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Professional
Project Management

ว ันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559

11-12 May 2016 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event).

.

Achieving Objectives Successfully by
Planning & Organizing Resources

ในโลกของการแข่งขันอย่างดุเดือดในปั จจุบน
ั ทีต
่ ้องการทัง้ ความแน่นนอนและความรวดเร็ว ความมัน
่ ใจของลูกค ้ารวม
่ าคปฏิบต
ศูนย์อยูใ่ นระบบงาน พืน
้ ฐานของกระบวนการบริหารจัดการได ้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนํ าสูภ
ั ิ การจูงใจ
และการควบคุม ทรัพยากรต่าง ๆ เพือ
่ ให ้สําเร็จตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทวี่ างไว ้ ทีใ่ ช ้ในการควบคุมการผลิตหรือการ
ให ้บริการ เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่าสินค ้าและบริการจะตรงตามความต ้องการอย่างไม่มก
ี ารผิดเพีย
้ นหรือบกพร่อง ปั จจุบน
ั องค์กรต่างๆ
นิยมดําเนินงานในรูปแบบโครงการ เพือ
่ ให ้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ควบคุม หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ซึง่ มีทัง้
โครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก บางโครงการได ้แทรกอยูก
่ บ
ั งานประจํา ซึง่ ทุกโครงการจําเป็ นต ้องมีการวางแผน
การใช ้ทรัพยากร การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการให ้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ เพือ
่ ให ้บรรลุตามเป้ าหมาย ทันเวลาและมีคณ
ุ ภาพตามทีก
่ ําหนด โดยใช ้ทรัพยากร อย่างคุ ้มค่าและเหมาะสม
ระบบบริหารงานโครงการ จะประสบความสําเร็จต ้องการทางออก ทีท
่ ําให ้ชีวต
ิ ง่ายขึน
้ และเพิม
่ ผลผลิตกิจการ ต ้องการการ
่ สารทางสังคม สร ้าง
ทํางานร่วมกัน และความหลากหลาย Varieties and flexibility ในการบริหารงานโครงการ และการสือ
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ประสิทธิภาพของทีมให ้สูง โดยการจัดมาตรฐานในกระบวนการหลักทีช
่ ว่ ยให ้ทํางานเสร็จดีกว่าและเร็วกว่า เพิม
่ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบต
ั งิ านในโครงการ สร ้างแผนของโครงการ วางแผนโครงการ, ระยะเวลาในการทําโครงการ, การติดตามความ
่ ง, แผนการดําเนินงาน และจัดตัง้ ระยะเวลา ด ้วย เส ้นทาง, ค่าใช ้จ่าย วันทีง่ าน
เคลือ
่ นไหวของโครงการ,การบริหารความเสีย
ต ้องสําเร็จ, วันทีส
่ ง่ มอบงาน และ การพึง่ พากัน การมอบหมายงานให ้กับผู ้ทํางาน บนพืน
้ ฐานของความสามารถและผู ้ทีย
่ งั
สามารถทํางานได ้ และ ง่ายในการควบคุมรายงานและความคืบหน ้า สามารถกําหนดงานทีท
่ ํา และขัน
้ ตอนการทํางาน ร่วมมือ
กับสมาชิกในทีมและผู ้ใช ้งานขัน
้ สุดท ้าย และอธิบายเอกสาร การจดบันทึก และสิง่ ทีแ
่ นบ. สามารถตัดสินใจในเวลาจริง
เกีย
่ วกับลําดับความสําคัญ, ผู ้ทํางานทีส
่ ามารถใช ้ได ้, งบประมาณ และระยะเวลา สามารถจัดการผู ้ทํางาน และงานล ้น ทํางานที่
เป็ นจริง ความวุน
่ วายในการทํางานโครงการ การทํางานกับกระบวนการหลัก ขัน
้ ตอนของงานทีต
่ ้องทํา ในองค์กร ติดตามการ
ทํางาน สถานะของโครงการ, ความคืบหน ้า และต ้นทุน เวลาจริง และความชัดเจนสามารถมองเห็นได ้ ความเคลือ
่ นไหวของ
งาน, กฎของธุรกิจ และการอนุมต
ั ใิ นขัน
้ ตอนการทํางาน, การปรับแต่ง การลงมือทํา และ ช่องของข ้อมูล
การจัดการโครงการ ช่วยให ้สามารถบริหารงาน สถานะภาพของงานทีต
่ ้องทําและงานต่างๆ สําหรับโครงการ, และ
มอบหมายงานได ้อย่างเหมาะสมเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าสามารถทําได ้เสร็จตามเวลาด ้วยผลงานระดับดีเลิศ A+ ตามทีล
่ ก
ู ค ้าคาดหวัง

วัตถุประสงค์ (Objective)

.

1. เพือ
่ รับทราบ และเข ้าใจหลักการการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถวางแผน งานโครงการได ้
(Project Baseline Schedule)
2. เพือ
่ ทราบถึงหลักการในการติดตาม และควบคุม โครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทัง้ ประเด็นสําคัญ
ของการจัดการด ้านบุคลากรโครงการ
ึ ษาทีเ่ กีย
3. เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้มีการอภิปรายในกรณีศก
่ วข ้อง และเป็ นการแลกเปลีย
่ นความคิดระหว่างผู ้เข ้าสัมมนา และ
วิทยากรเพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ให ้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)

.

1. ความสําคัญและความจําเป็ นของการบริหารและการจัดการโครงการ - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจร
โครงการ (Project Cycle)
2. การกําหนดแนวคิดและข ้อกําหนดโครงการ (Terms of References or TOR)
3. การศึกษาความเป็ นไปได ้และการวิเคราะห์โครงการ - ความหมาย ความสําคัญของการบริหารโครงการ - หลักสําคัญของ
การบริหารโครงการ – การจัดทําโครงการ - แนวคิด ขอบเขต วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์ ทีต
่ ้องการ - งบประมาณ ต ้นทุน
ทรัพยากรทีใ่ ช ้ - วิธก
ี ารประเมินผลลัพธ์ –
่ งของโครงการ
การจัดทําแผนงาน - การประเมินความเสีย
4. เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ ้มทุนและคุ ้มค่าของโครงการ – การดําเนินโครงการ - การจัดสรร จัดการ
ทรัพยากร ผู ้เกีย
่ วข ้อง – การบริหารงบประมาณ - การจัดการด ้านคุณภาพของโครงการ
่ งของโครงการ - การควบคุม ติดตามความก ้าวหน ้าโครงการ - การประเมิน และวัดประสิทธิผลของ
5. การบริหารความเสีย
โครงการ - การรายงาน และสรุปผลโครงการ - เครือ
่ งมือ โปรแกรมทีใ่ ช ้
6. การวางแผนโครงการและการใช ้แนวคิด Logical Framework เป็ นแนวทางในการจัดทําเอกสารโครงการ
7. บทบาทของผู ้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให ้ประสบผลสําเร็จ
8. การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
9. การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

ตารางการฝึ กอบรม (Agenda)

.
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ว ันที่ 1 ของการอบรม
09.00-12.00 น.

•
•

ความสําคัญและความจําเป็ นของการบริหารและการจัดการโครงการ
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ
(Project Cycle)
การกําหนดแนวคิดและข ้อกําหนดโครงการ
(Terms of References or TOR)

หมายเหตุ: COFFEE BREAK & NETWORKING: 10.30 น.
LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

• การศึกษาความเป็ นไปได ้และการวิเคราะห์โครงการ - ความหมาย ความสําคัญของการบริหาร
โครงการ - หลักสําคัญของการบริหารโครงการ – การจัดทําโครงการ - แนวคิด ขอบเขต
วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์ ทีต
่ ้องการ - งบประมาณ ต ้นทุน ทรัพยากรทีใ่ ช ้ - วิธก
ี ารประเมินผลลัพธ์
่ งของโครงการ
– การจัดทําแผนงาน – การประเมินความเสีย
• เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ ้มทุนและคุ ้มค่าของโครงการ – การดําเนิน
โครงการ - การจัดสรร จัดการทรัพยากร ผู ้เกีย
่ วข ้อง – การบริหารงบประมาณ – การจัดการด ้าน
คุณภาพของโครงการ
หมายเหตุ: COFFEE BREAK & NETWORKING: 14.30 น.
Questions & Answers, Signing Certificates, photo section,

16.30 น.

ว ันที่ 2 ของการอบรม
09.00-12.00 น.

•
•

การวางแผนโครงการและการใช ้แนวคิด Logical Framework เป็ นแนวทางใน
การจัดทําเอกสารโครงการ
บทบาทของผู ้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให ้ประสบ
ผลสําเร็จ

หมายเหตุ: COFFEE BREAK & NETWORKING: 10.30 น.
12.00-13.00 น.

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13.00-16.00 น.

• การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
• การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการปฏิบต
ั งิ าน
• การประมวลผลสรุป
หมายเหตุ: COFFEE BREAK & NETWORKING: 14.30 น.

16.30 น.

Questions & Answers, Signing Certificates, photo section,

ผลทีค
่ าดว่าจะได ้รับ (What You Will get)
AIM Training Co., Ltd. 19/2 Pahonyothin Soi 23, Pahonyothin Road, Bangkok 10900 Thailand
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1.

เข ้าใจถึงหลักการบริหารโครงการทีถ
่ ก
ู ต ้อง

2.

เข ้าใจถึงองค์ประกอบสําคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ

3.

เข ้าใจถึงขัน
้ ตอนการทํางานในการบริหารโครงการ

4.

สามารถวางแผนงานโครงการเบือ
้ งต ้นได ้

5.

เข ้าใจความสําคัญของ WBS - Work Breakdown Structure

6.

เข ้าใจถึงหลักการคํานวณแผนงานโครงการได ้ทัง้ แบบ Forward และ backward

7.

เข ้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงาน

8.

สามารถเลือกใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารโครงการทีเ่ หมาะสมกับงาน

.

วิทยากร (About Speaker)
อ.สมศักดิ์ แสงเป่ า
B.P.H.,
S.M.,
พ.กศ.,
พ.ม.,
M.B.A.,

Sp.L.,
EOSH-Trainer: ITC.ILO,
Greener Business – Trainer: ITC.ILO,
ISO-Trainer (BV)

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on “Effective Project Management” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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ั ์ แสงเป่า
อ. สมศกดิ
Ajarn Dominic Somsak

คุณวุฒิทางการศึกษา

.

คุณวุฒิวิชาชีพ

.

B.PH., พ.กศ. , พ.ม., S.M., M.B.A. (SEB)

• Sports Leadership หลักสูตรผู ้บริหารและผู ้นําการกีฬา จาก Manchester School of Business,
World Sports Academy, University of Manchester, UK.

• Essential

Occupational Safety and Health จาก International Training Center, ILO
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหประชาชาติ

• Greener Business

การบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อมในสถานประกอบการ จาก International Training
Center, ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหประชาชาติ

• Social Security Trainer ผู ้ฝึ กสอนการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รุน่ ที่ ๒, สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

• ผู ้ฝึ กสอนการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาการท่องเทีย่ ว โรงแรมและการบริการ
• ผู ้สอนงานโรงแรม การท่องเทีย่ วและงานบริการ
• ผู ้ฝึ กสอนหลักสูตรการประกันสังคม ผู ้ฝึ กสอนมาตรฐานนานาชาติ ISO 9000 / 14000 / 18000:
Bureau VERITAS (Thailand) Co., Ltd.

ประวัติการศึกษา

.

• มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 9
• การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การศึกษา B.Ed. จากประเทศฟิลปิ ปินส์
• การศึกษาด้านปรัชญาศาสตร์และมนุ ษยธรรมB.P.H. ประเทศอินเดีย
• ภาษาอังกฤษระดับ Advanced ของ Oxford University
• วิชาการศึกษา และวิชาครู พ.กศ., พ.ม.
• อบรมหลักสูตร ILO-SOLVE รุน่ TH-007 การพัฒนามาตรฐานแรงงานและการสร้างบรรยากาศการ
ทํางานที่ปลอดภัยและเป็ นบวกในสถานประกอบการ
• ประสบการณ์การทํางานระดับปฏิบตั กิ ารการศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลัย 6 ปี
• ประสบการณ์ทาํ งานระดับบริหารอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี
• การบริหารสมาคมอุตสาหกรรม สภาองค์การนายจ้างและสภาอุตสาหกรรมกว่า 5 ปี
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• หลักสูตรผูบ้ ริหารและผูน้ ํ าการกีฬา Sports Leadership จาก Manchester School of Business, World
Sports Academy, University of Manchester. การสร้างนักกีฬา การจัดการแข่งขัน การดูและพัฒนาการและ
ความปลอดภัยของนักกีฬา กรรมการ ผูช้ ม และเจ้าหน้ าที่จดั การแข่งขัน
• M.B.A. Sports & Entertainment บริหารธุรกิจสาขากีฬาและบันเทิง ว่าด้วยการสร้างความบันเทิ ง การกีฬา
การจัด Event ธุรกิ จการกีฬาและบันเทิ ง การจัดการ Facilities การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการ
บันเทิ งในกรอบของความปลอดภัย อาชีวอนามัย พัฒนาการที่เป็ นเลิ ศ มีมาตรฐานสูง ในบรรยากาศที่อบอุ่น
และมีอนามัย
• Essential Occupational Safety & Health Trainer จาก ILO International Labor Organization (EOSH) รุน่
ILO4 SAFET1 2014 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
• วิทยากรการประกันสังคมรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2557
• Greener Economy Trainer-ILO / Green Business Asia Project ผูฝ้ ึกอบรมการสร้างธุรกิ จให้เขียวกว่า
เพื่อธุรกิ จสีเขียวในทวีปเอเชีย
• ISO 9000 / 14000 / 18000 Trainer: Bureau VERITAS (Thailand) Co., Ltd.

ตําแหน่ งหน้ าที่ในปัจจุบนั

.

• ผูบ้ ริหารและวิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมการบริการ – ความเป็นเลิศ – และการบริหาร Service – Excellence –
Management Training Center
• : ทีป่ รึกษาประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย ECOT, 888/8 อาคารเจมส์ คาร์ คอร์ปอเรชัน,่ ถ.ศรี
นครินทร์, บางนา, กทม. 10270
• : วิทยากรด้านการบริหารและการโรงแรม สมาคมโรงแรมและการท่องเทีย่ วไทย (ATTA)
• : วิทยากรพิเศษในหน่ วยราชการเช่น วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน, กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณะสุข, รัฐสภา และกรุงเทพมหานคร, สํานักงานกรุงเทพมหานคร
• : อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
• : อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม International College
• : อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา คณะบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
International College
• : อาจารย์พเิ ศษวิทยาลัยเชตุพน คณะบริหารธุรกิจการโรงแรม ส่วนงานการศึกษาระบบทวิภาคี
• : อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ดูแลการพัฒนาศูนย์การเรียนรูแ้ ละฝึกอบรม
นักศึกษา ให้ทาํ รายได้เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมของคณะวนศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ
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งานในความรับผิดชอบปัจจุบนั

.

• Bangkok Representative Venkat AB, Turning Torso, 292 Vastra Varvsgatan 34, 21115
Malmo, SWEDEN (Division of Inspection)
• Excellence Service & Management Training, Hotel Service Expert, 34/240 Manorom I, Soi
Liabklongsong 18, Liabklongsong Rd. Klongsamwah, Bangkok 10510
• วิทยากรอบรมสายงานการบริการ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม การสร้างมาตรฐานการผลิต ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน
• หลักสูตร ศ.ศ.บ. ระบบทวิภาคี การโรงแรมและการบริการ ระบบทวิภาคี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
• วิทยากรอบรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทํางาน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• วิทยากรอบรมการสร้างมาตรฐานการทํางาน และ ISO 9000 / 14000 / 18000

ประวัติการทํางาน

.

a. 2523-2528 สอนและบริหารการศึกษาระดับโรงเรียนและวิทยาลัย
b. 2528-2531 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยต่างประเทศ บริษทั ทานตะวัน จํากัด
c. 2531-2541 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดและกรรมการบริหาร บริษทั ไทยทรัพย์โอเวอร์ซสี ์ จํากัด
d. 2533-2539 กรรมการบริหาร / ผูช้ ่วยเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย / ได้ปฏิบตั หิ น้าที:่
อนุกรรมการปรับปรุงการบริหารการท่าเรือและศุลกากรไทย / อนุกรรมการการขนส่งทางเรือแห่งประเทศไทย /
อนุกรรมการพัฒนาการส่งออกไทย / คณะกรรมการพัฒนาการอาชีวศึกษาเชิงสมรรถนะ กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ / คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ปจั จุบนั ยกฐานะเป็นสํานักงานการศึกษานอก
โรงเรียน / คณะอนุกรรมการเพื่อสิ่ งแวดล้อม ปจั จุบนั ยกฐานะเป็นคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
e. 2541
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยการตลาด บริษทั ในเครือทานตะวัน มหาชนจํากัด
f. 2541-2545 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โอเรียนตันอินเตอร์โพลี จํากัด
g. 2541-2546 กรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และวิทยากรฝึกอบรม
h. 2541 – 2556 กรรมการบริหาร / ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
i. 2541- 2556 FITA’s International Judge กรรมการผูต้ ดั สินกีฬายิงธนูนานาชาติของสหพันธ์ยงิ ธนู
นานาชาติ และวิทยากรอบรมกีฬายิงธนู ในระดับประเทศไทยและนานาชาติ
j. 2546-2554 ทีป่ รึกษาฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรม โรงแรมนารายณ์ รับผิดชอบการ
สร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อมและการสร้างมาตรฐานการให้บริ การให้ได้
มาตรฐาน ๔ ดาว หรือโรงแรมชัน้ หนึ่ ง
k. 2550 – ปจั จุบนั วิทยากรอบรมทักษะการบริการ การโรงแรม และการท่องเทีย่ ว แก่โรงแรม บริษทั และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
l. 2553 เลขาธิการชมรมกีฬายิงธนูคนพิการไทย ในสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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m. 2553 อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม International College
n. 2554 อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตสวนสุนนั ทา คณะบริหารธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
International College
o. 2554 อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
p. 2554 – 2555 ทีป่ รึกษาฝ่ายพัฒนาองค์การและบุคลากร บริษทั JFB Foods จํากัด “เจียงลูกชิน้ ปลา”
q. 2554 – 2556 ทีป่ รึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการผลิต บริษทั GAP Printing จํากัด
r. 2554 – 2557 ทีป่ รึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบุคลากร โรงแรม Princess Beach Resort & Spa อ.แกลง จ.
ระยอง
s. 2556 – 2557 รองประธานเครือข่ายผูป้ กครอง โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ๓๓๓ ถนนรามอินทรา มีนบุร ี กทม.
10510
t. 2557 - 2558 งานฝึกอบรม สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ECOT, 888/8 อาคารเจมส์คาร์คอร์ปอเรชัน,่
ถ.ศรีนครินทร์, บางนา, กทม. 10270
u. 2557 – 2558 ประธานเครือข่ายผูป้ กครอง โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 333 ถนนรามอินทรา มีนบุร ี กทม.
10510

รางวัลเกียรติยศที่ได้รบั

.

 นักเขียนดีเด่นระดับเยาวชน จาก UNESCO ปี พ.ศ. 2525
 รางวัลการพัฒนาบุคลากรในองค์การดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552
 รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

.

TELEPHONE: AIM Client Services: 02-513-0123 (Auto Line)
Mobiles: 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX: 02-513-0124
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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