ทําเนียบวิทยากร
(ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2548)
ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

1 อาจารย ศิริพร เชี่ยวสมุทร

2 อาจารยชัยวัฒน รางเล็ก

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต
- กําลังศึกษาปริญญาโท
สาขาบัญชี (MBA For
Modern Manager)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถานที่ติดตอ

-ผูจัดการฝายระบบมาตรฐาน - การบริหารกลยุทธ
- 25/354 หมูบานชวนชื่น
บางนา ซอยเกียรติพิพัฒน
ในกลุมบริษัททังฮัวซินการ และ Balanced Scorecard)
พิมพ (บริษัท ทีพีเอ็น
- TQM
ธานี ตําบลบางบอ
เฟล็กซแพค จํากัด)
- ISO 9000 และระบบ
อําเภอบางพลี
บริหารคุณภาพ
จ.สมุทรปราการ 10650
- GMP
- RoHS
- ISO 14001
- ระบบการกําหนด
ตัวชี้วัดแบบสมดุล (KPIs)
มาใชในองคกร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร
- ผูอํานวยการสํานักงานคุม- - คุณธรรมและจริยธรรม
- กรมคุมประพฤติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประพฤติจังหวัดระยอง
สําหรับขาราชการยุคใหม
กระทรวงยุติธรรม
- ปริญญาโท
กรมคุมประพฤติ กระทรวง - เทคนิคการนําเสนอที่มี
ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย
พัฒนบริหารศาสตร
ยุติธรรม
ประสิทธิภาพ
กรุงเทพฯ 10700
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- หลักและเทคนิคการบรรยายสรุป
หนาที่ 1

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร
08-1316-3943

08-1444-1246

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

3 อาจารยนุรนาถ วิวรรธนหิรัญ - ปริญญาตรี (กศบ.)
- ผูบริหารอาวุโส บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ซีพเี อฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร
- ปริญญาโท (MPPM)
จํากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

วิชาที่บรรยาย

- เทคนิคการพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมใหประสบ
ความสําเร็จ
- การเปนวิทยากร
- 5 ส และเทคนิคการ
ตรวจสอบ 5 ส
- เทคนิคการจัดฝกอบรม
- การสรางความประทับ
ใจในการใหบริการ
(SERVICE MIND)
- การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ /เทคนิค
การสื่อความ/การสอนงาน/
มนุษยสัมพันธ
หนาที่ 2

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- บานพัก
0-2375-1726
เลขที่ 64/32 หมู 4
F 0-2731-8729
ซอยประชา 2 ถ.เสรีไทย 26
คลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพฯ 10240
- สํานักการเรียนรูและพัฒนา 0-2642-1493 08-1987-8253
ทรัพยากรบุคคล
0-2642-1491-2 E-mail
บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่ง
F 0-2642-1490 nurarat_v@
เซ็นเตอร จํากัด
hotmail.com
เลขที่ 1 อาคารฟอรจูน
nurarat_v@
yahoo.com
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
- บานพัก เลขที่ 150
0-2731-2712
ลาดพราว 109(สหบัญชี)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

4 รศ.ดร.พรชุลี อาชวอํารุง

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ( A.B.)
รัฐศาสตร Indiana University U.S.A.
- ปริญญาโท (M.S.)
จิตวิทยาการศึกษา
University of Southern
California U.S.A.
- ปริญญาเอก (Ed.D. )
การบริหารอุดมศึกษา
Indiana University U.S.A.
- หลังปริญญาเอก
Postdoctoral
การวัดและประเมินผล

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เทคนิคการนําเสนอ
- HRD ดานตาง ๆ
- การสรางความสัมพันธ
ดวยกิจกรรม
WALK/RUN RALLY
- รองศาสตราจารย ประจํา - กระบวนทัศนการบริหารงาน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ยุคใหม
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

หนาที่ 3

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- ภาควิชานโยบายและการ 0-2218-2692 08-1654-6881
จัดการ ความเปนผูนําทาง F 0-2218-2693
การศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา
F 0-2461-5331/
คณะครุศาสตร
0-2618-5685
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

Cambridge University U.K.
5 อาจารยพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร - กรรมการผูจัดการ
บัณฑิต ม.ธ.
กลุมบริษัท ชัยบูรณ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ บราเดอรส จํากัด
มหาบัณฑิต ม.ธ.

6 ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร

- ที่ปรึกษาศูนยนวัตกรรม

- การพัฒนากลยุทธ
องคกรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร TQM
- ปญญามา - ปญหาไป
(QC Story + 14 QC TOOLS )
- การจัดทําแผนกลยุทธ
ระดับองคกร
- การจัดทําแผนการตลาด
- การทํางานเปนทีม
- เทคนิคการเจรจา
- กระบวนการสงออก
- การออกแบบและการบริหาร
กระบวนการทํางาน
- ประสบการณการบริหาร
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การคิดวิเคราะห
หนาที่ 4

- บริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส 0-2533-2533 08-1927-4617
จํากัด
F 0-2533-2425
เลขที่ 26/9 หมู 3
ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

- คณะวิศวกรรมศาสตร

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
บัณฑิต สาขาฟสิกส มหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน
- ปริญญาโท วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นิวเคลียรเทคโนโลยี จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย
- Ph.D.สาขา Educational
Administration and
Foundation จาก Illinois
State University

7 รศ.ยืน ภูวรวรรณ

8 นางฉลาดพันธ โรจนพันธ

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

เทคโนโลยี คณะวิศวกรรม ปญหาและการตัดสินใจ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
- ผูชวยคณบดี ฝายวางแผน
และพัฒนา คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
- อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย - ระบบการบริหารสมัยใหม
เกษตรศาสตร
ในโลกดิจิตอล
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการทํางาน
- ระบบการบริหารสมัยใหม
ในโลกดิจิตอล
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการทํางาน

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หนาที่ 5

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

9 อาจารยบัญญัติ บุญญา

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท พัฒนบริหาร
ศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

ตําแหนงปจจุบัน
- ผูบริหารอาวุโส
บริษัท ซีพีเอฟ เทนนิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด

10 อาจารยปกรณ ศรีเรือนทอง - ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิ - ผูจัดการสํานักการเรียนรู
(สาธารณสุขศาสตร)
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง
- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตเซ็นเตอร
มหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (CPF Training Center)
(EX-MBA) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- การสรางสัมพันธภาพ
ในการทํางาน
- จิตวิทยาการบริหาร

- สํานักการเรียนรูและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด
เลขที่ 1 อาคารฟอรจูน
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
- บานเลขที่ 64/32
ถนนเสรีไทย 26 เขตบึงกุม
กรุงเทพฯ 10240

08-1555-8087

- การสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูในองคกร
- การวางแผนเชิง
กลยุทธ (การวางแผน
และการวางแผนเชิง
ปฏิบัติการ)
- การบริหารเชิงกลยุทธ

-สํานักการเรียนรูและพัฒนา 0-2642-1492 08-9123-1369
ทรัพยากรบุคคล
F 0-2642-1490
บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด
เลขที่ 1 อาคารฟอรจูน
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง

หนาที่ 6

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

11 อาจารยเอกพล วงศปาน

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

(การบริหารงานและการ
บริหารการฝกอบรม)
- จิตวิทยาการบริหาร
งานใหประสบความสําเร็จ
- เทคนิคการเปนวิทยากร
ที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาภาวะผูนํา/
การพัฒนาหัวหนางาน
- การบริหารการผลิต
ตนทุน กําไร-ขาดทุน
- การออกแบบหัวขอ
และเนื้อหาตามความตองการ
- ISO 9000/5S/QCC/
Productivity
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต - ผูจัดการแผนกธุรการ
- การสรางสัมพันธภาพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริษัท ออโตลิพ(ประเทศไทย) ในการทํางาน
จํากัด

หนาที่ 7

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

กรุงเทพฯ 10320
- บานพัก เลขที่ 98/145
หมูบานกรองทอง ซอย
พัฒนาชุมชน ถนนศรีนครินทร
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

- บริษัท ออโตลิพ
(ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 700 /415 หมู 7
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตําบลหัวฬอ อําเภอเมือง

08-1620-7432

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ
จังหวัดชลบุรี 20000
- คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

12 ดร.อรรคเจตน อภิขจรศิลป - ปริญญาตรี วิศวกรรม
- ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม - การคิดวิเคราะหปญหา
08-9799-3999
ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ เทคโนโลยี คณะวิศวกรรม และการตัดสินใจ
akajate@akajate.
มหาวิทยาลัย
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม
com
- ปริญญาโท การจัดการงาน บัณฑิต
วิศวกรรม มหาวิทยาลัย
MISSOURI - ROLLA U.S.A.
- ปริญญาเอก การจัดการ
งานวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
MISSOURI - ROLLA U.S.A.
-อาจารยประจํา สาขาบริหาร- - สมรรถนะสําหรับขาราชการ - คณะรัฐศาสตร
0-2613-2325 08-1902-1760
13 ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร - ปริญญาตรี รัฐศาสตร
รัฐกิจ คณะรัฐศาสตร
(Competency )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0-2613-2327
บัณฑิต การปกครอง
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- แนวคิดเกี่ยวกับ Competency ถนนพระจันทร เขตพระนคร F 0-2226-2440
มหาวิทยาลัย
- ผูอํานวยการโครงการ
ของขาราชการและการบริหาร
กรุงเทพฯ 10200
- ปริญญาโท พัฒนบริหาร ปริญญาโทสําหรับนักบริหาร กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- บานพัก เลขที่ 1006/87
0-2862-4848
(PCT 0,1)
ศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประ- สาขาการจัดการสาธารณะ
Master View Condo
ศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต (EPA) คณะรัฐศาสตร
ถนนเจริญนคร แขวง
methawut@
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บางลําพูลาง เขตคลองสาน
netscape.net
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กรุงเทพฯ 10600
หนาที่ 8

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย
- ปริญญาโท ทรัพยากรมนุษยและการแรงงานสัมพันธ Michigan State
University U.S.A.ดวยทุน
Fulbright
- ปริญญาเอก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
Penn State University
U.S.A.ดวยทุน Penn State
14 นายบุญรอด สิงหวัฒนาศิริ

15 นางสุชาดา รังสินันท

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาบริหาร

- ที่ปรึกษาระบบราชการ
- ทิศทางการบริหาร
(เจาหนาที่วิเคราะหงาน
ทรัพยากรบุคคลของ
บุคคล 10 ชช.) สํานักงาน ก.พ จังหวัดในอนาคต
- ผูอํานวยการสถาบัน
- การบริหารทรัพยากร
พัฒนาขาราชการพลเรือน บุคคลภาครัฐแนวใหม
สํานักงาน ก.พ.

หนาที่ 9

- สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก
ชั้น 3 กรุงเทพฯ
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ.
จ.นนทบุรี

0-2282-7377 08-1734-0867
F0-2628-6207
0-2547-1007 08-4700-0952
0-2547-1005

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

รัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Cert. of Manpower
Studies จาก U.of Manchester,U.K.
- Cert. of Human
Resource Management
for Senior official จาก Japan
- Cert. of Workshop
on Productivity Improvement in Public Service
Sector จากAPO,Singapore
16 นางสาวจาริณี เอี่ยมสะอาด - ปริญญาตรี การศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
(ม.บูรพา)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ผูอํานวยการกลุมยุทธ
ศาสตรกําลังคนภาครัฐ
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบ
งานบุคคล สํานักงาน ก.พ.

- การวางแผนกําลังคนภาครัฐ

หนาที่ 10

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- บานพัก เลขที่ 99/31
ซอย 26 ถนนพุทธมลฑล
สาย 2 เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

0-2448-3963

- สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ.

0-2282-3427 08-1208-9078
F 0-2282-1828

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

17 นายปรีชา นวลเปนใย

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต (รัฐศาสตร) จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

18 นางพิไลพรรณ พันธุอารยะ - ปริญญาตรี ครุศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ครุศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

19 นางเพ็ญศรี สมุทรรัตน

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

- เจาหนาที่วิเคราะหงาน
- การวางแผนกําลังคนภาครัฐ
บุคคล 8 ว
สํานักวิจัยและพัฒนาระบบ
งานบุคคล
สํานักงาน ก.พ.
- ผูอํานวยการกลุมงานยุทธ- - แนวทางการทํางานของ
ศาสตรการพัฒนาขาราชการ บุคลากรดานการบริหารงาน
(นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล8ว) บุคคลของจังหวัดในอนาคต

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว - แนวทางการทํางานของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
กลุม งานยุทธศาสตรการ
บุคลากรดานการบริหารงาน
ธรรมศาสตร
พัฒนาขาราชการ
บุคคลของจังหวัดในอนาคต
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
หนาที่ 11

สถานที่ติดตอ
- สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ.

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร
0-2282-3427

- กลุมงานยุทธศาสตรการ 0-2547-1043
พัฒนาขาราชการ
F 0-2526-5645
สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ.
จ.นนทบุรี

- กลุมงานยุทธศาสตรการ 0-2547-1038
พัฒนาขาราชการ
สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน ก.พ.
จ.นนทบุรี

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

20 นางวิภาจรีย พุทธมิลินประทีป
21 นายทวีสิน สิริวัฒนวงศชัย

- ปริญญาตรี วิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต

22 นายสุทธศักดิ์ จรัญศิริไพศาล - ปริญญาตรี การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
B.A.(Human Resource )
- ปริญญาโท การจัดการ
MBA (Management )
23 นางสาวศรีประภา ถมกระจาง - รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงปจจุบัน
ระดับ 9 ชช.

วิชาที่บรรยาย
การวิเคราะหงบประมาณจังหวัด/
กลุมจังหวัด
- ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานบุคคล
- HR Data Analysis)

สถานที่ติดตอ
สํานักงบประมาณ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร
08-1920-8488

- ฝายอบรมสัมมนา
0-2962-7200
บริษัท สยามเอชอาร
F 0-2962-2988
คอรปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ 99/28 อาคารซอฟตแวร
taweesin@csc.
co.th
ปารค ชั้น 7
ถนนแจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี11120
- เทคนิคการสรรหา
- บริษัท สยามเอชอาร
0-2759-7434 08-6545-2125
การคัดเลือกและการ
คอรปอเรชั่น จํากัด
0-2759-5688 jrunsiripisal@
เลขที่ 99/28 อาคารซอฟตแวร
yahoo.com
บรรจุแตงตั้งบุคลากร
business_center
อยางมีประสิทธิภาพ
ปารค ชั้น 7
ถนนแจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ
G2220
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- แนวคิดการบริหารแบบมุงผล - ภารกิจการพัฒนาระเบียบ
ราชการสวนภูมิภาคและความ
สัมฤทธิ์
(Result Based Management) สัมพันธกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงาน ก.พ.ร.
หนาที่ 12

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

24 ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นําชัย เลวัลย

25 ดร.รัฐ ธนาดิเรก

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ
กรุงเทพฯ
- ภาควิชาพลศึกษา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
กรุงเทพฯ 10110

- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต - ผูชวยศาสตราจารย ประจํา EQ
จิตวิทยามวลชน
(พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหา ศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก จิตวิทยาการกีฬา
(Ph.D.Sport Psychology
Victoria University ,
Melbourne City,Australia)
- ปริญญาตรีวิศวอุตสาหกรรม อาจารยพิเศษประจําสาขาวิชา - การกําหนดวัตถุประสงคหลัก - สาขาวิชาการตลาด
และเศรษฐศาสตร
การตลาด วิทยาลัยการจัดการ 4 มิติ (คน/กระบวนการ/เงิน/ วิทยาลัยการจัดการ
นวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Northwestern University มหาวิทยาลัยมหิดล
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
- ปริญญาโท Public Policy
และการบริหารธุรกิจ
(Strategy Map)
University of Chicago
- แนวคิดของระบบการบริหาร
งานแบบ Balanced Score Card
- ปริญญาเอก จิตวิทยาการตลาด
University of Chicago
- การกําหนดตัวชี้วัดผลการ
หนาที่ 13

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร
08-1610-0926

08-1648-0842

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ดําเนินงานหลัก
(Key Performance Indicators KPIs)
- Balanced Score Card
กับการบริหารงานภาครัฐ
- การประเมินผลและการพัฒนา
ดัชนีช้วี ัดผลสัมฤทธิ์ในองคกร
(KPI)
- ผูจัดการ สรรหา อัตรากําลัง - การกําหนดสมรรถนะของ
- ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล02-5374758 alongkornm@
26 นายอลงกรณ มีสุทธา
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยม
ขาราชการ (Competency)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต F 02-5374940pttep.com
อันดับ 2) จุฬาลงกรณ
ปโตรเลียม จํากัด(มหาชน)
มหาวิทยาลัย
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
- 189 /42 หมู 3 ต.บางศรีเมือง
08-1809-4024
ธรรมศาสตร
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- การจัดทําโครงการ
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
27 นายประยุทธ สวัสดิ์เรียวกุล - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร - เจาหนาที่ฝกอบรม 7 ว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดานการงบประมาณ สํานัก
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
งบประมาณ สํานักนายก
รัฐมนตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หนาที่ 14

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- กําลังศึกษาปริญญาเอกการ
จัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
28 นายเมฆินทร เมธาวิกูล

- รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) - ผูตรวจราชการกระทรวง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาดไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการพัฒนานักบริหารระดับสูง
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ - การวิเคราะหยุทธศาสตร
29 นางศิริลักษณ แสงโสภณ - รัฐศาสตรบัณฑิต
ระดับ 9 ชช.
เพือ่ การวางแผน/โครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
30 นางอมรรัตน ลิ่มไทย

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ

- ผูอํานวยการสวนงบประมาณ - การวิเคราะหยุทธศาสตร
หนาที่ 15

- สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

- ศูนยสนับสนุนการจัดการ
งบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ สํานักจัดทํา
งบประมาณดานความมั่นคง 1
สํานักงบประมาณ
- สํานักจัดทํางบประมาณ

01-5355015

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

มหาวิทยาลัย
ภูมิภาค 1
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

วิชาที่บรรยาย
เพื่อการวางแผน/โครงการ

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ดานความมั่นคง 1
สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
- สํานักกฎหมายและระเบียบ02-2739502
31 นายศิริพงศ อทัญูตา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย - การจัดการงบประมาณ
งบประมาณ (นิติกร 9 ชช.) (พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ,
สํานักงบประมาณ
F. 02-2739436
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติราชการในตําแหนง ระเบียบบริหารงบประมาณ,การ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ประเมินผล,การวิเคราะหโครงการ, กรุงเทพฯ 10400
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต และระเบียบ
การวางแผน,การแปลงนโยบาย,
รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
การวิเคราะหผลผลิต/ผลลัพธ)
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย - องคกรแหงการเรียนรู
-สํานักพัฒนาขีดความสามารถ 02-2804085 01-4949755
32 นางสาวปยะนิตย โอนพรัตนวิ - รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และแผน 7
(Knowledge Management) ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ตอ 3625
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
- MBA Maastrict School
962 ถนนกรุงเกษม ปอมปราบ
of Management the
กรุงเทพฯ
Netherlands
- บัญชีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร - รักษาการผูเชี่ยวชาญดาน - การบริหารงบประมาณ
- สํานักจัดทํางบประมาณ 02-2739230
33 นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ
หนาที่ 16

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

- M.A.(เศรษฐศาสตร) จาก ยุทธศาสตรการงบประมาณ
Middle Tennesse State 9 ชช.
University

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ดานความมั่นคง 1
สํานักงบประมาณ ซอยอารี
สัมพันธ ถนนพระราม 6
กทม.10400
- 133 ซอยลาดพราว 115 02-3780600
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
- สํานักประเมินผล
02- 2739028
สํานักงบประมาณ
ตอ 1634
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

- การติดตามประเมินผล
- รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม - ผูอํานวยการสํานัก
ดีมาก) ม.ธรรมศาสตร
ประเมินผล
- ปริญญาโท Development
Study เคมบริจด ประเทศอังกฤษ
และสถาบัน I.S.S ประเทศ
เนเธอรแลนค
- นิติศาสตรบัณฑิต
- ผูอํานวยการกองกฎหมาย - กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ - กองกฎหมายและระเบียบ
35 นายอํานวย ไทยเกื้อ
วาดวยการงบประมาณ การเงิน สํานักงบประมาณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
และระเบียบ
การคลัง และกฎหมายอื่นที่
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
เกี่ยวของ
กรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษาโครงการ
- การจัดการระบบขอมูล
- โครงการ GFMIS
36 นางสาวพนิดา ศิริธนาศาสตร - บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
GFMIS
สารสนเทศและการบริหาร
ชั้น 29 อาคารทิปโก
34 นางวลัยรัตน ศรีอรุณ

หนาที่ 17

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

- ปริญญาโท MIS
New York Institute of
Technology
37 นางสาวจุฑาทิพย ศรีบุญมาก - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษาโครงการ
เชียงใหม
GFMIS
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
38 นางสาวรุงรัศมี เมฆอรุณ - สถิติศาสตรบัณฑิต
- ผูอํานวยการสวนสนับสนุน
งานคอมพิวเตอร 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Computer Application สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงบประมาณ
(A.I.T.)
39 นายสมชาย เรืองมณีชัชวาล - กศบ.มศว.บางเขน
- ผูอํานวยการ Logistic
- กศม.(ทคโนโลยีการศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- กศด.(Candidates) การศึกษา
ผูใหญ มศว.ประสานมิตร
40 นายกัมปนาท บริบูรณ
- กทบ.(จิตวิทยา)
- อาจารยภาควิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูใหญ

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

การเงิน การคลังภาครัฐ
ระบบอิเล็กทรอนิกส

ถนนพระราม 6 สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

- การจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศและการบริหาร
การเงิน การคลังภาครัฐ
ระบบอิเล็กทรอนิกส
- การจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศและการบริหาร
การเงิน การคลังภาครัฐ
ระบบอิเล็กทรอนิกส

- โครงการ GFMIS
ชั้น 29 อาคารทิปโก
ถนนพระราม 6 สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
-สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-2739374
สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
- บริษัทไดโดมอน จํากัด
(มหาชน) สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

- คณะศึกษาศาสตร

02-6641000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอ 5574
หนาที่ 18

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

- ศศม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กศด.(Candidates) การศึกษา
ผูใหญ มศว.ประสานมิตร
41 นางสาววิสากร สระทองคํา - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต - ผูอํานวยการสวนพัฒนา
ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท รัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
42 นางนีรนุช กาญจนวรรณ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9 ชช.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - หัวหนาภาควิชาการศึกษา
43 รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหญ
- หลักสูตรและการสอน
Oklahoma State University
- การอุดมศึกษาและบริหาร
การศึกษา
Oklahoma State University

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ

- ความเชื่อมโยงระหวาง
งบประมาณแบบใหมกับการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- การวิเคราะหยุทธศาสตร
เพื่อการวางแผน/โครงการ

สวนพัฒนาระบบงบประมาณ 02-2739504
สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
- สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
- ภาควิชาการศึกษาผูใหญ
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

หนาที่ 19

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

44 ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ

45 นายศักดิ์ ประสานดี

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

- มัธยมปลาย ปริญญาตรี - กรรมการและรองเลขา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
ธิการมูลนิธิประเทศไทย
สาขาเศรษฐศาสตร จากประเทศใสสะอาด
ญี่ปุน
- หัวหนาโครงการเรียนรู
ตามรอยพระยุคลบาท
สํานักงาน ก.พ.
- วิทยากรกองฝกอบรม

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- การบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี
- เมืองไทยใสสะอาด

- กิจกรรมกลุมสัมพันธ
และสัมพันธภาพที่ดี

- ฝายพัฒนาบุคลากร
0-2590-5864 08-1300-6188
กองฝกอบรม
0-2589-3108
การไฟฟาสวนภูมิภาค
ถนนงามวงศวาน กรุงเทพฯ
- คณะพัฒนาสังคม
0-2375-0941
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

46 รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร

- รองศาสตราจารย

- หลักการวิเคราะหทางสังคม

47 รศ.เอนก สูตรมงคล

- ผูอํานวยการวิทยาลัย
วิทยาศาสตรการกีฬา

- การดูแลสุขภาพและการทดสอบ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สมรรถภาพทางรางกาย
การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนาที่ 20

0-3839-0045 08-1743-8379
บาน 0-3827-4739

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

48 นายสุรวงศ วัฒนกูล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

- วิทยากรอิสระ

วิชาที่บรรยาย

- ศิลปะการพูดและการจูงใจ

สถานที่ติดตอ
ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
- บริษัท สนมารวิชั่น จํากัด

- บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
กับประวัติศาสตรของชาติ

49 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

08-1755-1385

50 ศ.ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ

- ประธานสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง

- สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

51 นายฉัตรมงคล แนนหนา

- อาจารยประจําคณะ
รัฐศาสตร

- การบริหารงานแบบมุงผล
สัมฤทธิ์
- ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

- คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

52 นางสาวรัศมี วิทเวทย

- เลขาธิการคณะกรรมการ - การคุมครองผูบริโภค
คุมครองผูบริโภค
ในประเทศไทย
หนาที่ 21

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

ทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
- การบริหารการเงินการคลัง
- สํานักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
(GFMIS)
อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ 10900

53 นางสาวนพรัตน ปยะพงษ

- นักวิชาการคลัง

54 ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา

- ผูจัดการสังกัดสํานักรอง
กรรมการผูอํานวยการใหญ
ฝายการพาณิชย

55 ม.ล.สิทธิไชย ไชยันต

- ผูจัดการฝายวิเทศสัมพันธ - การสื่อสารและการประชา
และสื่อสารมวลชนสัมพันธ สัมพันธภาครัฐ

56 น.พยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์

- นายแพทย 10 วช.

สถานที่ติดตอ

- AQ กับการทํางาน
- การพัฒนาความคิดเชิงบวก

หนาที่ 22

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

08-1867-3831

- บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
- กรมสุขภาพจิต
0-2455-2520 08-1174-3288
กระทรวงสาธารณสุข
- บานเลขที่ 63/18

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ
ถนนเพชรเกษม ซอย 41
บางแค 10160

- การแกไขปญหาโดยสันติวิธี

57 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท

58 อาจารยทัศนีย สุทธิภักติ

59 อาจารยอุสนา วงษนาคเพ็ชร

60 อาจารยปยาภรณ จันทรัตน

61 อาจารยนภัสวรรณ พรอมสัมพันธ

- กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย
27/77 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร - สถาบันการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ 10400
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร - สถาบันการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
กรุงเทพฯ 10400
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร - สถาบันการตางประเทศ

- ผูเชี่ยวชาญพิเศษดาน
การสงเสริมการตลาด

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ

- สถาบันพระปกเกลา

หนาที่ 23

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

กระทรวงการตางประเทศ
0
- หลักการปฏิบัติงนงานพระ
ราชพิธี การรับเสด็จ การถวาย
รายงาน และการสมาคม

กรุงเทพฯ 10400
- กองพระราชพิธี
0-2221-7182 08-1889-1221
สํานักพระราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

- ความรับผิดชอบทางละเมิด
ของขาราชการ

- ที่ทําการอัยการจังหวัดพัทย 0 -3823-3243 08-9924-2496
จังหวัดชลบุรี

64 อาจารยสุธีรา ไกรฤกษ

- ประธานบริหารของสยาม - ยุทธวิธีการทําธุรกิจ SMEs
อีคอมเมอรซ แอสโซสิเอชั่น ใหประสบความสําเร็จ

- บานเลขที่ 133 หมูบาน 0-2378-0060 08-6305-1409
ศานตินิเวศน ถนนลาดพราว
ซอย 115 เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

65 ดร.ครรชิต สิงหสุวรรณ

- ผูจัดการฝายบริหาร
และการเงิน

- บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่

62 อาจารยเครือ กัณหานนท

- ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง

63 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

- การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

หนาที่ 24

08-1821-6266

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

66 ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย
- จริยธรรมกับการบริหาร

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

บานเลขที่ 225 หมูบานนวศรี0-2718-6261 08-1689-3682
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
67 รศ.นพรัตน รุงอุทัยศิริ

- หลักและวิธีวิจัยทางสังคม
ศาสตร

68 นายธรรมชัย เชาวปรีชา

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร - เทคนิคการตัดสินใจและ
และเทคโนโลยี
การบริหารความเสี่ยง

69 นายพรชัย องควงศสกุล

- เทคนิคการตัดสินใจและ
การบริหารความเสี่ยง

หนาที่ 25

- คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถนนลาดพราว ซอย 107
กรุงเทพฯ
- เลขที่ 222 อาคารเว็กโก
เอ็นจิเนียริ่ง นอรทปารค
ทาวเวอร เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

08-1829-0555

08-1932-3198

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

70 นายสุรินทร แปลงประสพโชค

- เทคนิคการประชาสัมพันธ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

71 ดร.สันทัด ศะศิวณิช

- การพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผูบริหาร

- บานพักเลขที่ 3/171
หมูบานประชานิเวศน
ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

72 ผศ.ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ

- การบริหารทีมงาน

- คณะศิลปศาสตร
0-2628-5566 08-9783-7927
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 0-2613-2688
(ทาพระจันทร)
F 0-2628-8199
กรุงเทพฯ 10200

73 นางฉันทนา ภมรพล

- การบริหารการเงิน
การคลังดวยระบบอิเล็ก
ทรอนิคส

- กลุมระบบบัญชีภาครัฐ 0-2270-0399
กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
- บานเลขที่ 49 ซอยสุทธิพงศ 1

หนาที่ 26

ที่บาน
08-1925-0880
0-2410-4744

0-2589-3502 08-1815-5028

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ถนนสิทธิสาร เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
74 ดร.สุชาติ กิ่มมณี

75 ผศ.สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน

76 ผศ.นิภา แกวศรีงาม

77 นายโชคชัย เดชศิริอุดม

- ประธานบริษัท เอช อาร
เพอร ฟอรมเมนท
ดีวิลอปเมนท จํากัด

- การพัฒนาภาวะผูนํา

- บริษัท เอช อาร เพอร 0-2274-3398
ฟอรมเมนท ดีวิลอปเมนท F 0-2274-3998
จํากัด

- เทคนิคการวางแผน และการ - คณะวิศวกรรมศาสตร 0-2218-6820 08-1815-9401
บริหารงานเชิงกลยุทธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
- การบริหารความขัดแยง
- บานเลขที่ 25 ซอยลาดพราว
08-1830-1592
และการแกไขปญหาโดย
69 ถนนลาดพราว กรุงเทพฯ
สันติวิธ
- ผูชํานาญการดานการบริหาร - บทบาทของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในกระแสการ
ดานกิจกรรมพิเศษ
เปลี่ยนแปลงของโลก

หนาที่ 27

- บมจ. ซี.พี.เซเวน
อีเลฟเวน

0-2677-1056
F0-2631-0763

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

สถานที่ติดตอ

- บทบาทของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

- บมจ. ซี.พี.เซเวน
อีเลฟเวน

79 ผศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

- การสรางและพัฒนาทีมงาน

- คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ 10240
- บานพักเลขที่ 77/10 หมูบาน
ชัยพฤกษ 1 ถนนคุมเกลา
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

80 นายไมตรี อินทุสุต

- กระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปฏิรูประบบราชการที่สง
ผลกระทบตอภารกิจของกระทรวง
มหาดไทย

78 นายไชยรัฐ เดชวิกัย

81 รศ.ดร.ประดินันท อุปรมัย

- ผูจัดการฝายประสาน
โครงการ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

วิชาที่บรรยาย

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

08-9113-3153

08-1923-6102

- ปริญญาเอก (ครุศาสตรดุษฎี - รองศาสตราจารย ระดับ 9 - วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร - สํานักการศึกษาตอเนื่อง 02-5047701 08-1428-8254
บัณฑิต) จุฬาลงกรณมหา
- ผูอํานวยการสํานัก
ในองคกร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา f 02-5033558
หนาที่ 28

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิทยาลัย
การศึกษาตอเนื่อง
- Certificate in Television
Production in Education
and Development.
BBC.Open University
ประเทศอังกฤษ
82 อาจารยมัทนา ไวทยะโกมล - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหาร - ผูบริหารสวนวางแผน
รัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มธ.
- M.B.A. University of
Surrey , U.K.

83 รศ.ดร.สมคิด อิสระวัฒน

- ปริญญาตรี ค.บ.เกียรตินิยม - รองศาตราจารย ระดับ 9
(มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณมหา - รองคณบดี ฝายพัฒนา
วิทยาลัย
บุคลากรฝกอบรมและ
- ปริญญาโท ค.ม.(การสอน การศึกษาตอเนื่อง คณะ

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

- เทคนิคการจัดการฝกอบรม
และการเปนวิทยากรกลุมสัมพันธ
- กาวสูการเปนนักจัดการ
ฝกอบรมมืออาชีพ

ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด (โทรบอกลวง
จ.นนทบุรี
หนากอน)
- (บาน) 501982 เมืองทอง
ธานี ถนนแจงวัฒนะ
pl.152 เรียก
อําเภอปากเกร็ด จังหวัด 197494(สั่งความ
นนทบุรี 11120
และระบุชื่อ
ผูโทร)
- การหาความตองการในการ
ฝายวางแผนและงบประมาณ 02-2836736
ฝกอบรมและการสรางหลักสูตร ธนาคารแหงประเทศไทย
การฝกอบรม
ถนนสามเสนใน เขตบางขุน
พรหม กรุงเทพฯ 10200
- (บาน) 94 ซอยจรัญสนิท
วงศ 57/2 เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
- การบริหารโครงการฝกอบรม

หนาที่ 29

- ภาควิชาศึกษาศาสตร 02-4419329 08-1890-6040
คณะสังคมศาสตร มหา 02-4419024
วิทยาลัยมหิดล
ตอ 2222
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สังคม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก Ph.D.(Adult anมหิดล
Cont.Ed.) The University
of Iowa U.S.A.
- ประกาศนียบัตร (บริหาร
รัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
84 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต

85 รศ.ดร.สมพงษ แตงตาด

86 อ.สุชาติ ใจสุภาพ

- กศ.บ.(มัธยมศึกษา) วิทยาลัยรองศาสตราจารย
วิชาการศึกษาปทุมวัน
- ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
- ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
- ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอกทางดานการศึกษา
- กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

จ.นครปฐม 73170

- การจัดกิจกรรมเพื่อการฝกอบรมสาขาวิชาศึกษาศาสตร
02-5048563
- เทคนิคการจัดการฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
- การเปนวิทยากรฝกอบรม
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- จิตวิทยาการเรียนรู
- การจัดกิจกรรมเพื่อการฝกอบรมสาขาวิชาศึกษาศาสตร
02-5048533
- เทคนิคการจัดการฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
- การเปนวิทยากรฝกอบรม
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- จิตวิทยาการเรียนรู
- การใชสื่อและโสตทัศนูปกรณ - สํานักการศึกษาตอเนื่อง 02-5032121-4
ในการฝกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ตอ 3164
- การบริหารจัดการฝกอบรม ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
หนาที่ 30

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

87 อ.วิยะดา วรธนานันท

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ.นนทบุรี
- 53/9830 ซอยมิตรประชา
24 ถนนติวานนท อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

- ปริญญาตรี ศศ.บมหาวิทยา - นักวิชาการศึกษาชํานาญ - การสื่อสารและการพัฒนา
เกษตรศาสตร
การ ระดับ 8
บุคลิกภาพของนักฝกอบรม
- ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) - หัวหนาฝายบริหารการฝก - การสรางมนุษยสัมพันธใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อบรม สํานักการศึกษาตอเนื่อง การทํางาน

- สํานักการศึกษาตอเนื่อง 02-5047715
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

88 รศ.ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง - ปริญญาตรี คณิตศาสตร รองศาสตราจารย
มศว.บางแสน
- ปริญญาโท สถิติการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก การทดสอบและ

- ศิลปะการทํางานเปนทีม
- กลยุทธการเปนวิทยากร
ฝกอบรม
- เทคนิคการจัดการฝกอบรม
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ
- สถิติ วิจัย และการวัดผล
การศึกษา
- การประเมินโครงการ การวิจัย
การวัดผล
- การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
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- สาขาวิชาศึกษาศาสตร 02-5047777
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ตอ 8558
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- 223/232 ถนนแจงวัฒนะ

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

89 รศ.ดร.สมคิด พรมจุย

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วัดผลการศึกษา มศว.
ประสานมิตร
- กศ.บ.(คณิตศาสตร) มศว. รองศาสตราจารย
พิษณุโลก
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มศว.ประสานมิตร
- ค.ด. วิชาเอก การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

90 รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร ฟสิกส) รองศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ค.ม.(การวัดและประเมินผล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ค.ด.(การวัดและประเมินผล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

91 รศ.ณัฎฐพร พิมพายน

- วท.บ/พบ.ม.(คอมพิวเตอร) รองศาสตราจารย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ผูอํานวยการสํานัก

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

อําเภอปากเกรด จังหวัด
นนทบุรี 11120
- การออกแบบประเมินการ
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร 02-5047777 08-9919-3630
ฝกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ตอ 8572
- การวิเคราะหขอมูล
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 02-5048572
- การเขียนรายงานการประเมิน/ จ.นนทบุรี
การสรุปผลการประเมิน
- 84/48 หมู 8 ซอย ก.ร.ป.
กลาง ถนนติวานนท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
- แนวคิดพื้นฐานเพื่อการประเมิน - สาขาวิชาศึกษาศาสตร 02-5047777 08-1750-3380
การฝกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ตอ 8574
- แบบจําลองการประเมิน และ ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 02-5048574
กรณีศึกษาการประเมินโครงการ จ.นนทบุรี
ฝกอบรม
- 100/389 หมูบานลานทอง
- การออกแบบประเมินการฝกอบรถนนติวานนท อําเภอปาก: กําหนดกรอบการประเมิน
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ - สาขาวิทยาศาสตรและ 02-5047401
สารสนเทศและการออกแบบ
เทคโนโลยี
หนาที่ 32

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
ศาสตร

92 นางสาวเพ็ญศิริ ศิวิโรจน

ตําแหนงปจจุบัน
คอมพิวเตอร

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หัวหนาฝายปฏิบัติการ
(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเท ประมวลผล

93 นายสุวัฒนา เตชะปญญาวงศ - ครุศาสตรอุตสาหกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร
มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรและ ระดับ 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

94 ผศ.ทัศนียวรรณ ศรีประดิษฐ บธ.บ./ค.บ./วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผูชวยศาสตราจารย

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
- กระบวนการออกแบบสาร
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
สนเทศและการออกแบบฐานขอมูล จ.นนทบุรี
- การพัฒนาโปรแกรมและวาง - 223/147 ซอยสี่ไชยทอง
ระบบงานคอมพิวเตอร
ถนนแจงวัฒนะ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- สํานักคอมพิวเตอร
02-5047430
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- ฝายวิเคราะหพัฒนาระบบ 02-5047414
สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- การวางแผนและออกแบบระบบ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร
02- 5047429
คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
หนาที่ 33

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
95 ผศ.วรัญญา ตันบุรินทรทิพย บธ.บ./วท.ม.(เทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

96 รศ.สํารวย กมลายุตต

97 ดร.นคร เสรีรักษ

ผูชวยศาสตราจารย

- วท.บ.M.Sc.(Statistics) รองศาสตราจารย
- M.Sc.(Computer Techno
logy) Asian Institute of
Technology)

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร

ความรูเกี่ยวกับกฏหมายและขอมูล
ขาวสาร

หนาที่ 34

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร 02-5048285
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร 02-5048268
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
- 152/21 ซอยนนทบุรี 3 02-5250867
ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ 02-5265762
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
08-1398-7887

ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

98 รศ.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม

99 รศ.ดร.สุชาติ บํารุงสุข

100 ดร.สุธีรา วิจิตรานนท

101 ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

102 นายศิริพงศ อทัญูตา

ตําแหนงปจจุบัน

วิชาที่บรรยาย

P.M.Q.A.

สถานที่ติดตอ

โทรศัพท/ โทรศัพทมือถือ หมายเหตุ
โทรสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

08-1806-7020

Ph.D.In Political Science
บทบาทของประเทศไทยในสถาน- คณะรัฐศาสตร
Columbia Uni.N.Y.USA.
การณความมั่นคงโลก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
MA.In Government
Cornell Uni.N.Y.USA.
รัฐศาสตรบัณฑิตย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วทบ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รองเลขาธิการสนง.ศาลปกครอ สภาวะการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย: ศาลปกครอง
ปริญญาโท U.of N.Y.USA.
บทบาทหญิงชาย
รปม.Carleton Uni.Canada
อาจารยพิเศษประจําคณะรัฐ- ทิศทางการเมืองและการปกครองไทคณรัฐศาสตรธรรมศาสตร
ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นบ.ธรรมศาสตร
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0-2218-7266
โทรสาร
0-2218-7308

0-2541-8638
0-2541-8479
โทรสาร
0-2541-8639

