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วทิยากร 
 

ดร.พัชร ีแชม่ชอ้ย 
  
  

ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาเอก ศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ - มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย 
ปรญิญาโท ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ – มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ประสบการณ์ท างาน 

ผูจ้ัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล บรษัิท ครัวการบนิกรงุเทพ จ ากดั 
ผูจ้ัดการแผนกฝึกอบรมและคณุภาพ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด ์ 
เจา้ของกจิการเบเกอรี ่- ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม ฮอลเิดย ์อนิน ์กรงุเทพฯ  
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม อนิเตอรค์อนตเินนตลั กรงุเทพฯ  
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ 
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม เมอรเิดยีน ภเูก็ต  
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม แรมแบรนท ์กรงุเทพฯ  
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม ซนัรทู กรงุเทพฯ  
หัวหนา้ครผููส้อน สถานเสรมิความงามแจม่จันทร ์

 

ประสบการณ์การเป็นอาจารยพ์เิศษ 

มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑติ  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ประสบการณ์งานเขยีน/งานวชิาการ 

หนังสอืกฬีาเบลิเทนนสิ 
หนังสอืกฬีาบาสเกตบอล 
หนังสอืกฬีาแอโรบคิด๊านซ ์
หนังสอืกฬีาวา่ยน ้า,หนังสอืการออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 
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ประสบการณ์การเป็นวทิยากรและการบรรยาย 

ผูจ้ัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล บรษัิท ครัวการบนิกรงุเทพ จ ากดั 
ผูจ้ัดการแผนกฝึกอบรมและคณุภาพ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด ์
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม ฮอลเิดย ์อนิน ์กรงุเทพฯ  
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม อนิเตอรค์อนตเินนตลั กรงุเทพฯ  
ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม เมอรเิดยีน กรงุเทพฯ 
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม เมอรเิดยีน ภเูก็ต 
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม แรมเบรนท ์กรงุเทพฯ 
นักฝึกอบรมและพัฒนาหลกัสตูร โรงแรม ซนัรทู กรงุเทพฯ 
Hotel Training Club 
 

ประสบการณ์การบรรยาย 

 ศาลปกครอง,กระทรวงศกึษาธกิาร  
 กรมการขนสง่ทางบก  
 กรมชลประทาน/กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
 การไฟฟ้านครหลวง  
 ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม/ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
 ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 
 บรษัิท ทรคูอรป์อเรชัน้ จ ากดั (มหาชน),บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั  
 บรษัิทนสิสนั มอเตอร ์ประเทศไทย(จ ากดั),บรษัิท ระขนสง่มวลชนกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 บรษัิท อนิตาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ธนาคารกรงุไทย, ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย, กรงุศรอีอโต ้ 
 บรษัิท แอท แบงค็อก จ ากดั, บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูแ้ทนจ าหน่ายโตโยตา้ จ ากดั  
 บรษัิท เนสทเ์ล(่ไทย) จ ากดั  
 บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 บรษัิท สยามโคบตูา้อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)/ บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
 บรษัิท อาคเนยป์ระกนัภยั 
 บรษัิท เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  
 บรษัิท ไทยลอตเต ้จ ากดั  
 บรษัิท ล า่สงู จ ากดั (มหาชน) 
 บรษัิท โกลดส์ตาร ์เมททอล จ ากดั  
 บรษัิท Banana Family Park  
 บรษัิท ในเครอือจีวี ี 
 บรษัิท เงนิทนุอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
 บรษัิท ทอ๊ปววิ เมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
 บรษัิท ซงิเกิล้ พอยท ์พารท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 บรษัิท สามมติร กรนี พาวเวอร ์จ ากดั  
 บรษัิท พทีที ีโพลเีมอร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั  
 โรงพยาลบาล ศรวีชิยั  
 โรงพยาบาล วชริะ  
 โรงพยาบาล มหาชยั  
 โรงพยาบาล กรงุสยามเซนตค์ารล์อส/สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  
 โรงแรม ซมัมทิ พาวลิเลีย่น กรงุเทพ  
 โรงแรม คลับอนัดามนั ภเูกต็  
 โรงแรม อา่วนาง พังงา  
 โรงแรม รเิวอรไ์รนเ์พลส เซอรว์สิ อพารทเ์มนต/์เวลา เวยีน รสีอรท์  
 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลัยสยาม  
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 มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี 
 มหาวทิยาลัยราชภฎัร าไรพรรณี  
 มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร  
 มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม  
 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาลัยโชตเิวช  
 วทิยาลัยดสุติธาน ี 
 วทิยาลัยบรหิารธรุกจิและการทอ่งเทีย่วกรงุเทพ 
 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 


