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ประวัติวทิ ยากร
ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
การศึกษา :
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทางาน
- ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ผูจ้ ดั การแผนกฝึ กอบรมและคุณภาพ
- เจ้าของกิจการเบเกอรี่
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
- นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
- นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
- นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
- หัวหน้าครู ผสู ้ อน

บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ
โรงแรม เมอริ เดียน กรุ งเทพฯ
โรงแรม เมอริ เดียน ภูเก็ต
โรงแรม แรมแบรนท์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม ซันรู ท กรุ งเทพฯ
สถานเสริ มความงามแจ่มจันทร์

ปัจจุบัน
อาชีพหลัก: วิทยากรอิสระ,นักเขียน

ประสบการณ์ การเป็ นอาจารย์ พเิ ศษ
• มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสบการณ์ งานเขียน/งานวิชาการ
• หนังสื อกีฬาเบิลเทนนิส
• หนังสื อกีฬาบาสเกตบอล
• หนังสื อกีฬาแอโรบิคด๊านซ์
• หนังสื อกีฬาว่ายน้ า,หนังสื อการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ

ประสบการณ์ การเป็ นวิทยากรและการบรรยาย
• ผูจ้ ดั การฝึ กอบรม ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
• ผูจ้ ดั การแผนกฝึ กอบรมและคุณภาพ
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
• ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
• นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
• นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
• นักฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตร
• Hotel Training Club

บริ ษทั ครัวการบินกรุ งเทพ จากัด
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ
โรงแรม เมอริ เดียน กรุ งเทพฯ
โรงแรม เมอริ เดียน ภูเก็ต
โรงแรม แรมเบรนท์ กรุ งเทพฯ
โรงแรม ซันรู ท กรุ งเทพฯ

ประสบการณ์ การบรรยาย เช่ นที.่ ..

• ศาลปกครอง,กระทรวงศึกษาธิการ
• กรมการขนส่ งทางบก
• กรมชลประทาน/กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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• การไฟฟ้านครหลวง
• สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(สคบ.)
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม/สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
• สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
• บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชั้น จากัด(มหาชน),บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด
• บริ ษทั นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย(จากัด),บริ ษทั ระขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั อินตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
• ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุ งไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, กรุ งศรี ออโต้
• บริ ษทั แอท แบงค็อก จากัด, บริ ษทั โตโยต้านนทบุรี ผูแ้ ทนจาหน่ายโตโยต้า จากัด
• บริ ษทั เนสท์เล่(ไทย) จากัด
• บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามโคบูตา้ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)/ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผูบ้ ริ หาร เซเว่น อีเลฟ
เว่น (7-Eleven)
• บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย
• บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด(มหาชน)
• บริ ษทั ไทยลอตเต้ จากัด
• บริ ษทั ล่าสู ง จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั โกลด์สตาร์ เมททอล จากัด
• บริ ษทั Banana Family Park
• บริ ษทั ในเครื ออีจีวี
• บริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
• บริ ษทั ท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จากัด
• บริ ษทั ซิ งเกิ้ล พอยท์ พาร์ ท(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
• บริ ษทั สามมิตร กรี น พาวเวอร์ จากัด
• บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
• สภาการชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• โรงพยาลบาล ศรี วชิ ยั
• โรงพยาบาล วชิระ
• โรงพยาบาล มหาชัย
• โรงพยาบาล กรุ งสยามเซนต์คาร์ลอส/
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• โรงแรม ซัมมิท พาวิลเลี่ยน กรุ งเทพ
• โรงแรม คลับอันดามัน ภูเก็ต
• โรงแรม อ่าวนาง พังงา
• โรงแรม ริ เวอร์ไรน์เพลส เซอร์วสิ อพารท์เมนต์/เวลา เวียน รี สอร์ท
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยสยาม
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
• มหาวิทยาลัยราชภัฎราไรพรรณี
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยโชติเวช
• วิทยาลัยดุสิตธานี
• วิทยาลัยบริ หารธุ รกิจและการท่องเที่ยวกรุ งเทพ ฯลฯ
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