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ประวัติการศึกษา   

 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), วิชาเอก อังกฤษ-จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 

ประสบการณทํางาน 
 2548 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษ วิชา Human Resource Management และ 

Management of Organizational Change and Development  

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 

วิทยากรและท่ีปรึกษาของสถาบันตางๆ อาทิ 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 

 SRI Consultant Limited 
 Approach Company Limited 

 

 2546 - 2548  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 

บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด 

 

 2545-2546  วิทยากรท่ีปรึกษาดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

 

 2542-2544  ผูจัดการสํานักงานสาขาประจําประเทศไทย 

Fortum Power and Heat Oy 
 

 2539-2542  ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ 

Thai ORIX Leasing Co.,Ltd. 
 
 
 
 
 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 
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ผลงานทางวิชาการ 
 
1.1  หนังสือและตําราเรียน:   

ก. หนังสือกึ่งวิชาการ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือ 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based Learning  

 การจัดการทรัพยากรมนุษยดวย Competency-Based HRM 

ข. หนังสือกึ่งวิชาการ (ผูประพันธรวม) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือ 

 Human Resource Management Cook Book การบริหารมนุษยใหสุดยอด 

 วิถีสูผูนําระดับโลก 

 Essentials of Managing Change สาระสูการเปลี่ยนแปลงองคกรท่ีมีประสิทธิผล 

ค. ตําราเรียนวิชา Human Resource Management ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

ง. ตําราเรียนวิชา Personnel Recruitment and Selection ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
 

1.2  หลักสูตรฝกอบรม:   

ก. จัดทําหลักสูตร HR FOCUS และ Competency เพื่อสอนในโครงการ Modern Management Program 

(MMP) และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคกร ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ หรือ 

Thailand Quality Award (TQA) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

ข. จัดทําหลักสูตร Competency in Action เพื่อสอนองคกรตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ ใหสราง Competency Model ของตนเอง  

ค. จัดทําหลักสูตรตางๆ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสอนในสถาบันตางๆ อาทิ สมาคมการจัดการ

ธุรกิจแหงประเทศไทย สถาบันฝกอบรมธรรมนิติ เปนตน ตัวอยางหลักสูตร เชน 

 New HR Professional 
 Highly Effective Interview Technique 
 Performance Management in Action 

 การออกแบบระบบฝกอบรม ISD Model 

 Setting Work Standards and Goals 

 เทคนิคการบริหารลูกนอง 

 ฯลฯ 
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ประสบการณการใหคําปรึกษา 
 

1. การใหคําปรึกษาดาน Competency 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) สายธุรกิจขายอาหารกุง 

 ทบทวน ปรับปรุง และแกไข Functional Competency  ของสายธุรกิจอาหารกุง ใหม ใหสอดคลองกับ

เปาหมายทางธุรกิจขององคกร และลกัษณะงานของพนักงานทุกระดับ 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 จัดทําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน ตามหลัก BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) 

เพื่อใหองคกรใชในการประเมิน Functional Competency ไดเองในอนาคต 

 กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator) ท่ีสอดคลองกับลักษณะงานในแตละ

ตําแหนง และ Functional Competency ของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหองคกรใชในการประเมินตัวชี้วัด

ดานผลงานไดเองในอนาคต 

 ประเมิน Functional Competency ดวยวิธีการประเมิน 180 องศา 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 จัดทําคูมือการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางใหแก HR ขององคกรในการจัดทํา Training Road Map 

และ Career Development Plan ท่ีสอดคลองกบั Functional Competency ขององคกร 

 

 

 Siam Compressor Industry Co.,Ltd. 

 จัดทํา Competency Model  ขององคกร โดยการสราง Core Competency ใหสอดคลองกับ Core 

Values ขององคกร  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ฝกการประเมิน Competency Gap ดวยการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 

 บริษัท ไบโอแลป จํากัด   

 จัดทํา Competency Model ขององคกร และสราง Core Competency Dictionary 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 
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1.  การใหคําปรึกษาดาน Competency (ตอ) 

 

 บริษัท เบทาโกร จํากัด (ธุรกิจสายสุกร) 

 จัดทํา Competency Model ขององคกร และสราง Core Competency Dictionary 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 

 บริษัท NEC TOKINS (Thailand) 

 จัดทํา Competency Model ขององคกร และสราง Core Competency Dictionary 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) และ

การประเมิน 360 องศา  

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 

 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 จัดทํา Competency Model ขององคกร และสราง Core Competency Dictionary 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) และ

การประเมิน 360 องศา  

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

  
 NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 

 จัดทํา Competency Model  ขององคกร โดยการสราง Core Competency ใหสอดคลองกับ Core 

Values, Vision, Mission, Policy  หรือปรัชญา ขององคกร  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP)  

 
 Asahikasei Plastic (Thailand) Co.,Ltd. 

 จัดทํา Competency Model  ขององคกร โดยการสราง Core Competency ใหสอดคลองกับ Core 

Values, Vision, Mission, Policy  หรือปรัชญา ขององคกร  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP)  
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1.  การใหคําปรึกษาดาน Competency (ตอ) 

 

 ชมรมพยาบาลโรคไตแหงประเทศไทย 

 จัดทํา Competency Model  ขององคกร โดยการสราง Core Competency ใหสอดคลองกับ Core 

Values, Vision, Mission, Policy  หรือปรัชญา ขององคกร  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP)  

 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กระทรวงสาธารณสุข 

 จัดทํา Functional Competency ใหสอดคลองกบั Core Competency ท่ี ก.พ. กําหนด  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

 จัดทํา Competency Model  และ Core and Functional Competencies Dictionary 

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP)  

 

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  

 จัดทํา Functional Competency ใหสอดคลองกบั Core Competency ท่ีก.พ. กําหนด  

 กําหนดระดับ Competency (Job Mapping) ใหเหมาะสมกับลักษณะงานแตละตําแหนง 

 ประเมิน Competency Gap ดวยการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview) และการ

ประเมิน 360 องศา  

 วางแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร (Individual Development Plan – IDP) เพื่อลด Competency 

Gap และพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ Competency ตามท่ีองคกรกําหนด 

 จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน Competency ตามท่ีก.พ. กําหนด ดวยการจัดทําแบบ

ประเมินพฤติกรรมการทํางาน หรือท่ีเรียกทางวิชาการวา Behavioral Anchor Rating Scales – BARS 

 จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหเติบโตในสายอาชีพ (Career Development and Succession 

Planning) ตามระบบตําแหนงใหม 

 
 
 
 

 
 



 

 

Sukanya Rassametummachot  หนา 6 จาก 8 

2. ประสบการณการใหคําปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

 บมจ. อสมท จํากัด (มหาชน)  

 วินิจฉัยระบบงาน HR (HR System Diagnosis)  

 เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร ใหตอบสนองตอการเติบโต

ขององคกร และสอดคลองกับสภาพการแขงขนัทางธุรกิจ 

 

 บริษัท สยามแม็คโคร (มหาชน) จํากัด 

 วินิจฉัยระบบงาน HR (HR System Diagnosis)  

 เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร ใหตอบสนองตอการเติบโต

ขององคกร และสอดคลองกับสภาพการแขงขนัทางธุรกิจ 

 

 บริษัท ช. การชาง (มหาชน) จํากัด 

 จัดทําใบวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีมี KPI ในสวนของใบพรรณนาลักษณะงาน 

 วางแนวทางการหา Training Needs และจัดทํา Training Road Map ดวยการ วิเคราะห

ความสามารถในการทํางานจากการวิเคราะหงาน 

 

 บริษัท NEC TOKINS (Thailand) 

 ปรับปรุง Job Description และกําหนด KPI (Key Performance Indicator) หรือ มาตรฐานผลงานใน 

Job Description ระดับ Operator, Leader, Chief, Technician ของฝายผลิต และฝาย HR & GA 

 วางแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารผลงานขององคกร 

 จัดทํา Talent Management Program โดยการพัฒนา Talent  ขององคกร ผานระบบการฝกอบรม

ตามแนวคิด The Instructional System Design Model (ISD Model) 

 

 บริษัท Areeya Property 

 จัดทําJob Analysis  และกําหนด  KPI (Key Performance Indicator) หรือ มาตรฐานของผลงานใน

สวนของ Job Description  ทุกตําแหนงงานในระดับ Manager 

 

 Ferro Thailand Co.,Ltd. 

 จัดทําJob Analysis  และกําหนด  KPI (Key Performance Indicator) หรือมาตรฐานของผลงานใน

สวนของ Job Description ระดับ Supervisor 

 

 Thai Asahi Glass Public Company Limited 

 กําหนด KPI (Key Performance Indicator) หรือ มาตรฐานผลงานใน Job Description ของฝาย

ผลิต 
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2.  ประสบการณการใหคําปรึกษาดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

 สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา    

 จัดทําระบบประเมินคางานของทุกตําแหนงงาน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาโครงสรางเงินเดือนท่ี

เหมาะสมตามคาของงาน 

 จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแนวคิด Result-Based Management  ของ 

ก.พ. 

 

 ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

 จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ และจัดทํา Training Road Map ใหฝายปรึกษา

แนะนําของธนาคาร 

 

 บริษัท รีไซเคิล คอนเซ็พท จํากัด 

 จัดทําระบบประเมินผลโดยใช Balance Scorecard และ KPI ในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ต้ังแตระดับองคกร  ระดับฝาย และระดับบุคคล 

 

 โรงเรียนพงษสวสัด์ิพณิชยการ       

 กอต้ังฝายบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกโรงเรียน 

 ปรับปรุงโครงสรางองคกร  

 จัดทํา Job Description ท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator) 

 กําหนดแนวทางการหา Training Needs เพื่อกําหนดหลักสูตรฝกอบรม (Training Road Map) 

 ปรับปรุงการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยใช Suggestion System 

 จัดทําระบบประเมินคางานใหสอดคลองกับความยากของงานและโครงสรางเงนิเดือน 

 ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sukanya Rassametummachot  หนา 8 จาก 8 

3.  รายช่ือองคกรท่ีใหการฝกอบรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและ Competency 

 บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ 

 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท EPE Packaging (Thailand) Co.,Ltd. 

 บริษัท Mitsubishi Elevator Asia Co.,Ltd. 

 บริษัท AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd. 

 บริษัท Asahikasei Plastics (Thailand) Co.,Ltd. 

 บริษัท NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 

 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

 บมจ. ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต 

 บริษัท อาคเนย ประกันภัย (2000) จํากัด 

 ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) 

 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงพยาบาลปยะเวท 

 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุา ฯ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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