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ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
ทีป่รกึษา วทิยากรดา้นการจัดการความรู-้การเรยีนรูเ้พือ่การสรา้งการเปลีย่นแปลง 
(วทิยากรอสิระ) 
 
 
ประวตักิารศกึษา 

 ปรญิญาโท สาขาสง่เสรมิธรุกจิขนาดเล็กและการฝึกอบรม มหาวทิยาลยัไลป์ซกิ  
รัฐแซกโซน ิสหพันธรัฐเยอรมน ี(Leipzig University, Germany) 

 ปรญิญาตร ี    วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2)  สาขาการสง่เสรมิ  
  เทคโนโลยกีารเกษตร  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สถาบนัพระจอม 
  เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั   

 
ประสบการณ์ท างานทีผ่า่นมา 

 ทีป่รกึษาพฒันาการเปลีย่นแปลง  สถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่สงัคม 
(สคส.) 

 ทีป่รกึษาในประเทศ ประจ าโครงการพัฒนาศกัยภาพธรุกจิของกลุม่สตรใีนสหกรณ์
การเกษตร องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO)  

 คณะกรรมการพจิารณาโครงการในการสนบัสนนุของ  ส านกังานสง่เสรมิสงัคม
แหง่การเรยีนรูแ้ละพฒันาคณุภาพเยาวชน 

 คณะกรรมการพจิารณาโครงการขนาดเล็ก กองทนุสิง่แวดลอ้มโลกขนาดเล็ก 
GEF– UNDP 

 กรรมการพจิารณาโครงการนวตักรรมการเรยีนการสอน  สนง. สง่เสรมิสงัคมแหง่
การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.)  

 อาสาสมคัรประสานงาน มลูนธิฮินัสไ์ซเดล (ส านักงานกรงุเทพฯ) สหพันธรัฐเยอรมนัน ี
 เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม โครงการพัฒนาชนบทผสมผสานจักราช นครราชสมีา ภายใตก้าร

สนับสนุน ของส านักงานความรว่มมอืดา้นวชิาการเยอรมนั (GTZ) 

 
ประเด็นความสนใจและศกึษาในระหวา่งการท างานทีผ่า่นมา 

 การเรยีนรูเ้พือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง 

 การออกแบบการเรยีนรู ้ on the job learning 
 การดงึศกัยภาพของบคุคลในทกุระดบัออกมาสรา้งการเปลีย่นแปลง  
 workplace learning  and productivity  

 การพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูข้องพนักงานเพือ่พัฒนางาน 
 การวางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาศกัยภาพของคนเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง 
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หนว่ยงานและโปรแกรมทีไ่ดร้ว่มออกแบบและอ านวยกระบวนการจดัการความรู ้ 
(ในระหวา่งปี 2548 – 2557) 

บรษิทัเอกชน 

เป็นทีป่รกึษาดา้นการน า KM ไปใชใ้นการท างาน  ใหแ้ก ่  บ. สยามซานทิารแีวร ์จ ากดั  ใน
เครอื SCG   (ระยะเวลา 2 ปี)   

ออกแบบและเป็นวทิยากรดา้นการจดัการความรู ้    ใหแ้ก ่  

บ. สยามซานทิารี ่ จก. (SCG COTTO), F&N, JBE.,  บ.วทิยกุารบนิ จก., บมจ. IRPC 
(มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย (จ านวน 31 รุน่,  บมจ. บางจากปิโตรเลยีม,  บมจ. ผลธญัญะ ,  
SCG Paper Group, บมจ. ไทยลูบ้เบส  ,      บ. สยามคโูบตา้อตุสาหกรรม จ ากดั,  บมจ. ไทย
โพลคีารบ์อเนต,   บมจ. เอ็มบเีค,       บ. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั,               
บ. ดอนเมอืงพัฒนา จ ากดั, บมจ. เซน็ทรัลพัฒนา    

 

องคก์รรฐัวสิาหกจิ 

ออกแบบและเป็นวทิยากรดา้นการจดัการความรู ้ ใหแ้ก ่   

การไฟฟ้านครหลวง, ธนาคารกรงุไทย, ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย, ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย, KM Executive Trip ส าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.), โรงงานยาสบู 

ออกแบบและรว่มเป็นวทิยากรกระบวนการดา้น  CSR  ใหแ้ก ่  งานถอดบทเรยีนการท างาน 
CSR ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (รวมทกุโรงไฟฟ้า)    

งานถอดบทเรยีน  ธนาคารแหง่ประเทศไทย, สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิ 

หนว่ยงานราชการ 

โรงพยาบาลสรรพสทิธิป์ระสงค ์อบุลราชธาน,ี กรมสรรพาวธุ กองทพัอากาศ, องคก์ารอาหาร
และยาฯ,  กรมการบนิพลเรอืน, ส านักควบคมุโรคไมต่ดิตอ่, กรมทางหลวง, กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล, กรมคมุประพฤต,ิ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร, โครงการนักบรหิารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มระดบักลาง ปี 2550, หลกัสตูรนักบรหิารงานพัฒนาชมุชนระดบัสงู ปี 2551- กรม
พัฒนาชมุชน, ผูบ้รหิาร กระทรวงยตุธิรรม,  โรงพยาบาลบา้นเขวา้ จ. ชยัภมู,ิ โครงการพัฒนา
อาชพีแบบบรูณาการเพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจน ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา, 
สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง, , สถาบนัวชิาการทหารชัน้สงู กองทพับก, กรมการเงนิทหารบก ใน
กองบญัชาการกองทัพบก, ส านักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์ 

 

 

 



 

 

 

สถาบนัทางการศกึษา 

ออกแบบและเป็นวทิยากรดา้นการจดัการความรู ้ ใหแ้ก ่   

วทิยาลยัชมุชนน่าน, โครงการ R2R ประเทศไทย โดยคณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล ม.
มหดิล,  โรงพยาบาลพระพทุธเลศิหลา้ จ.สมทุรสงคราม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุ,ี วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน ์(CP ALL), คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, สถาบนัพลศกึษา, หลกัสตูรพัฒนาผูบ้รหิาร นบม.  
มหาวทิยาลยัมหดิล, หลกัสตูรการพัฒนาผูบ้รหิารสถาบนัผลติแพทยแ์หง่ประเทศไทย ปี 2548, 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ นครศรธีรรมราช, เครอืขา่ย
สรา้งเสรมิสขุภาวะในมหาวทิยาลยัราชภฏั, หลกัสตูรปฏบิตักิารจติวทิยาฝ่ายอ านวยการ สถาบนั
จติวทิยาความมัน่คง, เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล, KM Research มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนดสุติ, มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา, มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

ฉะเชงิเทรา,   โรงสตรศีรสีรุโิยทยั กทม., คณะวศิวกรรม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒประสาน

มติร, KM สญัจร NIDA,  

องคก์รอสิระและงานโครงการ 

เป็นทีป่รกึษาดา้นการจดัการความรู ้ใหแ้ก ่ องคก์ารบรหิารการพัฒนาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) : อพท.    

ออกแบบและเป็นวทิยากรดา้นการจดัการความรู ้ ใหแ้ก ่

สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม,  โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏบิตักิารวจิัยในประเทศไทย ภายใตก้ารสนับสนุนโดย วช.  สศอ. และ สบว.,    กลต. 
และ DSI,   ส านักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้(OKMD), การนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย,  Outcome Mapping จัดใหแ้กแ่ผนงาน-โครงการตา่งๆ ภายใตก้ารสนับสนุนของ
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.), ตลาดนัดความรูเ้ครอืขา่ยเบาหวาน, 

โครงการสิง่แวดลอ้มโลก UNDP,  มลูนธิสิยามกมัมาจล-ธนาคารไทยพาณชิย,์ สถาบนัสขุภาพ
วถิไีทย, สถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม (สบท.) 

 

Public Courses 

Intelligent Organizational Coaching Service program 

KM for Change Agent & Facilitator Workshop 

Before Action Review & After Action Review Workshop 

เทคนคิการท างานเพือ่กระตุน้การเรยีนรูแ้กช่มุชนทอ้งถิน่ 

เทคนคิการวางแผนทีมุ่ง่เนน้วัตถปุระสงค ์

เทคนคิการวางกลยทุธโ์ดยใชแ้ผนทีผ่ลลัพธ ์



 

 

 

รว่มออกแบบงานมหกรรมการจดัการความรู ้แหง่ชาต ิ  

ครัง้ที ่1  ปี  2547 รว่มกบั Thailand Knowledge Centre   

      ณ หอ้งประชมุสถาบนัวชิาการ ทโีอท ี แจง้วัฒนะ     

ครัง้ที ่2 ปี 2548   “เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ”  ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์  

ครัง้ที ่3 ปี  2549   “สูส่งัคมแหง่การเรยีนรู”้  ณ ศนูยป์ระชมุ ไบเทคบางนา 

ครัง้ที ่4 ปี 2550   “เปลีย่นกระบวนทศัน ์พัฒนาวฒันธรรมการเรยีนรู ้  

                        ณ อมิแพค อารนีา เมอืงทองธาน ี

ครัง้ที ่5  ปี 2553 “KM Inside – Lively Learning Land    

               ณ  บางกอกคอนเวนชัน่ เซน็ทรัล ลาดพรา้ว 

Update 5th May, 2016 


