
ประวัต:ิ ดร.บวรนันท์  ทองกัลยา 

วุฒิการศึกษา 

• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• Leading Change and Innovation Program Michigan Ross School of Business

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์กรและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2532  เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน  

พ.ศ. 2537   ผู้จัดการแผนกบุคคลโรงงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย )ท่าหลวง( จำกัด  

พ.ศ. 2538 ผู้จัดการแผนกบุคคลโรงงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย )แก่งคอย( จำกัด 

พ.ศ. 2541 ผู้จัดการส่วนการบุคคลและธุรการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย )แก่งคอย( จำกัด 

พ.ศ 2546  ผู้จัดการ HR Share Services บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด   

(ดูแลงานบริหารงานบุคคล 6 บริษัทใน จ.สระบุรี ของธุรกิจซีเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย)  

พ.ศ. 2547 ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 

พ.ศ. 2550 Human Resource Manager: Business Development บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จำกัด )มหาชน( 

Head of SCG Academy บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด )มหาชน( 

พ.ศ. 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Human Resources Share Service (Thailand) 

Co.,Ltd.และ บริษัท Development Outsourcing (Thailand) Co.,Ltd. 

พ.ศ. 2556  - 2561   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน     นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย )PMAT) 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้า )OTCC)  และท่ีปรึกษาองค์กรชั้นนำ ฯลฯ 

ทั้งนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งทางสังคมท่ีสำคัญ อาทิ 

- ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 

- ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย 

- รองประกรรมการยุทธศาสตร์แรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 



- กรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังพลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. 

- กรรมการวิสามัญ เกี่ยวกับกำลังพลพนักงานราชการ 

- กรรมการยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร 

- กรรมการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- อนุกรรมาธิการ การแรงงานพาณิชย์ และอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร  )ปี  2558-2562( 

- คณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 

สำนักงาน ก.พ. 

- คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (People Development Group)  

- คณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคล  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

- ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล 

- กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านแรงงาน 

(กรอ.รง( สภาหอการค้าแห่งประเทศไท 

- ฯลฯ 

 

คุณ บวรนันท์ ทองกัลยา  นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ปี 2559  ของสมาคมการจัดการงาน

บุคคลแห่งประเทศไทย )PMAT) และศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )NIDA)  ท่าน

เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ )HRM) และ การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ )HRD) ในเครือซิเมนต์ไทยและภายนอกมามากกว่า 20 ปี ท่านมีประสบการณ์การใน

งานการจัดการและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม

ในการเป็นกรรมการในหน่วยงาน องค์กร หรือคณะทำงานภาครัฐ อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐว ิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 

 

นอกจากนี ้ท่านมีความเชี ่ยวชาญในการทำงานกับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ  ในด้านการสร้าง 

Corporate Culture , การพัฒนาระบบบริหารงานรูปแบบ Empowerment,  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

Change Management, การพ ัฒนาระบบ  Compensation and Benefit,   การว า ง ระบบ  Human 

Resource Work System and Tool , การพัฒนา Engagement Model, การพัฒนาระบบ Competency 

Management,   การพัฒนา Performance Management System ฯลฯ จนนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในการ

ให้คำปรึกษาและโครงการพัฒนาพนักงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมาย 



จากประสบการณ์ยาวนานในการทำงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็น Practitioner และนักออกแบบระบบงาน HR 

ที่มี Best Practices ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในหลาย ๆ ด้าน จึงเป็นที ่ยอมรับจาก

หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรภายนอก ท่านจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์และการพัฒนาองค์กรให้กับกลุ่มธุรกิจและองค์กรชั้นนำ อันได้แก่  

• กลุ่มการเงินและธนาคาร อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, 

ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

• กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิ พฤกษาเรียลเอสเตท, แสนสิริ, สมัมากร, ธารารมย์ เป็นต้น 

• กลุ่มพลังงาน อาทิ กลุ่มปตท., การไฟฟ้านครหลวง, กลุ่มไทยออยล์, ผาแดงอินดัสทรี, กลุ่มภาคใต้

เชื้อเพลิง, ระยองเพียวริฟายเออร์, East Water Group, การไฟฟ้าราชลาว  เป็นต้น 

• กลุ่มปิโตรเคมี อาทิ IRPC, Dow Chemical เป็นต้น 

• กลุ่มยานยนต์ อาทิ มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) , สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, นิสสัน, ยามาฮ่า เป็น

ต้น 

• กลุ่มโรงพยาบาล อาทิ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพดุสิตเวชการ                                         

(เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ) , โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น 

• กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ Minor Food Group, S&P Syndicate, บุญรอดบริวเวอรี่, 

เครื่องดื่มกระทิงแดง และ ที .ซี .ฟาร์มาร์ซูติคอล , CPF, ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ , ลักกี้ ยูเนี่ยนฟูดส์ เป็นต้น 

• กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ระเทศไทยป ) , พานาโซนิค, แคนนอน, 

กลุ่ม LG, GDG Thailand, UNITRIO Technology เป็นต้น 

• กลุ่มธุรกิจค้าปลีก อาทิ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, เครือเซ็นทรัล, ซี .พี.ออลล์ , LOXLEY, Tesco Lotus 

• กลุ่มธุรกิจประกัน อาทิ สมาคมประกันภัย, หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ,   ไทย

พาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต, เมืองไทยประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

• กลุ่มสถาบันการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ทบวงมหาวิทยาลัย 

• อ่ืน ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักราชเลขาธิการ, 

สโมสรราชพฤกษ์, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย, Asia Business Forum, การประปาส่วนภูมิภาค, SCG Logistic . บริษัท ท่าอากาศ

ยานไทย จำกัด (มหาชน   )เป็นต้น  

• ฯลฯ 


