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อ.พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) / วิทยากรทีป่ รึกษา (Process Consultant)
กระบวนกร (Facilitator) / ครูฝึก (Trainer) / ผู้ฝึกสอน (Coach)
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (นิดา้ )
 หลักสูตรครู สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
ประสบการณ์ ในการทางาน
 ผูอ้ านวยการสานักงานที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA HRDAA Excellence Center)
 กรรมการที่ปรึ กษา บริ ษทั อู่ขา้ วอู่น้ า ภาพยนตร์ จากัด
 กรรมการที่ปรึ กษา บริ ษทั ที่ฟ้า จากัด
ประสบการณ์ ในการสอน / วิทยากร
 อาจารย์พิเศษวิชาการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management Program) สานัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู ้ โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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 อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการความรู ้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 อาจารย์พิเศษวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
 วิทยากร สถาบันส่งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม (สคส)
 วิทยากร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิทยากร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Programme - MDICP) กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
 วิทยากรและที่ปรึ กษา โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการเพื่อเพิม่ ศักยภาพบริ หารทุนมนุษย์
(Human Capital Management for Entrepreneurs : HCME) กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยงั เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,สานักงานอัยการสูงสุด,กรมการ
ปกครอง, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมการศาสนา, กรม
ทางหลวง, กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) , สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.), การไฟฟ้ านครหลวง, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,โรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานี, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันประสาทวิทยา, กรมข่าวทหารบก, สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
(CP),บ.ไทยออยส์ จากัด (มหาชน), การบินไทย, สายการบินนกแอร์ ,
ธนาคารซิต้ ีแบงค์, บริ ษทั สามารถเทลคอมมูเคนิชนั่ (มหาชน) จากัด , บริ ษทั ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิต้ ีเคมีคอล จากัด,
บริ ษทั ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด, บ. เมโทร เอ็ม.ดีเอฟ จากัด, บริ ษทั แคลร์ อินเตอร์เนชัน่ แนบ โปรดักท์ จากัด, บริ ษทั
จีเอ็มเอสเอ๊าท์เลท จากัด, บริ ษทั โกลด์ซิต้ ี ฟุตแวร์ จากัด, บริ ษทั แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จากัด, บริ ษทั เจวีเค
อินเตอร์เนชัน่ แนล มูฟเวอล์ จากัด, บริ ษทั พรรณธิอร จากัด, บริ ษทั วีเอ็ม.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
, บริ ษทั โตไคริ คะ (ไทยแลนด์)จากัด, บริ ษทั ตะวันแม็คไวสซ์ จากัด, บริ ษทั เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จากัด, บริ ษทั ณัฐ
พงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ จากัด, บริ ษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากัด,
บริ ษทั ฮะฮงสตีล จากัด, บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน), บริ ษทั คอสโม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในการเป็ นทีป่ รึกษา
 หัวหน้าโครงการ การวินิจฉัยสุ ขภาพองค์ กร (Organization Health Check) เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก
และราชาภิเษกสมรส ให้กบั บริ ษทั ต่าง ๆ จานวน 60 บริ ษทั อาทิ บริ ษทั ไทยออยส์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั คอสโม
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) บริ ษทั โกลด์ซิต้ ี ฟุตแวร์ จากัด บริ ษทั เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า
จากัด และบริ ษทั
ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
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 หัวหน้าโครงการ การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริ หารจัดการ
ก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
 หัวหน้าโครงการ การสารวจความผูกพันของลูกค้ าทีม่ ตี ่ อองค์ กร (Customer Engagement Survey) บริ ษทั
เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
 หัวหน้าทีมที่ปรึ กษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน (Performance Management System)
ให้กบั บริ ษทั ต่าง ๆ ได้แก่ บริ ษทั สหสิ นไทย จากัด บริ ษทั ฟรี เทค อีลาสติค จากัด บริ ษทั ไอริ ช อินเตอร์เทรด จากัด
บริ ษทั เอสทีเอส คอนซูเมอร์ จากัด บริ ษทั ไทยมิตซุยสเปเชี่ยนลิต้ ีเคมีคอล จากัด และบริ ษทั ซีเคซี เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ (1998) จากัด
 หัวหน้าทีมที่ปรึ กษาโครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี ่ อองค์ กร (Employee Engagement ) ให้กบั
บริ ษทั สยามคอมเพรสเซอร์ จากัด และบริ ษทั ซี เอ็ม ออร์แกไนซ์เซอร์ จากัด (มหาชน)
ด้ านอืน่ ๆ
 คณะทางานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง สานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
รางวัล / ผลงาน
 รางวัลผลงานวิชาการประเภทดี ประจาปี 2550 เรื่ อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลยุทธ์การจัดการองค์การ
ในสภาวะวิกฤต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
 ร่ วมออกแบบและจัดทาหลักสูตร “Hero Program” สาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หารงานขายระดับกลาง ซิต้ ี แบงค์
 ร่ วมออกแบบและจัดทาหลักสูตรฝึ กอบรมนักพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Curriculum)
กรมการ
พัฒนาชุมชน
 ร่ วมออกแบบและจัดทาหน่วยการเรี ยนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียง (4 ภูมิภาค) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 โครงการ เวทีนวัตกรรมการเรี ยนรู ้การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในสถานประกอบการ (Quality of Work life) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ “หลุมดา KM” มหกรรมการจัดการความรู ้แห่งชาติครั้งที่ 3
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ “เพลิดเพลินไปกับการจัดการความรู”้ มหกรรมการจัดการความรู ้แห่งชาติครั้งที่ 4
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ “ทะเล KM” มหกรรมการจัดการความรู ้แห่งชาติครั้งที่ 5

หลักสู ตรทีเ่ ชี่ยวชาญ
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 การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning)












หลักสูตรผูน้ าการเปลี่ยนไป [Leader Shift]
หลักสูตรธรรมะกับการทางาน [Dhamma Based Working]
หลักสูตรพุทธวิธีการบริ หารงาน [Buddhist Styles in Management]
หลักสูตรเก่ง ดี มีความสุข [Doing the thing right]
หลักสูตรมอบให้ท้ งั ตัวและหัวใจ [Excellence Service Mind]
หลักสูตรรักผลิบาน งานผลิผล [Appreciative Inquiry]
หลักสูตรชีวติ เบิกบาน การงานสาเร็ จ [Paradigm Shift]
หลักสูตรจะคิดการใหญ่ตอ้ งเข้าใจคน [Hr for Non Hr]
หลักสูตรพลังความคิดไร้ขีดจากัด [Think Big]
หลักสูตรพลังกลุ่ม พลังทีมงาน [Group Dynamic & Team Building]
หลักสูตรรู ้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง [Change Management]

 กิจกรรม OD เพือ่ การสารวจตรวจวินิจฉัยองค์กร
 การตรวจสุขภาพองค์กร (Organization Health Check)
 การตรวจวัดระดับความรักและผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)

 กิจกรรม OD เพือ่ ปรับทัศนคติให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์
 กิจกรรม Walk Rally
 หลักสูตรด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
-

กลยุทธ์การจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน (KM for Change)
การจัดการความรู ้เชิงบูรณาการ
การจัดการความรู ้สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ ด้วย KM
รู ้จกั รู ้หลัก แล้วจะรัก KM
จัดการความรัก ก่อนจัดการความรู ้
KM เพื่องานได้ผล คนเป็ นสุข
KM เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
กระบวนการเรี ยนรัก สู่กระบวนการเรี ยนรู ้
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-

จัดการความรู ้คู่จดั การความรัก
เรื่ องเล่าเร้าพลัง(Story Telling)
สุนทรี ยสนทนา (Dialogue)
ศิลปการปะทะสังสรรค์ทางความคิด (Dialogue)

 หลักสูตรด้านการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
-

รู ้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ (Change Management)
โลกเปลี่ยนไป องค์การเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Planned Change)
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Planned Change)

 หลักสูตรด้านภาวะผู้นา (Leadership)
- ผูน้ าคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leader)
- การสร้างผูน้ า (Leadership Development)
- การพัฒนาทักษะภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล (Leadership Development)

 หลักสูตรด้านการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ (Service Excellence)
-

การทางานด้วยหัวใจสู่ความเป็ นเลิศด้านบริ การ
การบริ หารงานบริ การสู่ความเป็ นเลิศ
บริ การด้วยน้ าใสใจจริ ง
การบริ การด้วยหัวใจ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 9

http://www.entraining.net

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 6 of 9

http://www.entraining.net

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 7 of 9

http://www.entraining.net

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 8 of 9

http://www.entraining.net

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 9 of 9

