
สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

เลขทีค่ ำขอ                         . หมำยเลขผูส้มคัร 
วนั เดอืน ปี                        . 

แบบยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 

        

C B - 0 3 4 6 - A     รหสัองคก์ร
รบัรอง เจำ้หน้ำทีร่บัค ำขอ                                           . 

ต ำแหน่ง                                                       . 
 

ส านักรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพ 

อาชีพ        ขำ้รำชกำร      พนักงำนรฐัวสิำหกจิ    
 พนักงำนเอกชน     ผูป้ระกอบกจิกำรส่วนตวั 
    
 นักศกึษำ     อื่นๆ อำจำรยใ์นมหำวทิยำลยั 1. ข้อมูลผูย้ื่นค าขอเข้ารบัการประเมิน (ผู้สมคัร)      หมายเหตุ (*) กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถว้น 

เข้ารบัการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ        บรกิำรกำรศกึษำ วจิยั และภำษำ                        .       
สาขา        วจิยัและพฒันำ                             อาชีพ          นักวจิยั 8                                                       ชัน้      8       .   

ประวติัผู้สมคัร 

0 2 - 1 0 - 2 5 0 2 
  นาย     นาง      นางสาว      วนั-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อายุ     64        ปี    

(*)ช่ือ     ผศ.ดร.ธนพล     นามสกลุ            ก่อฐำนะ                         ศาสนา          พทุธ              สญัชาติ          ไทย         . 
(*)ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ (โปรดระบุตวัพมิพใ์หญ่ เวน้วรรค 1 ช่องระหว่ำงชื่อกบันำมสกุล) 
 D R   T A N A P O L  K O R T A N A                    
 

3 - 1 0 0 7 - 0 0 5 2 3 - 1 4 - 0 (*)เลขท่ีบตัรประจ าตวั ประชาชน 

 (*) ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
ทีอ่ยู่                         1293                        หมู่ที ่   -      ตรอก/ซอย            -                  ถนน             เอกชยั                        
.  

1 0 1 5 0 ต ำบล/แขวง        บำงบอน         อ ำเภอ/เขต       บำงบอน           จงัหวดั    กรุงเทพมหำนคร         
รหสัไปรษณีย ์

0 8 1 8 4 0 6 4 4 4 (*)เบอรโ์ทรศพัท์มอืถือ  - - - - - - - - - เบอร์ โทรศพัท ์ 

(*) อีเมล ์      tanapol.tanapol.ko@ssru.ac.th                                                                                                              
 

 ทีอ่ยู่เดยีวกบัทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น ท่ีอยูปั่จจบุนั 
ทีอ่ยู่                         1293                     หมู่ที ่  -       ตรอก/ซอย           -                   ถนน               เอกชยั                      
.  

1 0 1 5 0 ต ำบล/แขวง         บำงบอน        อ ำเภอ/เขต       บำงบอน             จงัหวดั   กรุงเทพมหำนคร         
รหสัไปรษณีย ์

0 8 1 8 4 0 6 4 4 4 เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื  - - - - - - - - - เบอร์ โทรศพัท ์ 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน / สถานศึกษา 
ช่ือสถานท่ีท างาน (ช่ือตามนิติบุคคล)            หลกัสตูรปรชัญำดุษฎบีณัฑติ สำขำนวตักรรมกำรจดักำร วทิยำลยันวตักรรมและกำร
จดักำร                                                                
หน่วยงำน       มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ           ทีอ่ยู่                     เลขที ่ 1     ถนนอู่ทองนอก                                             
. 
หมู่ที ่     -          ตรอก/ซอย           -                   ถนน          ถนนอู่ทองนอก                                                                         

1 0 3 0 0 ต ำบล/แขวง       วชริะ              อ ำเภอ/เขต        ดุสติ         จงัหวดั   กรุงเทพมหำนคร         รหสัไปรษณีย ์                          
0 8 1 2 8 9 6 0 7 - 7 เบอรโ์ทรศพัท ์ - - - - - - - - - - - โทรสำร 

เวบ็ไซต์         http://phd.cim.ssru.ac.th                                                                                                                                              

Photo 1” 

mailto:tanapol.tanapol.ko@ssru.ac.th
http://phd.cim.ssru.ac.th/


(*) ท่ีอยู่ท่ีจดัส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได้ 

 ท่ีอยู่ปัจจบุนั              ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  

 

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอ้มูลปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

1 Ph.D., ปรด. นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 บธ.ม.  บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 บช.บ.  บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. ประวติัการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สงักดั บริษทั / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2559 ปัจจุบัน 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 2565 ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  สมาคมส่งเสริมธุรกิจทอ่งเที่ยวไทย( สธทท.) 

3 2561 ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษา 
 

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย 

4 2565 ปัจจุบัน กรรมการ/เลขาธกิารและเหรัญญิก 
มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

5 2565  ปัจจุบัน Consultant บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 

6 2565  ปัจจุบัน President บริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่นจำกัด 

7 2565  ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศกึษาการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

8 2560 2561 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 

4. ใบรบัรอง / ใบประกาศนียบตัรท่ีเคยได้รบั (เรียงจากขอ้มลูปัจจบุนัลงไป) 

ล าดบั ใบรบัรอง ใบประกาศนียบตัร โครงการ ผลงาน เกียรติประวติั 

1. 
Silver medal form 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition For Red 
Tamarind jelly. 

2. 
หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง หนังสือการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับการจัดการ
เชิงนวัตกรรม (Integrating Strategic Risk Management with Innovative Management) ปี2565 

3. 
หนังสือเชิญขอความอนุเคระห์ประเมินบทความ เรื่อง การศึกษาการจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4. 
หนังสือเชิญขอความอนุเคระห์ประเมินบทความ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5. คำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ  

6. 
แบบตอบรับเชิญเป็นวิทยากร  เรื่อง โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา นำพาสังคมสู่ความยั่งยืน และพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต 



3 

 

 

 

 

 

5. ประวติัการอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆ 

ล าดบั การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานท่ี 

1 
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รุ่นที่๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 
การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome – 
Based Education(OBE) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 
การจัดการการศึกษาที่แตกต่างจากมาตราฐานการอุดมศึกษา (Higher 
Education Sandbox) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 
โครงการเชิงปฏิบัติการ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รปู  
  ประวตักิำรท ำงำนปัจจุบนั (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
 ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำ (รบัรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (รบัรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (รบัรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสอืรบัรองกำรผ่ำนงำน  ฉบบัจรงิ พรอ้มส ำเนำ 2 ชุด       
  ตวัอย่ำงผลงำน กจิกรรม หรอืรำงวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัรองบุคลำกรตำมขอบขำ่ยทีก่ ำหนด (ถำ้ม)ี 

7. การช าระคา่ธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารบัการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมคัรมีความประสงค ์
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมคัรสมาชิกเวบ็ไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-

in Slip                               
 รบัเอกสาร Pay-in Slip ณ องคก์รท่ีมีหน้าท่ีรบัรองฯ ท่ีสมคัรประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกบัทางธนาคารกรงุไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ 
1. ช ำระเงนิผ่ำนเคำเตอร ์(KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงนิผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงนิผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหตุ 
- ค่ำธรรมเนียมเป็นคำ่ธรรมเนยีมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่คำ่ธรรมเนยีม ทีส่ถำบนัฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มยีอดช ำระรวมเกนิ 50,000 บำท ต่อรำยกำร ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรบัผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจบ็ ระหว่ำงกำรประเมนิ ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิสมรรถนะของบุคคล โดยพสิจูน์แลว้ว่ำ ไม่ไดเ้กดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อของผูป้ระเมนิ 

หรอื เจำ้หน้ำทีส่อบ ขององคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
1.2. องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล หรอื ผูป้ระเมนิสมรรถนะของบคุคลตำมมำตรฐำนอำชพี สำมำรถเปลีย่นแปลงขัน้ตอน หรอืวธิกีำร

ประเมนิใหม้คีวำมสอดคลอ้ง และเหมำะสมกบัมำตรฐำนอำชพี เพื่อใหผู้เ้ข้ำรบักำรประเมนิสำมำรถแสดงสมรรถนะไดต้ำมมำตรฐำนอำชพี  
1.3. หำกมขีอ้สงสยัในขัน้ตอนกำรประเมนิ หรอื หลกัฐำนในกำรประเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี สถำบนัมสีทิธริะงบั หรอื ถอดถอนผล

กำรประเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพีนัน้ได ้
1.4. หำกมขีอ้สงสยัในหลกัฐำนของกำรประเมนิ สถำบนั หรอื ผูท้ีส่ถำบนัมอบหมำย หรอื องคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคล หรอื หวัหน้ำคณะ

ของผูป้ระเมนิสมรรถนะของบุคคล สำมำรถใหผู้ข้อเขำ้รบักำรประเมนิ แสดงผลเพิม่เตมิ หรอื ถูกประเมนิใหม่ได ้โดยผูข้อเขำ้รบักำรประเมนิเป็นผูอ้อก
ค่ำใชจ้่ำยทัง้สิน้ 

1.5. ค ำตดัสนิของ หวัหน้ำคณะผูป้ระเมนิสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพี ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด  
 

2. นโยบายการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล  

ส าหรบัเจา้หน้าท่ี 
 

 ช ำระเงนิแลว้ (หน.กำรเงนิ) 
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่    ดร.ธญัมน  อรรจนพจนีย ์       ) 

 บนัทกึเขำ้ระบบฐำนขอ้มลูแลว้ 
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่   น.ส.มยรุ ี  ประสงคใ์จ              ) 
 

ไดต้รวจสอบหลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรสมคัรแลว้ ถูกตอ้งตรงตำมทีผู่ส้มคัร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงชื่อเจำ้หน้ำที ่                                            ) 

การตกลงรบัข้อมูลขา่วสาร 
 

ท่านสนใจรบัขอ้มูลข่าวสารจากสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ หรือ ไม ่
 

   ท่ำนสนใจรบั    ขอ้มลูขำ่วสำร   ขอ้เสนอพเิศษ  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารบัการประเมิน 
1. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรบั

กำรประเมนิ อย่ำงน้อย 30 นำท ี 
2. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งปิดเครื่องมอืสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ จะตอ้งเตรยีมเครื่องมอื อุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น

ตำมแต่กรณี ตำมทีอ่งคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัรองไดแ้จง้ต่อผู้เขำ้รบักำร
ประเมนิ 

4. กรณี ทีผู่เ้ขำ้รบักำรประเมนิ ไม่ไดเ้ตรยีมเครื่องมอือุปกรณ์ 
ครบถว้น 
ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ ยนิดดี ำเนินกำรตำมควำมเหน็ของผูป้ระเมนิ 

5. ผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมนิ ดว้ย
ตนเองผ่ำนเวบ็ไซต ์ https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B - 0 3 4 6 - A 

บตัรประจ าตวัผู้เข้ารบัการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ชื่อ    ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธนพล                      
                           นำมสกุล       ก่อฐำนะ                                  
                           คุณวุฒ ิ      บรญิญำเอก  ปร.ด. (Ph.D) ,     
      ปรชัญำดุษฎบีณัฑติ   สำขำวชิำนวตักรรมกำรจดักำร                                                                                                 
วนัที ่      เดอืน  มกรำคม     พ.ศ.  2566  . เวลำ   10.00  น.            

  
         ณ   สถำบนัวจิยัและพฒันำสมรรถนะอำชพีประเทศไทย                                           

. 
                                        
 

 
      (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพล  ก่อฐำนะ)     . 

(ลงลำยมอืชื่อผูเ้ขำ้รบักำรทดสอบ) 

hoto 1” 
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2.1. สถำบนัจะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเพยีงเทำ่ทีจ่ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใชใ้นกำรตดิตอ่ใหบ้รกิำรประชำสมัพนัธห์รอืใหข้อ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ รวมทัง้ 
ส ำรวจควำมคดิเหน็ของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิในกจิกำร หรอืกจิกรรมของ สถำบนัฯ เท่ำนัน้ 

2.2. สถำบนัขอรบัรองว่ำจะไม่น ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนที่ สถำบนัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมไวไ้ปขำยหรอืเผยแพร่ใหก้บับุคคลภำยนอกโดยเดด็ขำด เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญำตจำกผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิเท่ำนัน้ 

2.3. ในกรณีทีส่ถำบนัไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนอืน่เพื่อใหด้ ำเนินกำรเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิ เช่น กำรจดัส่งพสัดุไปรษณีย ์กำร
วเิครำะหเ์ชงิสถติใินกจิกำรหรอืกจิกรรมของ สถำบนัเป็นตน้ จะก ำหนดใหห้น่วยงำนทีไ่ดว้่ำจำ้งใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำว เกบ็รกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยั
ของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ขำ้รบักำรประเมนิและก ำหนดขอ้หำ้มมใิหม้กีำรน ำขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวไปใชน้อกเหนือจำกกจิกรรมหรอืกจิกำรของสถำบนั 

3. การรบัรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ขอ้มูล 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ  

- ขอ้มลูตำมทีร่ะบุไวใ้นค ำขอ รวมทัง้เอกสำรและหลกัฐำนทีแ่นบประกอบกำรพจิำรณำทัง้หมดนัน้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 
- ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจ ขอ้สงวนสทิธ ิขอบเขตควำมรบัผดิชอบ นโยบำยรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล และยนิยอมให ้
สถำบนัใชข้อ้มลูตำมทีส่ถำบนัเหน็สมควร 

- ขำ้พเจำ้ไดช้ ำระค่ำธรรมเนียมซึง่เกดิขึน้จำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอนี้ภำยในระยะเวลำทีส่ถำบนัก ำหนด 
 

      ยอมรบัขอ้ตกลงและลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 
   

 
                                                                                
                                                                              ลงช่ือ.................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                          (ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธนพล  ก่อฐำนะ  ) 
                                                                                   วนัท่ี        /  ม.ค.     / 2566   .    
      

หำกมขีอ้สงสยั หรอื ตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิ ตดิต่อ สถำบนัคุณวุฒวิชิำชพี (องคก์ำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรอืผ่ำน เวบ็ไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

 

 

            

 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วนัท่ี รอบการประเมิน ผู้
ประเมิน 

   
     
     
     
   
   
    

 บนัทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ข้อ ๖.   

1. รปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รปู                        

 
 

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (รบัรองส ำเนำ) จ ำนวน 2 ชุด 

 
   
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

 

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

         
                         

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

         
 
 
 
 
                         

  19/12/2565  
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3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (รบัรองส ำเนำ 2 ชุด 

  

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

                                 
 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

                                 
 



 

    

4. ส าเนาวฒิุการศึกษา (รบัรองส าเนา)  จ านวน 2 ฉบบั 

 
 
   

 

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

                                 
   

 



 

5. ประวติัการท างานปัจจบุนั (Resume) จ านวน 2 ฉบบั 
 

ฉบบัท่ี ๑ 

                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ     นิสิตเกา่ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2560 

MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปี 

สถานที่ท างานปัจจุบัน 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1 อาคาร 37 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ต าแหน่งงาน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ประวัติการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ การศึกษา         สาขาวิชาเอก                             สถาบันและประเทศ 

2555    ปริญญาเอก     นวัตกรรมการจัดการดุษฎีบัณฑิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
2536    ปริญญาโท      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2524    ปริญญาตรี      บัญชีบัณฑิต                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ความเชี่ยวชาญ 

ด้านวิชาการ : นวัตกรรมการจัดการ  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  การบริหาร  การบัญชี  

  - การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ทักษะดิจิทัล การใชป้ ระโยชน์ของข้อมูล Big Data  

    นวัตกรรมการจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  - การบริหารการขายและการตลาด การบริหารการเงินและการบัญชี 

  - การวางยุทธศาสตร์องค์กร สารสนเทศ ICT ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

  - โครงการขนาดใหญ่ การปรับเป็นบริษัทมหาชนและเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  
      ด้านธุรกิจ :     สารสนเทศ ICT  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ที่ปรึกษาโครงการ การลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์    
 

ประสบการณ์การสอน 

ประสบการณ์มากว่า 20 ปี ทั้งปริญญาตรี, โท และเอก  

ในด้านนวัตกรรม : การวางแผนยุทธศาสตร์ 

                            นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

                            นวัตกรรมมัคคุเทศก์ 

                            นวัตกรรมการตลาดดิจิตอล  

                            นวัตกรรมการจัดการ 

                            ผู้น านวัตกร 

ประสบการณ์การท างาน 

หน่วยงาน/บริษัท/องค์กร/ต าแหน่ง                                                                        ระยะเวลา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                                              ปัจจุบัน                                                                            

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย( สธทท.)                                                        

          ที่ปรึกษา                                                                                                ปัจจุบัน 

สมาคมผู้ประกอบการน าเที่ยวไทย 

          ที่ปรึกษา                                                                                             2561-ปัจจุบัน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข                         

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ                                       2560-2561 



มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 

          กรรมการ/เลขาธิการและเหรัญญิก                                                                   ปัจจุบัน     

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 

          Consultant                                                                                             ปัจจุบัน 

บริษัทพรีเมี่ยม  เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

          President                                                                                                ปัจจุบัน 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้                    

          ที่ปรึกษา                                                                                                  ปัจจุบัน 

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. /หลักสูตร/หน่วยงาน 
2558 Role of the Chairman Program (RCP) Class 36/2015 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2557 Director Accreditation Program (DAP)  Certificate of Attendance 
         สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2555 More Collaborative and Creative in Business Commerce 
         ARIBA As SAP Company 

2554 Multi Channel Banking 
         TEMENOS The Banking Software Company 

2550 อบรมระบบการบริหาร Business Intelligence  (BI) 
         Business Intelligence of SAP 

ผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ โครงการ 

2563 บทความวิจัย 
         Critical success factors of School’s mission results in management innovation  

         “School Quality Improvement Program”: SQIP. Test Engineering and  

         Management Journal, December, 2020. US. ISBN 0193-4120 

2563 Mindset of Innovator VS Crisis: Economy, Outbreak(COVID-19), Disaster,  

         Disruption.กรุงเทพฯ: ลีโอซ่า, 2563/140 หน้า ISBN: 978-616-568-723-2 

2563 The Precedence of Client Loyalty: A Moderated Mediation Structure of  
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         CRM Quality and Brand Reputation. International Journal of Psychosocial  

         Rehabilitation, Vol. 23, Issue 01, 2019 ISSN: 1475-7192            

2562 หนังสือการปรับกระบวนคิดในยุคดิจิตอล (Mindset Transformation in The   

         Digital Age). กรุงเทพฯ: ลีโอซ่า, 2562/344 หน้า ISBN: 978-616-565-411-1  

2562 นักต่อสู้วิกฤต(Crisis Fighter V.3). กรุงเทพฯ: เออาร์ไอพี, 2562. 110 หน้า 

          ISBN: 978-616-7731-19-3 

2561 บทความวิจัย  

         ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานแบบ  

         สมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

         วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 3 (กันยายน-ธันวาคม    

         2561) ISSN 1-023-61 

2561 การศึกษาเพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร  

         ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  

         พ.ศ.2560-2564 วิจัยร่วมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2561 การจัดตั้งสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ 

         ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1 พ.ศ. 2560-2564  

         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2561 โครงการจัดท าแผนธุรกิจ 13 จังหวัด เมืองสมุนไพร (Herbal City)  

          วิจัยรว่ม : งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2561 “การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล”  ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 

          ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

          (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

2561 โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา (นักวิจัยร่วม : งบประมาณจังหวัด   

          ฉะเชิงเทรา) 
2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว(นักวิจัยร่วม : งบประมาณ 

          จังหวัดสระแก้ว) 
 



2561 Conference Proceedings 

         “The Key success Factors for entrepreneur 
         in the healthcare business in Thailand (p. 118-123 )  “AC-EMI-2018 :   

         Academic Conference on Economy & Management Innovations” on   

         27 - 28 MARCH 2018, @Budapest.HU ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

2560 Conference Proceedings 
          Key success for registered nurses to be entrepreneur in senior healthcare   

          business in Thailand (p. 161-163, Volume9, Number 1) 
         The Business & Management review 
          ABRM 7th International conference on restructuring of the global   

          economy (ROGE) 3-4th July 2017, Oxford, UK, ISSN 2047-2854 
2560 บทความวิชาการ 
         โอกาสที่ดีส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่จะเป็นผู้ประกอบการ “ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ”ใน  

         ประเทศไทย วารสารทางการศึกษา ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

         พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 103 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน   

         2560) ISBN 0857-5452 
2560 บทความวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

         ของบริษัทมหาชนในประเทศไทย 
         วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  

         (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
2559 Conference Proceedings 
         เรื่อง “Public and Model Links Electronic Logistic and Supply Chain of     

         Investment between Private Sector of Thailand”   
         “ACTUAL €CONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL      

         CHALLENGES (A€E-16+)”on 20 - 21 May 2016, only in CROWNE PLAZA HOTEL   

         COPENHAGEN TOWERS ณ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก       
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2558 Conference Proceedings 
          เรื่อง1. “Factor Influencing the Success of the Implementation of Good   

         Governance for Public Companies in Thailand”   
          เรื่อง2. “An Innovative Management Model to Enhance the Competitive      

         Potential for Entrepreneurs in Bangkok, Thailand”   
         “ACTUAL €CONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL     

         CHALLENGES (A€E-15+)”on December 10-11, 2015 at Prague.CZ, 
         ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 
2558 บทความวิจัย 
         โมเดลนวัตกรรมการจัดการในการเพิ่มศักยภาพแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการใน 

         กรุงเทพมหานคร วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปีที่ : 21 ปีฉบับที่ : 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2558) 
         ISSN 1685-1412 
2558 หนังสือนักต่อสู้วิกฤต(Crisis Fighter) 
         กรุงเทพฯ: เออาร์ไอพี (มหาชน), 2558/120 หน้า 
         ISBN: 978-616-7731-09-4  

2555 ดุษฏีนิพนธ์ 
         ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ 
         The Effectiveness of Electronic Logistic Management : Antecedents and    

 Outcome ดุษฏีนิพนธ์ สาขา นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





เอกสารหลักฐานประกอบ ข้อ ๔. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรยีงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

 

Silver medal form 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition For Red Tamarind 
jelly. 

 

 

 

 

 

 

 

Silver medal form 2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition For Red Tamarind 
jelly. 
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อบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆประวติัการอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆประวติัการอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆระวติัการอบรม / 
ประสบการณ์อ่ืนๆประวติัการอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ ข้อ ๕. ประวัติการอบรม/ ประสบการณ์อ่ืนๆวติัการ 
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3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (รบัรองส ำเนำ 2 ชุด 

  

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

                                 
 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

                                 
 



 

 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ข้อ ๖.   

1. รปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รปู                        

 
 

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (รบัรองส ำเนำ) จ ำนวน 2 ชุด 

 
   
 
 
 
 
 
 

                           

 

 

 

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

         
                         

 

ใช้ส าหรับประกอบการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  

         
 
 
 
 
                         

  19/12/2565  
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1. ประกาศนียบตัรการผา่นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

หลกัสูตรการพฒันานกัวจิยัเชงินวตักรรมและสง่เสรมิคณุวุฒวิชิา

ชีพนกัวจิยัตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒวิชิาชีพ รุน่ที๑่ 

 

 



2. การพฒันาหลกัสูตรทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์การเรียนรูใ้นแนวทาง 

Outcome – Based Education(OBE)  

 



3. การจัดการการศกึษาทีแ่ตกตา่งจากมาตราฐานการอดุมศกึษา 

(Higher Education Sandbox) 

 



4. โครงการเชงิปฏบิตักิาร 

บทบาทและหน้าทีอ่าจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อสิระใน

ระดบับณัฑติศกึษา 
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7. ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรอืรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายที่ก าหนด (ถ้ามี) 
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