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ประวัติ

ปัจจุบัน ▪ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏริูปกจิการ

พระพุทธศาสนา
▪ ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▪ กรรมการคณะ (ภายนอก) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
▪ ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B4100 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี / วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / 
เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 8 แห่ง / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ / คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี / มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี / มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี / คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต / คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(องครักษ์) / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

• Step-by-Step to Executing EdPEx รุ่น 1-12, ปี 2557

ประสบการณ์ Coaching EdPEx
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▪ Balanced Scorecard Manager – MASCI / Vice President (Corporate System) – BANPU PCL. / Chief Strategic 
Officer – PONGSAAP PCL. / Chief Financial Officer (Acting) – PONGSAAP PCL. / Academic Service Director –
Rangsit University / SathornThani Center Director – Rangsit University / Associate Dean Faculty of 
Accounting  – Rangsit University

ประวัติเพิ่มเติม

▪ บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากัด (มหาชน) / ส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ 
/ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ / / ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (นมไทย-เดนมาร์ก) / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / 
บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด / ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / SMEs อีกมากกว่า 30 กิจการ

▪ ส านักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์ (สศณ.) / องค์การคลังสินค้า (อคส.) / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) / ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) / ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน / ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) / ส านักงาน
องค์กรกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) /  ส านักควบคุมโรคติดต่อทั่วไป / ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) / ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) / Thaioil

ประสบการณ์ที่ปรึกษาดา้นการบริหารกลยุทธ์

ประสบการณ์การท างาน
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ศาสตร์การอ่านและเข้าใจคน
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ชีวิต การท างาน
กินดี อยู่ดี
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Why?

คุณลักษณะ เปลี่ยนแปลงผ่าน
PEOPLE

เปลี่ยนแปลงผ่าน
PROCESS

ความเร็ว Slow Faster

ความผิดพลาด Many Fewer

การท าซ้ า Little Strong

การเชื่อมโยง Little Strong

การเปลี่ยนแปลง Slow Fast



9Teeraset S.



อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอายุ 65+ ในปี 2030
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VR Technology
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VR Technology

รูปแบบการสอนและสื่อในการเรียนรู้
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รูปแบบสื่อในการเรียนรู้
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ทหารองครักษ์พบ “คลีโอพัตรา” นอน
ตายอยู่บนพื้นในห้องนอน
พบงูพิษก าลังเลื้อยอยู่ใต้เตียง และยัง
พบปลาทองและโถแก้วน้ าแตกกระจาย
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ศักยภาพตนเอง + การตั้งเป้าหมาย
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รู้ลึก + รู้รอบ



การมองอนาคต



มุมมองเชิงระบบ



จริยธรรมและ
ความโปร่งใส



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



การมุ่งเน้นผู้อื่น



การให้ความส าคัญ
กับคน



การเรียนรู้และ
ความคล่องตัว



การส่งมอบคุณค่า
และผลลัพธ์



การจัดการ
นวัตกรรม



การมุ่งเน้น
ความส าเร็จ



การจัดการโดยใช้
ข้อมูลจริง
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เริ่มต้นท าโดยไม่คิด
เรื่องผลตอบแทน
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บรรยายการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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บรรยายการบริหารบัญชีการเงิน
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่, ABAC
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Workshop การบริหารผลการปฏิบัติงาน KPIs ด้วย Balanced Scorecard
Worldgas (Thailand) Co.,Ltd. (Energy Business)
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http://edpexthai.wordpress.com
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ยิ่งค้นหา ยิ่งค้นพบ
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จากงานประชุมนานาชาติประจ าปีของ American Society for Training and Development 
(ASTD) องค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่าแนวโน้มด้านการพัฒนาคนที่ทั่ว
โลกก าลังมุ่งไปและเห็นได้อย่างชัดมี 5 ประการส าคัญ (5 Big Trends) 

5 เทรนดก์ารพัฒนาศักยภาพคนท างาน

แนวโน้มแรก Coaching Engagement
ตัวชี้วัดผู้บริหารไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเลขหรือผลก าไรของธุรกิจ
เท่าน้ัน แต่มีเรื่องของสังคมหรือชุมชนที่ต้องเอาใจใสด่้วย ดังนั้น 
ในอนาคตความสามารถของผู้บริหารด้านการขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีความสุขและสร้างความผูกพัน องค์กรใหญ่หลายแห่งมี
ความพยายามจะสร้างให้การโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร

แนวโน้มที่สอง Mobile Learning
การใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ท โน้ตบุ๊ค เป็นช่องทางในการเรียนรู้ โดย
อาศัยโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
เป็นต้น จนเกือบจะเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในห้องเรียน
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แหล่งข้อมูล
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www.weforum.org
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Major Excellence Framework Model
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เรียนรู้ + ลงมือท า
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ก่อน 4.80
หลัง 7.87
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คนเราเกิดมาเพื่อท าอะไร

ไม่ไดเ้กิดมาเพื่อเป็นอะไร



http://edpexthai.wordpress.com/vdo
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ห้องเรียน

รูปแบบการใช้ประโยชน์ - การเรียนการสอนแบบใช้ห้อง

ผู้สอน

ผู้สอน
ผู้สอน

ผู้เรียน
ผู้สอน



ห้องเรียน

รูปแบบการใช้ประโยชน์ - การเรียนการสอนแบบหลายห้อง

ผู้สอน

ผู้สอน
ผู้สอน

ผู้เรียน
ผู้สอน



รูปแบบการใช้ประโยชน์ - การเรียนการสอนแบบไม่ใช้ห้อง

ผู้สอน

ผู้สอน
ผู้สอน

ผู้เรียน

ผู้สอน



รูปแบบการใช้ประโยชน์ - การให้บริการวิชาการ

ผู้สอน

ผู้สอน
ผู้สอน

ผู้สอน


