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 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตร์   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 Pocket MBA บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาเอก รัฐศาสตร์  วิทยาลยัสอืสารการเมือง (CW) 

 ปริญญาเอก สงัคมศาสตร์  Magadh University  INDIA 

 ปริญญาเอก ทรัพยากรมนษุย์  Golden State University USA 

     ดร.บัญญัต ิบุญญา 

การศึกษา 

ประวัตกิารทาํงาน 

 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัภาครัฐ ทวัประเทศ 22 สถาบนั 

 ผู้อํานวยการฝ่าย สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ผู้ เชียวชาญ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ผู้ เชียวชาญ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 กรรมการ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน (ก.ถ.) 

 ทีปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์  3 กระทรวง 

 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัภาคเอกชน 8 สถาบนั 

 ผู้บริหารอาวุโส บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 

 กรรมการผู้จดัการ บจก.สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชัน 

 กรรมการบริหาร บจก.เอชอาร์ดี กรุ๊ป 

 ผู้ตรวจประเมิน สถาบนัตรวจรับรองระบบมาตรฐานสากล บีวีคิวไอ 

 ทีปรึกษาอาวโุส สถาบนัพฒันานกับริหาร (IMD) 

 นกัเขียนอิสระ สาํนกัพิมพ์ชนันํา 8 บริษัท 

 วิทยากรทีปรึกษา องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนมากกว่า 1000 องค์กร 

 กรรมการผู้จดัการ บจก.ศนูย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 นายกสโมสรโรตารี ท่าเรือกรุงเทพ 2551-2552 โรตารีสากล (RI) 

 ทีปรึกษา สมาคมนพลกัษณ์ไทย 

 ทีปรึกษา สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย 

 ทีปรึกษา สมาคมทีปรึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 

 วิทยากร สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

 วิทยากร สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 วิทยากร สถาบนัยานยนต์ 

 วิทยากร สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) 

 เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลยัมคธแห่งประเทศไทย 

 รองประธาน หลกัสตูรภาวะผู้นํา The Association for Overseas Technical Scholarship 

 รักษาการเลขาธิการ พรรคพลงัสร้างสรรค์ 

 รองหวัหน้าพรรค พรรคพลงัสร้างสรรค์ 

ประวัตกิารฝึกอบรม/ดูงาน 

 ผ่านการฝึกอบรม  ประมาณ 200 หลกัสตูร  ครอบคลมุเนือหาทังหมดทีรับบรรยาย 

 ผ่านการดูงาน มากกว่า 100 องค์กร (เลก็,กลาง,ใหญ่) ทงัในประเทศและต่างประเทศ 
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ความชาํนาญด้านการให้คาํปรึกษาและบรรยาย 

 ระบบการจดัการองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์และการพัฒนาองค์กร (ได้รับการขนึทะเบียนเป็นผู้ เชียวชาญ จาก 

กระทรวงอตุสาหกรรม) 

 ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, ISO/TS 16949 (ได้รับการขนึทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน จาก 

สถาบนัรับรองมาตรฐาน NAC) 

 ระบบการจดัการความปลอดภัยของอาหาร GMP, HACCP, FOOD SAFETY (ได้รับการขนึทะเบียนจาก สถาบนัความ

ปลอดภัยของอาหาร ประเทศอังกฤษ CIEH) 

 ระบบการจดัการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน (จป.ทกุระดบั)(ได้รับการขนึทะเบียนจาก สถาบนัความ

ปลอดภัยในการทํางาน กระทรวงแรงงาน) 

ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (บางส่วน) 

 โครงการพฒันาผู้ เข้าประกวดนางสาวไทยรอบ 18 คนสดุท้าย   

 โครงการพฒันานักจดัรายการวิทยทุวัประเทศ   

 โครงการพฒันาผู้นําเยาวชนไทยทวัประเทศ  

 โครงการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู กองทพัไทย  

 โครงการพฒันาผู้บริหารโรงพยาบาล ทวัประเทศ 

 โครงการพฒันาผู้บริหาร องค์กรปกครองสว่นท้องถินทัวประเทศ 

 โครงการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู (รองอธิบดี) ทกุกระทรวง 

 

ความชาํนาญด้านการให้คาํปรึกษาและบรรยาย 
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 ปัจจปัุน มีผู้ ผ่านการฝึกอบรมทงัภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จากทวัประเทศ มากกว่า 300000 คน 

รางวัลทีได้รับ 

ประสบการณ์ด้านการให้คาํปรึกษาและบรรยาย 

 Meritorious Service Furthering the Ideals of  Rotary  2008-2009  

 The Best SMEs Award 2012   

 บคุคลตวัอย่าง “คนดี คิดดี สงัคมดี ตามรอยพระยคุลบาท” ประจําปี 2556 

 ผู้บริหารและนกัพฒันาองค์กรดีเด่นแห่งปี  2556 (รางวัลธรรมาภิบาล)  


