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นาวาตรีหญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ
่ ยเลขานุการ คณะทางานด้านยุทธศาสตร์ เพือ
่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
ผูช
้ ว
่ การพ ัฒนาประเทศไปสูก
ประจา สาน ักนายกร ัฐมนตรี

การศึกษา
o พยาบาลทหารเรือรุ่น 23 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
o ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให ้คาปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
o ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
o ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
o กาลังศึกษาปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์บณ
ั ฑิต มสธ.
การศึกษาฝึ กอบรมพิเศษทงในและต่
ั้
างประเทศ
 หลักสูตร Remote Emergency Medical, Diving Disease Research Center, England 2005
 หลักสูตร Basic Hyperbaric Chamber, Diving Disease Research Center, England 2005
 หลักสูตร Hyperbaric safety Director , Taxas, USA 2009
 หลักสูตร Leadership Coaching Program ,England 2007
 หลักสูตรการพูดเพือ
่ การทูต จากสถาบันการพูดเพือ
่ การทูต
 หลักสูตร การสอนและแนะนางาน ม.ธรรมศาสตร์
 หลักสูตร Blue Ocean and Game Theory ม.ธรรมศาตร์
 หลักสูตร วิจัยและพัฒนาการทางทหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาทางการทหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 หลักสูตรดาน้ าเพือ
่ การอนุรักษ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปี 2548
 หลักสูตรเวชศาสตร์ใต ้น้ า กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 2543
ประสบการณ์
 ตุลาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ทาหน ้าทีต
่ ล
ุ าการศาลทหารปี 2554 ถึงปั จจุบน
ั
 อาจารย์บรรยายพิเศษ ให ้พระเจ ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
้ นายร ้อยและนายพันพิเศษ หน่วย
มกุฎราชกุมาร และ พระเจ ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้าสิรวิ ณ
ั ณวลี นารีรัตน์ ในหลักสูตรชัน
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
 ทีป
่ รึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ไทย-จีน –อาเซียน สภาผู ้แทนราษฏร
 อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา , หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ใน
วิชา HRD , HRM , Psychology , Business Management . โรงเรียนนายเรือ ,โรงเรียนนายร ้อยจปร.
 นายทหารติดตามเจ ้ากรมข่าวประเทศอังกฤษ ในการประชุมเอเชียแปซิฟิค
 นายทหารจิตวิทยาทางการแพทย์ ร.พ. อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจเพีอ
่ มนุษยธรรมไทย/อิรัก ผลัดที่ 2 ปี 2547
 วิทยากรบรรยายเรือ
่ งจิตวิทยาการทางานและพฤติกรรมบริการให ้กับสถาบันต่างๆ อาทิเช่น สานั กงานตรวจเงินแผ่นดิน,
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ห ัวข้อการบรรยาย
1. พฤติกรรมองค์กร
่ วามเป็ นเลิศ (Excellence Service)
2. การบริการสูค
3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
4. การสร ้างภาวะผู ้นา (Leadership)
5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.)
6. การทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building)
7. การเสริมสร ้างและพัฒนาทีมงานด ้วยกิจกรรม Walk Rally
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ั พันธ์
9. การสร ้างมนุษย์สม
10. เทคนิคการเป็ นวิทยากรและการพูด
11. จิตวิทยาการทางานและจิตวิทยาองค์กร
12. การสร ้างแรงจูงใจ เปลีย
่ นความคิดชีวต
ิ เปลีย
่ น
13. อืน
่ ๆ ด ้านการบริหารจัดการ
ผลงานด้านวิชาการ
 เขียนบทความวิชาการ ลงหนังสือนาวิกศาสตร์ กองทัพเรือ
 เขียนบทความวิชาการ ลงหนังสือ วารสารอาภากร
 เขียนหนังสือพ็ อกเก๊ตบุ๊ค “ตามรอยเท ้าบนพืน
้ ทรายกับทหารหญิงไทยในอิรัก สานักพิมพ์ มติชน
 เขียนหนังสือพ็ อกเก๊ตบุ๊ค” มหัศจรรย์ HBO สานั กพิมพ์ ดวงกมล”
 เขียนหนังสือพ็ อกเก๊ตบุ๊ค “ The First Lecture วิชาแรกทีม
่ หาวิทยาลัยต ้องสอน สานั กพิมพ์ ธิงค์บย
ี อนด์.”
อาจารย์พเิ ศษสถาบ ันการศึกษา
วิทยาลัยพยาลบาลกองทัพเรือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
สถาบันตรวจเงินแผ่นดิน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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