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อาจารยอมร ถาวรมาศ

การศึกษา
ในประเทศ

- ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูง วิชาการขายและการโฆษณา
โรงเรียนพณิชยการพระนคร ปการศึกษา พ.ศ. 2506

ตางประเทศ

- ศึกษาและดูงานในประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการขาย การตลาด
และคอมพิวเตอร
- ไดรับวุฒิบัตร Train The Trainer จาก Burroughs International Institute of England

ตําแหนงปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ที. โปรเฟสชั่น จํากัด
ประสบการณ
- เริ่มตนจากตําแหนงพนักงานขาย (Salesman) เครื่องใชอุปกรณสํานักงาน
เมือ่ พ.ศ. 2507 ในบริษัท ยิบอินซอยจํากัด
- ผูควบคุมฝายขาย (Sales Supervisor) เมือ่ ป พ.ศ. 2512 บริษัท ยิบอินซอยจํากัด
- ป พ.ศ. 2513 เปนผูชวยผูจัดการฝายขาย (Asst. Sales Manager) บริษัท โอลิมเปย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่
ขายเครื่องพิมพดีดชั้นนําที่มียอดขายสูงสุดของเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน
- ป พ.ศ. 2513 กลับมาทํางานกับบริษัท ยิบอินซอย จํากัด อีกครั้งหนึ่ง ในตําแหนง
ผูจัดการฝายขาย (Sales Manager) แผนกเครื่องจักรทําบัญชีและเครื่องมินิ-คอมพิวเตอร
ดูแลและรับผิดชอบการขายและการตลาดของอุปกรณเครื่องใชสํานักงานระดับสูงทั้งหมด
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- ป พ.ศ. 2516 ผูจัดการแผนก (Division Manager) Business System and Data Processing Division ของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร “เบอรโรส”
- ป พ.ศ. 2518 เปนรองกรรมการผูจัดการ (Asst. Managing Director) บริษัท ศูนยคอมพิวเตอร
ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการดานการประมวลผลแกหนวยงานตางๆ
- ป พ.ศ. 2521 - 2532 เปนกรรมการผูจัดการ (Managing Director) บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด ซึ่งเปน
ผูแทนจําหนายระบบเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ (Large Scale Computer System-SPERRY UNIVACใน
ปจจุบันใชชื่อการคาวา “UNISYS”
- ป พ.ศ. 2532 -ปจจุบนั ประกอบกิจการสวนตัว ในนาม “บริษัท เอ.ที. โปรเฟสชั่น จํากัด” ซึ่งไดใหบริการ
แกหนวยงานตางๆ อาทิ เชน กรรมการในคณะที่ปรึกษา (Local Consultant) ของกรมสรรพากร, ผูจัดการ
สวนฝกอบรม (Training Manager) และเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager),ที่ปรึกษาใหกับบริษัท แอ็ด
วานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดจําหนายและติดตั้งระบบเน็ตเวอรใหกับหนวยงาน
ราชการและธุรกิจตางๆ ,กรรมการบริหาร บริษัท ซีเนอรจิสติค ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
รวมทุนกับตางประเทศ ในการติดตั้งระบบ EDI ใหกับบริษัท DHL จํากัดทั่วโลก
งานสังคม
- อดีตกรรมการนโยบาย ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิคและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการพลังงาน
- อดีตเลขาธิการ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย (ATCI)
- อดีตกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสารสนเทศ สํานักงานก.พ.
- อดีตกรรมการรางหลักสูตรสารสนเทศคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- อดีตกรรมการบริหาร สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- อดีตอนุกรรมการ การประชาสัมพันธเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสงเสริมการ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ
- อดีตกรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
- อดีตที่ปรึกษาวิชาการ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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- กรรมการ คณะทํางานเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฯ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะทํางานศึกษาการกําหนดมาตรการภาษี สําหรับการพาณิชยอีเล็กทรอนิกส
(E-Commerce) กระทรวงการคลัง
งานดานการพูดและการบรรยาย
วิทยากรผูบรรยายรับเชิญ

- ศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ
- สถาบันพัฒนานักบริหาร
- สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
- สมาคมการจัดการตลาดแหงประเทศไทย
- สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ

งานเขียนและบทความ
- เจาของงานเขียน “พูดจาประสาคอมพิวเตอร” พ็อกเกตบุก เรื่องคอมพิวเตอรเลมแรกในประเทศไทย
- เจาของงานเขียน “คลีนคิ หมอนักขาย” คอลัมน ที่มีผูติดตามเปนอันดับหนึ่งในนิตยสาร “นักขาย” และเปน
พ็อกเกตบุกที่ไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆ ของเมืองไทย
-เจาของงานเขียน “อวสานเซลสแมน” คอลัมนยอดฮิตในพันทิบ หองสีลมและพ็อกเกตบุกขายดีอันดับ
หนึ่งของเมืองไทย
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