www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com

Hotline : 089-773-7091 090-645-0992

ดร.บัญญัติ บุญญา

การศึกษา


ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง



ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



Pocket MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ วิทยาลัยสือสารการเมือง (CW)



ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ Magadh University INDIA



ปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์ Golden State University USA

ประวัตกิ ารทํางาน



อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐ ทัวประเทศ 22 สถาบัน



ผู้อํานวยการฝ่ าย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ



ผู้เชียวชาญ กระทรวงอุตสาหกรรม



ผู้เชียวชาญ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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กรรมการ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน (ก.ถ.)



ทีปรึกษา ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 กระทรวง



อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาคเอกชน 8 สถาบัน



ผู้บริหารอาวุโส บมจ.เครือเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP)



กรรมการผู้จดั การ บจก.สยามเอชอาร์ คอร์ ปอเรชัน



กรรมการบริหาร บจก.เอชอาร์ ดี กรุ๊ป



ผู้ตรวจประเมิน สถาบันตรวจรับรองระบบมาตรฐานสากล บีวีคิวไอ



ทีปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนานักบริหาร (IMD)



นักเขียนอิสระ สํานักพิมพ์ชนนํ
ั า 8 บริษัท



วิทยากรทีปรึกษา องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนมากกว่า 1000 องค์กร



กรรมการผู้จดั การ บจก.ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ



นายกสโมสรโรตารี ท่าเรือกรุงเทพ 2551-2552 โรตารี สากล (RI)



ทีปรึกษา สมาคมนพลักษณ์ ไทย



ทีปรึกษา สมาคมนักฝึ กอบรมแห่งประเทศไทย



ทีปรึกษา สมาคมทีปรึกษาเครือข่ายภาคเหนือ



วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย



วิทยากร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



วิทยากร สถาบันยานยนต์



วิทยากร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น)



เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมคธแห่งประเทศไทย



รองประธาน หลักสูตรภาวะผู้นํา The Association for Overseas Technical Scholarship



รักษาการเลขาธิการ พรรคพลังสร้ างสรรค์



รองหัวหน้ าพรรค พรรคพลังสร้ างสรรค์

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม/ดูงาน


ผ่านการฝึ กอบรม ประมาณ 200 หลักสูตร ครอบคลุมเนือหาทังหมดทีรับบรรยาย



ผ่านการดูงาน มากกว่า 100 องค์กร (เล็ก,กลาง,ใหญ่) ทังในประเทศและต่างประเทศ
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ความชํานาญด้ านการให้ คาํ ปรึกษาและบรรยาย









ระบบการจัดการองค์กรด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นผู้เชียวชาญ จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม)
ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, TIS 18001, ISO/TS 16949 (ได้ รับการขึนทะเบียนเป็ นผู้ตรวจประเมิน จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน NAC)
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร GMP, HACCP, FOOD SAFETY (ได้ รับการขึนทะเบียนจาก สถาบันความ
ปลอดภัยของอาหาร ประเทศอังกฤษ CIEH)
ระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน (จป.ทุกระดับ)(ได้ รับการขึนทะเบียนจาก สถาบันความ
ปลอดภัยในการทํางาน กระทรวงแรงงาน)

ความชํานาญด้ านการให้ คาํ ปรึกษาและบรรยาย

ผลงานด้ านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (บางส่ วน)

 โครงการพัฒนาผู้เข้ าประกวดนางสาวไทยรอบ 18 คนสุดท้ าย
 โครงการพัฒนานักจัดรายการวิทยุทวประเทศ
ั
 โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชนไทยทัวประเทศ
 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กองทัพไทย
 โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาล ทัวประเทศ
 โครงการพัฒนาผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถินทัวประเทศ
 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (รองอธิบดี) ทุกกระทรวง
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รางวัลทีได้ รับ

 Meritorious Service Furthering the Ideals of Rotary 2008-2009
 The Best SMEs Award 2012
 บุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจําปี 2556
 ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์ กรดีเด่นแห่งปี 2556 (รางวัลธรรมาภิบาล)

ประสบการณ์ ด้านการให้ คาํ ปรึกษาและบรรยาย



ปั จจุปัน มีผ้ ผู ่านการฝึ กอบรมทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จากทัวประเทศ มากกว่า 300000 คน
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