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ผูช้ว่ยเลขานุการ คณะท างานดา้นยุทธศาสตร ์เพือ่การพฒันาประเทศไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 

ประจ า ส านกันายกรฐัมนตร ี
 

 

การศกึษา      

o พยาบาลทหารเรอืรุ่น 23 ปรญิญาตร ีพยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลัยมหดิล  
o ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาจติวทิยาการใหค้ าปรกึษา มหาวทิยาลยับรูพา  

o ปรญิญาโท รัฐศาสตร ์ภาควชิาความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์ 
o ปรญิญาเอก หลักสตูรนานาชาต ิสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลัยบรูพา  

o ก าลงัศกึษาปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มสธ. 

 
การศกึษาฝึกอบรมพเิศษท ัง้ในและตา่งประเทศ 

 หลกัสตูร Remote Emergency Medical, Diving Disease Research Center, England 2005 
  หลกัสตูร Basic Hyperbaric Chamber, Diving Disease Research Center, England  2005 

 หลกัสตูร Hyperbaric safety Director  , Taxas, USA  2009 
 หลกัสตูร Leadership Coaching Program ,England 2007  

 หลกัสตูรการพูดเพือ่การทตู จากสถาบนัการพูดเพือ่การทตู 

 หลกัสตูร การสอนและแนะน างาน ม.ธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูร  Blue Ocean and Game Theory  ม.ธรรมศาตร ์

 หลกัสตูร วจัิยและพัฒนาการทางทหาร สถาบนัวจัิยและพัฒนาทางการทหารกรมยทุธศกึษาทหารเรอื  
  หลกัสตูรด าน ้าเพือ่การอนุรักษ์ สถาบนัวจิัยจฬุาภรณ์  ปี 2548 

 หลกัสตูรเวชศาสตรใ์ตน้ ้า กรมแพทยท์หารเรอื ปี 2543 

 
ประสบการณ์   

 ตลุาการศาลทหาร มณฑลทหารบกที ่14 ท าหนา้ทีต่ลุาการศาลทหารปี 2554 ถงึปัจจบุนั 
 อาจารยบ์รรยายพเิศษ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรรัีศมิ ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร และ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สริวิณัณวล ีนารรัีตน ์ในหลกัสตูรชัน้นายรอ้ยและนายพันพเิศษ หน่วย
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ์

 ทีป่รกึษาสถาบนัวจัิยและพัฒนาเศรษฐกจิ การศกึษา ไทย-จนี –อาเซยีน สภาผูแ้ทนราษฏร 

 อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์, มหาวทิยาลยับรูพา , หลกัสตูรนานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ ใน
วชิา HRD , HRM , Psychology , Business Management . โรงเรยีนนายเรอื ,โรงเรยีนนายรอ้ยจปร. 

 นายทหารตดิตามเจา้กรมขา่วประเทศองักฤษ ในการประชมุเอเชยีแปซฟิิค  
 นายทหารจติวทิยาทางการแพทย ์ร.พ. อาภากรเกยีรตวิงศ ์ฐานทพัเรอืสตัหบี 

 ปฏบิตัภิารกจิเพีอ่มนุษยธรรมไทย/อรัิก ผลดัที ่2 ปี  2547 

 วทิยากรบรรยายเรือ่งจติวทิยาการท างานและพฤตกิรรมบรกิารใหก้บัสถาบนัตา่งๆ อาทเิชน่ ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ, 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

นาวาตรีหญิง ดร.กันทิมา  ชะระภิญโญ  
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หวัขอ้การบรรยาย 
1. พฤตกิรรมองคก์ร 

2. การบรกิารสูค่วามเป็นเลศิ (Excellence Service) 
3. การพัฒนาบคุลกิภาพ 

4. การสรา้งภาวะผูน้ า (Leadership) 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) 
6. การท างานเป็นทมีอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Team Building) 

7. การเสรมิสรา้งและพัฒนาทมีงานดว้ยกจิกรรม  Walk Rally 
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ (HRD) 

9.  การสรา้งมนุษยส์มัพันธ ์
10. เทคนคิการเป็นวทิยากรและการพูด 

11. จติวทิยาการท างานและจติวทิยาองคก์ร 

12. การสรา้งแรงจงูใจ เปลีย่นความคดิชวีติเปลีย่น 
13. อืน่ๆ ดา้นการบรหิารจัดการ 

 
    ผลงานดา้นวชิาการ 

 เขยีนบทความวชิาการ ลงหนังสอืนาวกิศาสตร ์กองทพัเรอื 

 เขยีนบทความวชิาการ ลงหนังสอื วารสารอาภากร 
 เขยีนหนังสอืพ็อกเกต๊บุ๊ค  “ตามรอยเทา้บนพืน้ทรายกับทหารหญงิไทยในอรัิก ส านักพมิพ ์มตชิน  

 เขยีนหนังสอืพ็อกเกต๊บุ๊ค” มหัศจรรย ์HBO ส านักพมิพ ์ดวงกมล” 
 เขยีนหนังสอืพ็อกเกต๊บุ๊ค “ The First Lecture วชิาแรกทีม่หาวทิยาลัยตอ้งสอน ส านักพมิพ ์ธงิคบ์ยีอนด.์” 

 
      อาจารยพ์เิศษสถาบนัการศกึษา 

 วทิยาลยัพยาลบาลกองทพัเรอื 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 มหาวทิยาลัยบรูพา 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 

 สถาบนัตรวจเงนิแผน่ดนิ 

 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ  
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