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ดร.สั นติชัย อินทรอ่อน
วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา
วุฒิปริ ญญาเอก : Ph.d. Candidate หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิปริ ญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริ หารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประสบการณ์ การทางาน
• ที่ปรึ กษาพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล บริ ษทั พร้อมเทคนิคอล จากัด (พ.ศ. 2561-ปั จจุบนั )
• ที่ปรึ กษาพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ (พ.ศ. 2560-ปั จจุบนั )
• ที่ปรึ กษาพัฒนากลยุทธ์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ (พ.ศ. 2554-ปั จจุบนั )
• วิทยากรและที่ปรึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ตรี เอช จากัด
• ผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคล บริ ษทั โกลบัล คอนเซิร์น จากัด
• นักวิจยั สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา การบริ หารการพัฒนา ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การใช้งานโปรแกรม Stata
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
การศึกษาดูงาน
• ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2550)
• ศึกษาดูงานการบริ หารสถาบันวิจยั ณ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและศึกษาดูงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ณ
เมืองฟูกโู อกะ และกรุ งโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ (ปี 2551)
ผลงานทีป่ รึกษา
• โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562)
• โครงการจ้างทาแผนสื บทอดตาแหน่ง แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพ การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ของบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ (พ.ศ. 2562)
• โครงการศึกษาแนวทางการจัดระดับผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2562)
• โครงการพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ศูนย์แพทยศาสตร์ช้ นั คลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต (พ.ศ. 2561)
• โครงการจัดจ้างสถาบันภายนอกประเมินสมรรถนะพนักงาน เพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับ 11 ปี บัญชี 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พ.ศ. 2561)
• โครงการการจัดทาแผนการฝึ กอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถบุคลากรรายบุคคล สานักงานส่งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2561)
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โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)
โครงการพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2560)
โครงการทบทวนแบบบรรยายลักษณะงาน และประเมินค่างานเพื่อปรับปรุ งค่าตอบแทน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2560)
โครงการพัฒนาระบบบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั เอ็นชัวร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (พ.ศ. 2559)
โครงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากาลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ (พ.ศ. 2559)
โครงการปรับปรุ งโครงสร้างองค์การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พ.ศ. 2558)
โครงการบริ หารความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยัง่ ยืนของธุรกิจ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ (พ.ศ.
2557-2558)
โครงการจ้างบันทึก แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ระบบ DPIS (Departmental
Personnel Information System) (พ.ศ. 2556)
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์และออกแบบดัชนีช้ ีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการ บารุ งรักษา และพัฒนา
โปรแกรมบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน กรมชลประทาน (พ.ศ. 2555)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื บทอดตาแหน่ง ระยะที่ 1 ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(พ.ศ. 2555)
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานและหลักสมรรถนะ รวมถึงพัฒนาระบบบริ หารบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง และผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (Talent & Successor) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2555)
โครงการจัดทาแผนแม่บททรัพยากรบุคคลระยะยาว องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2555-2559 (พ.ศ. 2555)
โครงการจัดทาแผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555-2560 (พ.ศ.
2554)
โครงการจัดทา Competency Model บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจบริ การ จากัด (พ.ศ. 2554)
การพัฒนาระบบการบริ หารงานองค์กร และระบบการบริ หารบุคคล บริ ษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จากัด และบริ ษทั
ในเครื อ (ดาเนินการร่ วมกับ Chira Academy) (พ.ศ. 2553)
โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสื บทอดตาแหน่ง สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(พ.ศ. 2553)
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการข้าว พ.ศ. 2554-2556 (พ.ศ. 2553)
โครงการพัฒนาระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานกรมชลประทาน (พ.ศ. 2553)
โครงการศึกษาและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร สานักฝนหลวงและการบินเกษตร (พ.ศ. 2553)
โครงการจัดทาตัวชี้วดั รายบุคคล เพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการกรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม และการวางแผนสื บทอดตาแหน่ง (Succession Planning) (พ.ศ. 2553)
โครงการพัฒนาสมรรถนะ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปี 2553 (พ.ศ. 2553)
โครงการบริ หารอาชีพบุคลากร (Career Management) ของบริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด (พ.ศ. 2553)
โครงการจัดทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างองค์การใหม่ของ บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นา
สิ นทรัพย์ (พ.ศ. 2553)
โครงการพัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักบริ หารหนี้สาธารณะ (พ.ศ. 2552)
โครงการการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนและการบริ หารค่าตอบแทน บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด (พ.ศ.
2552)
โครงการการจัดทาสมรรถนะสาหรับตาแหน่งงาน สาหรับบริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์ จากัด (พ.ศ. 2551)
โครงการศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุ งสมรรถนะของสานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2551)
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โครงการการพัฒนาระบบสมรรถนะสาหรับการบริ หารงานบุคคลและการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร สานักงาน
กปร. (พ.ศ. 2550-2552) สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (พ.ศ.
2550)
โครงการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล (Develop Human Resource Management System) กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2549)
ผลงานวิจยั
การเปรี ยบเทียบระบบการเกื้อหนุนเด็กและผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองและชนบทใน ประเทศไทย (พ.ศ. 25522553) : นักวิจยั
การศึกษาดัชนีวดั ผลสาเร็ จของการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดซีอีโอ โดยได้รับเงินทุน
จากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2550-2551) : นักวิจยั
โครงการจัดทา National Transfer Account ของประเทศไทย โดยได้รับเงินทุนจาก UNFPA (พ.ศ. 2549-2551) :
นักวิจยั
การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็ นเจ้าของรู ปแบบของการแปรรู ปและประสิ ทธิภาพ
จากการแปรรู ป โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2549-2550) : นักวิจยั
ผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีตอ่ ฝ่ ายลูกจ้าง ฝ่ ายนายจ้าง และสังคม กรณี ศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ.
2549-2550) : นักวิจยั
การประเมินพันธกิจสานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเงินทุนจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547) : นักวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีและความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2546) : ผูช้ ่วยวิจยั
การศึกษามูลค่าของเวลาที่ใช้เพื่อการผลิตภายในครัวเรื อน (พ.ศ.2545) : ผูช้ ่วยวิจยั
แบบแผนการใช้เวลาและการเรี ยนรู ้ของประชาชนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2545) : ผูช้ ่วยวิจยั
งานประเมินผล
โครงการสารวจทัศนคติบุคลากรสานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2551)
การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “สื่ อดี-มีสุข” สาหรับสื่ อมวลชนท้องถิ่น สานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547)
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