่รกึษา ประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารประเมนิผลยทุธศาสตร์
แผนงาน/โครงการและตวัชีว้ดัทกุ
ระดบั 

 วทิยากร ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรในการจัดท า
แผนงานโครงการและตดิตาม
ประเมนิผล 
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98. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  รัฐวสิาหกจิ  วทิยากร จัดท าแผนธรุกจิ (Business 
Plan) ประจ าปี 2559 

99. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.)  รัฐวสิาหกจิ  วทิยากรทีป่รกึษา จัดท าแผนแมบ่ท
การบรหิารทรัพยากรบคุคล (HR 
Master Plan) ปี 2559-2563 

100. กระทรวงยตุธิรรม  สว่นราชการ  วทิยากร (ในนามศนูยว์ทิยบ์รกิาร 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ) หวัขอ้การ
จัดการเชงิกลยทุธ ์โครงการพัฒนา
ผูบ้รหิารส าหรับนักบรหิารระดบัตน้ 

101. บรษัิท ไดกิน้ อนิดสัทรสี ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 องคก์รเอกชน  วทิยากร (ในนามคณะการจัดการและ
การทอ่งเทีย่วมหาวทิยาลยับรูพา) 
หวัขอ้การก าหนดดชันชีีว้ดั การจัดท า
แผนปฏบิจัตกิาร และการบรหิาร
โครงการ โครงการพัฒนาผูบ้รหิาร 
(Management Development 
Program : MDP) 

102. บรษัิท เด็นโซ ่อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 องคก์รเอกชน  วทิยากร (ในนามคณะกรรมการ
จัดการและการทอ่งเทีย่ว
มหาวทิยาลยับรูพา) หวัขอ้ Strategic 
Transformation   โครงการพัฒนา
ผูบ้รหิาร (Management 
Development Program : MDP) 

103. ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลงังาน (ส านักงาน กกพ.) 

 สว่นราชการ  วทิยากร (ในนามมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร)์ หวัขอ้เสรมิพลงัการ
จัดการ ใหค้นส าราญ งานส าเร็จ 
โครงการ Capacity Building การ
บรหิารจัดการดา้นการมสีว่นรว่ม 
ส าหรับบคุลากรส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

104. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก 

 มหาวทิยาลยั  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดท าแผนการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคมุภายในของมหาวทิยาลยั/
ส านักงานอธกิารบด/ีคณะ
มนุษยศาสตร ์

105. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก 

 มหาวทิยาลยั  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดท าแผนกลยทุธท์างการเงนิของ
มหาวทิยาลยั 

106. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสนิทร ์

 มหาวทิยาลยั  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดท าแผนยทุธศาสตรร์ะยะ 15 ปี 
และแผนปฏบิตักิารระยะ 5 ปี ของ
มหาวทิยาลยั 

107. สถาบนัศลิปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสนิทร ์

 สถาบนัในสงักดั
มหาวทิยาลยั 

 วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดท าแผนยทุธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และ
แผนปฏบิตักิารระยะ 5 ปี ของสถาบนั
ศลิปวฒันธรรม 

108. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ี

 โรงพยาบาล  วทิยากรบรรยายหลกัสตูรการบรหิาร
โรงพยาบาลส าหรับผูบ้รับหาร
ระดบัสงู (CEO) หวัขอ้ Change 
Management 
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109. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ี

 โรงพยาบาล  วทิยากรบรรยายหลกัสตูรพฒันาผูน้ า
ดา้นบรหิารเขตสขุภาพระดบัชมุชน 
หวัขอ้ LEADERSHIP & 
ENGAGEMENT 

110. โรงพยาบาลพทัลงุ  โรงพยาบาล  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรพัฒนาศกัยภาพสูก่ารเป็น
ผูน้ ายคุใหม ่หวัขอ้การจัดท าแผนกล
ยทุธแ์ละการจัดการเชงิกลยทุธใ์น
องคก์ร 

111. กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ  สว่นราชการ  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาระบบประเมนิผลการ
ด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร ์กรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

112. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  สว่นราชการ  วทิยากรน าการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารเป็นเมอืง
ศนูยก์ลางบรกิารสขุภาพ 

113. บรษัิท รังสติพลาซา่ จ ากดั  องคก์รเอกชนผูบ้รหิาร
ศนูยก์ารคา้ Future Park / 
ZPELL 

 วทิยากรและทีป่รกึษาในการ
วางแผนกลยทุธธ์รุกจิและ
แผนปฏบิตักิารตามแนวทาง TQA 

114. บรษัิท บอส ฟารม์าแคร ์จ ากดั 

 

 องคก์รเอกชน  โคช้และวทิยากรพัฒนาสมรรถนะ
และเสรมิสรา้งวนัิยทีเ่ป็นเลศิแกค่ณะ
ผูบ้รหิาร ดว้ยกระบวนการโคช้ 
(Coaching) 

115. บรษัิท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 องคก์รเอกชน  โคช้และวทิยากรพัฒนา DNA การ
บรกิารและการโคช้เพือ่บรกิารทีเ่ป็น
เลศิ 

116. บรษัิท รังสติพลาซา่ จ ากดั  องคก์รเอกชนผูบ้รหิาร
ศนูยก์ารคา้ Future Park / 
ZPELL 

 วทิยากรและทีป่รกึษาในการน ากล
ยทุธธ์รุกจิและแผนปฏบิตักิารสูก่าร
ปฏบิตัแิละการทบทวนกลยทุธ ์ การ
ปรับปรงุ/ยกระดบัผลการด าเนนิงาน
ตามแนวทาง TQA 

117. บรษัิท รังสติพลาซา่ จ ากดั  องคก์รเอกชนผูบ้รหิาร
ศนูยก์ารคา้ Future Park / 
ZPELL 

 วทิยากรและทีป่รกึษาในการ
ออกแบบกระบวนการรับฟังความ
ตอ้งการและการประเมนิความพงึ
พอใจของลกูคา้ตามแนวทาง TQA 

118. สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ  องคก์รอสิระในก ากบัของ
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 วทิยากร Public Training หวัขอ้
เทคนคิการแกปั้ญหาและการ
ตดัสนิใจ 

119. สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ  องคก์รอสิระในก ากบัของ
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 วทิยากร Public Training หวัขอ้การ
บรหิารโครงการมอือาชพี 

120. ส านักงานอยัการสงูสดุ  สว่นราชการ  วทิยากรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบัสงู หวัขอ้การวางแผนและ
บรหิารโครงการอยา่งมอือาชพี 
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121. ครุสุภา  สว่นราชการ  วทิยากรประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 / 2559 / 2560 

122. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 11 (สพม.11) 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนา
ศกัยภาพผูน้ าส าหรับผูบ้รหิาร 

123. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรการตดิตามและประเมนิผล
โครงการ 

124. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่
พัฒนาศกัยภาพคณะท างานการ
จัดการองคค์วามรู ้ส านักงาน ป.ป.ส. 
หวัขอ้การสรปุบทเรยีนเพือ่การ
จัดการความรู ้

125. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่
พัฒนาศกัยภาพคณะท างานการ
จัดการองคค์วามรู ้ส านักงาน ป.ป.ส. 
หวัขอ้ การจัดท าผลงานการจัดการ
องคค์วามรู ้(สือ่ความรู ้สือ่ดว้ยใจ) 

126. AIR LIQUIDE THAILAND LTD  องคก์รเอกชน  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร หวัขอ้
การพัฒนาดชันชีีว้ดัความส าเร็จของ
งาน (Key Performance Indicators 
: KPIs) 

127. Eat Me Group  องคก์รเอกชนผูบ้รหิารธรุกจิ
ภตัราคาร / รา้นอาหาร 

 วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารหวัขอ้
การพัฒนาภาวะผูน้ าส าหรับหวัหนา้
งาน 

128. กลุม่โรงน ้าแข็งกรเดช  องคก์รเอกชน  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
พัฒนาศกัยภาพผูน้ าส าหรับผูบ้รหิาร 

129. ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรการพัฒนาความเชีย่วชาญ
ดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์
สขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 
หวัขอ้การบรหิารโครงการส าหรับ
ผูบ้รหิาร 

130. ส านักโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงู ดา้น
สขุภาพ อาชวีอนามัย ความ
ปลอดภยั และเวชศาสตร์
ส ิง่แวดลอ้ม (กบส.ส.) หวัขอ้การ
วางแผนและบรหิารโครงการมอื
อาชพีส าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้น
สขุภาพ อาชวีอนามัย ความ
ปลอดภยั และเวชศาสตร์
ส ิง่แวดลอ้ม 

131. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์
รังสติ 

 มหาวทิยาลยั  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิตักิารหวัขอ้
การจัดท าและบรหิารโครงการแบบ
มอือาชพี (Professional Project 
Development and Management) 
รุน่ที ่1 – รุน่ที ่3 
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132. ส านักอนามัยการเจรญิพันธ ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  วทิยากรอบรมเชงิปฏบิัตกิารจัดท า
แผนการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใตพ้ระราชบัญญัติ
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2559 

133. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้
แหง่ประเทศไทย 

 รัฐวสิาหกจิ  ที่ปรึกษาทบทวนการจ าแนกกลุ่ม
ลูกคา้    และสรุปกลุ่มลูกคา้ตาม
ยุทธศาสตร์ รวมถึง    เกณฑ์การ
จ าแนกส่วนตลาดและกลุ่มลูกคา้ 
ตามแนวทางเกณฑ ์SEPA 

134. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 รัฐวสิาหกจิ  วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ 
SEPA 

135. ส านักงาน ป.ป.ส.  สว่นราชการ  วทิยากรในการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
เพือ่พัฒนาศกัยภาพคณะท างานการ
จัดการความรู ้สนง.ป.ป.ส. : การ
จัดท าผลงานการจัดการความรู ้

136. ส านักอนามัยการเจรญิพันธ ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

 สว่นราชการ  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
พระราชบัญญัต ิตามยทุธศาสตรก์าร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวยัรุน่ 

137. กลุม่งานภาควชิาพยาบาลศาสตร ์
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี
อดุรธาน ี

 

 สถาบนัการศกึษา  BCNU Smart Student : เตมิไฟ จดุ
ฝัน ดว้ยแรงบนัดาลใจ 

 การเปลีย่นแปลงตัวเองดว้ยเทคนคิ 
NLP 

138. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  สว่นราชการ  การพัฒนาธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส์

สู่ม าตรฐาน  ISO 9001 ภายใต ้
โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ าพธุ ร กิจ
ใ ห ้บ ริ ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ ไ ท ย 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 0  กั บ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สา
นักงานศูนย์วจัิยและใหค้าปรึกษา
แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

139. กรมการทอ่งเทีย่ว  สว่นราชการ  โครงการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้และบรกิารทอ่งเทีย่ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กิจกร รมที่  5  ด า เนินการตรวจ
ประเมินและรับรองมาตรฐานโฮม 
สเตย ์

140. บรษัิท ไดนามคิ ลอจสิตกิส ์จ ากดั  องคก์รเอกชน  โครงการจัดท าแผนกลยทุธ ์  

141. บรษัิท บอส ฟารม์าแคร ์จ ากดั  องคก์รเอกชน  การพัฒนาสมรรถนะและเสรมิสรา้ง
วนัิยทีเ่ป็นเลศิ 

  



 

 

 

33 February 2019 

33 Professional Profile 

142. บรษัิท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 องคก์รเอกชน  การพัฒนา DNA การบรกิารและการ
โคช้เพือ่บรกิารทีเ่ป็นเลศิ   

143. บรษัิท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 องคก์รเอกชน  การโคช้เพือ่พัฒนาผูบ้รหิาร/ภาวะ
ผูน้ า (Executive & Leadership 
Coaching) 

144. บรษัิท ปทมุธาน ีรับเบอร ์จ ากดั  องคก์รเอกชน  การโคช้เพือ่พัฒนาผูบ้รหิาร/ภาวะ
ผูน้ า (Executive & Leadership 
Coaching) 

145. บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั  องคก์รเอกชน  โครงการสรา้งความเป็นเลศิดา้นการ
ปฏบิตักิารดว้ยแนวคดิ Operation 
Management 

146. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  รัฐวสิาหกจิ  โครงการ Rethinking The Future 

147. ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัราชบรุ ี  สว่นราชการ  โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพทมีพี่
เลีย้งตามเกณฑค์ณุภาพ รพ.สต.ตดิ
ดาว 

148. ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัราชบรุ ี  สว่นราชการ  โครงการอบรมพัฒนาการใชท้กัษะ
การโคช้และพีเ่ลีย้งในการพัฒนา
คณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

149. ส านักงาน ป.ป.ส. และ ส านัก
การศกึษาตอ่เนือ่ง มสธ. 

 สว่นราชการและ
สถาบนัการศกึษา 

 วทิยากรในการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร
เพือ่พัฒนาศกัยภาพคณะท างานการ
จัดการความรู ้สนง.ป.ป.ส. : "การบรู
ณา ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ที่ มี
ประสทิธภิาพ" 

150. สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
กรงุเทพมหานคร 

 สว่นราชการ  โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ผูน้ าในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์
และการแปลงยทุธศาสตรส์ูก่าร
ปฏบิตัเิชงิบรูณาการ 

151. ส านักงานอยัการสงูสดุ  สว่นราชการ  โครงการจัดท าแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ส านักงาน
อยัการสงูสดุ พ.ศ. 2563-2566 

152. กระทรวงการคลงั และ
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

 สว่นราชการ  โครงการพฒันานักบรหิาร
ระดบักลาง (นบก.) พ.ศ.2561  
หวัขอ้การคดินอกกรอบเพือ่สรา้ง
นวตักรรมการบรหิาร 

153. บรษัิท เด็นโซ ่เซลส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั และกลุม่บรษัิทเด็นโซ่

ในประเทศไทย(Thai DENSO 
Group)  

 องคก์รเอกชน  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
Management Development 
Program (MDP) 

154. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
(Thai-Nichi Institute of 
Technology) 

 สถาบนัการศกึษา  วทิยากรพเิศษ หวัขอ้การโคช้ 
(Coaching) เพือ่การพัฒนา
ศกัยภาพ 

155. องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืน
กระจก (องคก์ารมหาชน) 

 องคก์ารมหาชน  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การ
ยกระดบัหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบ
ราชการ 4.0 ดว้ย PMQA 4.0” 
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156. บรษัิท นโีอ คอรป์อเรท จ ากดั  องคก์รเอกชน  โครงการพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิาร
และพนักงานสูบ่คุลากรทีเ่ป็นเลศิ 

(People Excellence) 

 ผูจั้ดการทีย่อดเยีย่มในบทบาทของ
โคช้และพีเ่ลีย้ง (GREAT Manager 
as a Coach and Mentor) 

 โครงการพฒันาทักษะการโคช้
ส าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู 
(Executive Coaching Skills 
Training & Workshop) 

157. Central Restaurants Group 
(CRG) 

 องคก์รเอกชน  การใหค้ าแนะน า/ขอ้มลูป้อนกลบั
แบบ Feedforward 

 

ผลงานหนงัสอื 

 วสษิฐ ์พรหมบุตร สธุ ีปิงสทุธวิงศแ์ละเจรญิสนิ เลศิมหกจิ. สรา้งดัชนีชีว้ัดอย่างไรใหส้ าเร็จ : 
KPIs Principle to Practice.สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2549. จัดจ าหน่ายโดย บรษัิท  
ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 วสิษฐ์ พรหมบุตรและเจริญสิน เลิศมหกิจ. วิธีสรา้งดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่ไดผ้ลจริง : 
Individual KPIs Principle to Practice. สถาบันเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2553. จัดจ าหน่ายโดย 
บรษัิท ซเีอ็ด ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 วสษิฐ ์พรหมบตุร. Journey of Life : วนันีค้ณุใชเ้วลา 1 ชัว่โมง สรา้งสมดุเดนิทางของชวีติแลว้
หรอืยัง?. ออนตาการพมิพ,์ 2556.  

 

 

 

 วสิษฐ์  พ รหมบุต ร .  Manual for Developing LOSQ (Learning Organization & Service 
Quality). Academia, 2561.  

 

 

 

 

ผลงานบทความ 

 วสษิฐ ์พรหมบตุร. การวนิจิฉยัองคก์าร สานอนาคต.วารสาร Productivity World, สถาบนัเพิม่ผลผลติ
แหง่ชาต,ิ 2548.  

 วสษิฐ์ พรหมบุตร. มองกลยุทธ ์CPAC บนน่านน า้สคีราม.วารสาร Productivity World, สถาบันเพิ่ม
ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2549.  

 วสษิฐ์ พรหมบุตรและณัช มัศโอดี. แกะใหอ้อกกลยุทธก์บังานประจ า.วารสาร Productivity World, 
สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2550.  

http://www.academia.edu/38033062/Manual_for_Developing_LOSQ_Learning_Organization_and_Service_Quality_by_Dr.Wasit_Prombutr_In_Thai_
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 วสษิฐ ์พรหมบุตร. คุณลกัษณะขององคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และผลทีม่ตีอ่คุณภาพการบรกิารของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย. วารสารวชิาการศรปีทมุชลบรุ.ี ปีที ่9 ฉบบัที ่4 (เม.ย. – ม.ิย.56)  

 ผศ.พญ.พมิล ศรสีภุาพและวสษิฐ ์พรหมบุตร. แผนทียุ่ทธศาสตร ์ความเชือ่มโยงและตวัชีว้ดั. หนังสอื
ประกอบการประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 1 เรื่อง  การบูรณาการระบบดูแลสุขภาพมารดาและทารก. โครงการ 
เครอืขา่ยสขุภาพมารดาและทารก เพือ่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอปุถัมภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร. 2551.  

 วสษิฐ ์พรหมบตุร. ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) หลกัการ องคป์ระกอบ 
ความเชือ่มโยงกบัค่าเป้าหมาย/แผนปฏบิตักิารและแนวทางการแสดงผล.  หนังสอืประกอบการ
ประชมุวชิาการ  ครัง้ที ่2 เรือ่ง การสรา้งความเขม้แข็งของเครอืข่ายสขุภาพมารดาและทารก เพือ่การดูแล
ภาวะคลอดกอ่นก าหนด. โครงการ เครอืขา่ยสขุภาพมารดาและทารก เพือ่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศมิ ์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร. 2552.  

 รองศาสตราจารย ์นายแพทยธ์ราธปิ โควะทัต นางสาวจันทมิา จรัสทอง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิพมิล 
ศรีสุภาพ และนายวสษิฐ ์พรหมบุตร. ตวัชีว้ดักบัโครงการเครอืขา่ยสุขภาพมารดาและทารกในพระ
อปุถมัภฯ์.  หนังสอืประกอบการประชมุวชิาการ  ครัง้ที ่2 เรือ่ง การสรา้งความเขม้แข็งของเครอืขา่ยสุขภาพ
มารดาและทารก เพือ่การดูแลภาวะคลอดก่อนก าหนด. โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพือ่
ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศมิ ์พระวรราชาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร. 2552.  

 นางสาวจันทิมา จรัสทอง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธราธปิ โควะทัต และนายวสษิฐ์ พรหมบุตร. 
สารสนเทศ และการประเมนิผลโครงการเครอืขา่ยสขุภาพมารดาและทารกเพือ่ครอบครวัของเด็ก
และเยาวชนไทยในพระอุปถมัภฯ์.  หนังสอืประกอบการประชุมวชิาการ  ครัง้ที ่2 เรื่อง การสรา้งความ
เขม้แข็งของเครอืข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพือ่การดูแลภาวะคลอดก่อนก าหนด. โครงการ เครอืข่าย
สขุภาพมารดาและทารก เพือ่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอปุถัมภ ์พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้ศรรัีศมิ ์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร. 2552.  

 วสษิฐ์ พรหมบุตร. การพฒันาเครอืข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดบัจงัหวดัอยา่งมปีระสทิธผิล.
หนังสอืประกอบการประชมุวชิาการ  ครัง้ที ่3 เรือ่ง วัยรุ่นตัง้ครรภแ์ละทารกเกดิก่อนก าหนด...ปัญหาทีท่า้
ทาย. โครงการ เครอืขา่ยสขุภาพมารดาและทารก เพือ่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอปุถัมภ ์พระ
เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร. 2553. 

 Wasit Prombutr. 2018. CHARACTERISTICS OF LEARNING ORGANIZATION AND ITS IMPACT ON 
SERVICE QUALITY OF HOSPITALS IN THAILAND.  Academia. เ ข ้ า ถึ ง จ า ก 
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เหตผุลทีค่วรเลอืกใชบ้รกิารจากผม และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการใชบ้รกิาร 

1) จดุเดน่  

 ผมเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในงานวทิยากร ทีป่รกึษา การโคช้งานทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการบรหิาร การจัดการ 
และการวจัิยครอบคลุมตัง้แต่การวนิิจฉัยองค์กร, การประกันคุณภาพ , การวางแผนในการจัดท ารางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) , การวางแผนกลยุทธ์ , การจัดท า KPIs , การเพิม่ผลผลติ (Productivity) , มี
ประสบการณ์ทัง้ในการตรวจประเมนิ จัดท า และการน าระบบลงสู่การปฏบิัต ิและการทวนสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงระบบงาน การโคช้งาน การวจัิย การถ่ายทอดความรูแ้กบ่คุลากรขององคก์รภาคเอกชน รัฐวสิาหกจิ 
รัฐ และองคก์รไม่แสวงหาก าไร ตัง้แต่องคก์รระดับของผูป้ระกอบการ องคก์รขนาดกลางและขนาดย่อม ถงึ
องคก์รขนาดใหญอ่ยา่งเต็มระบบจวบจนปัจจบุนัมากกวา่ 100 แหง่  

2) การฝึกอบรม  

 ผมมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการฝึกอบรม ใหก้บัองคก์รทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ ทีห่ลากหลาย 
และมตีัวอยา่งกรณีศกึษาในชวีติประจ าวัน ทีแ่ปลงจากเนือ้หาทีย่ากใหเ้ขา้ใจงา่ย ในการฝึกอบรม ท าใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมทีม่พีืน้ฐานแตกตา่งกนั เขา้ใจตรงกัน และสามารถเชือ่มโยงเนือ้หา น าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้ในงาน
และในชวีติสว่นตวั  

 ผมมกีารออกแบบการท า Workshop ในการฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท และการบรหิารจัดการในองคก์ร
ของลูกคา้ ท าใหไ้ดผ้ลลัพธ์จาก Workshop คือ ตัวอย่างรายละเอียด หรือขอ้มูล ในรูปแบบที่สามารถ
น าไปใชต้อ่ได ้ 

 ผมมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ และออกแบบหลักสูตร ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย 
รวมทัง้ตดิตามผลหลังการฝึกอบรม ท าใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม ไดรั้บการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงคก์ารพัฒนา
บคุลากรขององคก์ร  

3) การโคช้  

 ผมเป็นคนไทยคนแรกทีผ่่านการ Certified - เขา้ร่วมกระบวนการดา้นการโคช้ตามแนวทางการโคช้เพือ่การ
พัฒนาภาวะผูน้ า และการพัฒนาคณุภาพชวีติ (Life Coaching, Brain-Base Coaching) การพัฒนาศักยภาพ
และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดว้ยกระบวนการโคช้ในระดับสากลของ Dr.Marshall Goldsmith (Marshall 
Goldsmith Stakeholder Center Coaching : MGSCC) และ Neuro – Linguistic Programming Coaching 
(NLP Coaching) รวมทัง้การโคช้เพือ่สรา้งความส าเร็จในระดบับคุคล (‘The Success Principle TM’ Personal 
Coaching Program) ของ Jack Canfield โคช้ดา้นความส าเร็จอันดับ 1 ของสหรัฐอเมรกิา (America’s #1 
Success Coach)  

 ผมเป็นคนไทยคนแรกที่ไดรั้บการรับรองจากสถาบันรับรองในระดับสากล American Board of Neuro – 
Linguistic Programing (ABNLP) และ American Board of Hypnosis (ABH) 

 ผมมีความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ รวมทัง้การประยุกต์ใชท้ักษะในการโคช้ (Coaching) ในการให ้
ค าปรกึษาเพือ่การพัฒนากระบวนการคดิ ความตระหนัก และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทัง้ในระดับบุคคล 
และกลุม่ ซึง่เป็นรากฐานในการเพิม่ผลผลติขององคก์รทีย่ั่งยนื 

 

4) การใหค้ าปรกึษาแนะน า  

 ผมมปีระสบการณ์ในโครงการใหค้ าปรกึษาแนะน า ใหก้บัองคก์รทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ ทีห่ลากหลาย ทัง้
ในสว่น การวางแผน การน าไปปฏบิัต ิและ การทบทวน ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ สามารถน าผลจากการให ้
ค าปรกึษาแนะน า ไปปฏบิัต ิวัดผล รายงานผล ทบทวนและปรับเปลีย่นได ้เพือ่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
อยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป  

 ผมมกีารออกแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน า ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท และการบรหิารจัดการในองคก์รของลกูคา้ 
รวมทัง้ตดิตามผลหลังการใหค้ าปรกึษาแนะน า ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ สามารถจัดท าแผนงาน ดัชนีชีว้ัด 
ขอ้มูลรายละเอยีด และอืน่ๆ ทีช่ดัเจน ปฏบิัตไิด ้และสามารถก าหนดแนวทางพัฒนา ปรับปรุง ตอ่ยอด สิง่ที่
ไดท้ าแลว้ ตอ่ไปได ้ 

 ผมมบีรกิารใหค้ าปรกึษาแนะน า ในสว่นของการปรับปรุง (Improvement) ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ สามารถ
ปรับปรุงผลการท างานอย่างชดัเจน วัดผลได ้(ขึน้อยู่กับความตอ้งการ และขอ้ตกลงร่วมกันของลกูคา้และที่
ปรกึษา)  
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สถานทีต่ดิตอ่  : 83/66 ถนนสขุาภบิาล 5 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220   

โทรศพัท/์โทรสาร : 02-051-2277 

โทรศพัทม์อืถอื : 085-662-5463  

Facebook : วสษิฐ ์พรหมบตุร  

E-mail  : wpromburt@gmail.com/  wprombutr@yahoo.com 

Website : www.lifealignmentor.com 
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