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ประวัติการท างาน 
ข้อมูลส่วนตวั 
ดร.สุรพิชย์  พรหมสิทธิ� 
Dr.Surapit  Promsit

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ปี 2541  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
ระดับปริญญาโท 
ปี 2542  MBA. (Tourism), University of Western Sydney, Australia 
ระดับปริญญาเอก 
ปี 2547  Ph.D. (Education), University of Technology, Sydney, Australia 

ประวัติการท างาน 

1 ต.ค. 63 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ และประธานกรรมการ สถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์

10 ส.ค. 63 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร Design, Business & Technology (DBTM) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

20 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร MBA (Business Innovation) 
โครงการ TUXSA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

1 ม.ค. 60 ถึง 9 ส.ค. 63 อาจารยป์ระจ า /  รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
ผูอ้  านวยการโครงการปริญญาโททางการตลาด หลกัสูตรนานาชาติ  
ผูอ้  านวยการหลกัสูตร Global Executive MBA (GEMBA) หลกัสูตรนานาชาติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
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รางวัลและทุนท่ีเคยได้รับ  

• รางวลัเชิดชูเกียรตินักวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ประเภทโครงการวิจยั
ขนาดใหญ่)   

• รางวลัเชิดชูเกียรตินักวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ประเภทโครงการวิจยั
ขนาดใหญ่)   

• รางวลัเชิดชูเกียรตินักวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 (ประเภทโครงการวิจยั
ขนาดใหญ่)   

• รางวลับุคคลตวัอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2556 ภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 
ผลงานทางวิชาการ 

• มงักร ภิรมยพ์านิช และสุรพิชย ์พรหมสิทธ์ิ. (2559). “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพด้วยการตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อม”, วารสารวิชาการบณัฑิตวิทยาลยั
สวนดุสิต: 61-70.  

• สุวรรณา เขียวภักดี และสุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ . (2559). “ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคนิค
การตลาดภายในและกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อคุณลักษณะของพนักงานโรงแรมใน
เครือแอคคอร์ ประเทศไทย (โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท)”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์: 143-154.   

• Promsit, S. (2019). Graduate Work-Readiness in Thailand In S. Dhakal, V. Prikshat, A. Nankervis 
and J. Burgess (Eds.), The Transition from Graduation to Work: Challenges and Strategies in the 
Twenty-First Century Asia Pacific and Beyond (pp. 203-220). Singapore: Springer   

 

 
ประวัติการท างานด้านท่ีปรึกษาและวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ  
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

• โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์และคุณธรรม (นบส. 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 91 และรุ่นท่ี 92 

• โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 
o คร้ังท่ี 1 ปี 2555 “ASEAN Training Program 2012” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 

ประเทศไทย-มาเลยเ์ซีย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 
o คร้ังท่ี 2 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 

ประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 



 

3  

 

o คร้ังท่ี 3 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013” โดยอบรมและศึกษาดูงาน 
ประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Executive) 

o คร้ังท่ี 4 ปี 2556 “ASEAN Training Program 2013 (Myanmar)” โดยอบรมและศึกษา 
ดูงานประเทศไทย-พม่า (ระดบั Officer) 

o คร้ังท่ี 5 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Singapore)” โดยอบรมและศึกษา     
ดูงานประเทศไทย-สิงคโปร์ (ระดบั Officer) 

o คร้ังท่ี 6 ปี 2557 “ASEAN Training Program 2014 (Myanmar & Singapore)” โดย
อบรมและศึกษา ดูงานประเทศไทย-พม่า-สิงคโปร์ (ระดบั Executive) 

• โครงการพฒันาหลกัสูตรการบูรณาการขบัเคล่ือนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมในระดบัอ านวยการ จากหน่วยงานราชการ จ านวน 250 คน จ านวน 5 รุ่น 
อบรมตลอดหลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ (เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์)  

• โครงการพัฒนาข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่  หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ          
ส่วนบุคคลและทักษะการท างาน  ส าหรับข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS Capability 
Development Program) โดยอบรมในประเทศ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  

• โครงการพฒันานกัเรียนทุน UIS ปี 2557 และ 2558  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้รับราชการ 
• โครงการสรรหาเชิงรุก โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการสรรหาเชิงรุกส าหรับแต่ละส่วน

ราชการ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 ส่วนราชการ  
• โครงการจดัท าหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) 

ส าหรับผูบ้ริหารภาครัฐและภาคเอกชน  
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

• โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ ส าหรับระยะเวลา 
3 ปี (2564 - 2566) 

• โครงการจดัเก็บขอ้มูลด้านไมซ์ (MICE Intelligence) กิจกรรมศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจและ
สังคม (Economic Impact และ Social Impact) ภูมิภาคกลาง ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภูมิภาคใต ้

 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 
• โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียว ระยะท่ี 2 
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กรมการท่องเท่ียว  

• โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรบุคคล        
พ.ศ. 2557- 2560 

 
กระทรวงคมนาคม 

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

• โครงการอบรมหลกัสูตร “Leadership & Management” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
• โครงการอบรมหลกัสูตร “Smart Leadership” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
• โครงการอบรมหลกัสูตร “นกับริหารระดบัตน้” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
• โครงการอบรมหลกัสูตร “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกับริหารระดบัตน้” การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย 
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลส าหรับเจ้าหน้ าท่ีสารสนเทศและ

ผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 
• โครงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรและเส้นทางการฝึกอบรม  

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

• โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “ผูบ้ริหารระดบักลาง” รุ่นท่ี 34-35 ส าหรับผูบ้ริหารระดบั 10-11 
 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

• โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการดิจิทลั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 

• โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

• โครงการจดัท าระบบการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมระดบัชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
• โครงการ ป้ัน SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ปีงบประมาณ 2563 
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กระทรวงพลงังาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

• โครงการการบริหารการสืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan for Management) 
• โครงการจดัท าแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล กระทรวงพลงังาน และแผนบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 
• โครงการพฒันาและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลงังาน 

ระยะท่ี 2 และ ระยะท่ี 3 
• โครงการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรตาม Training Roadmap ส าหรับบุคลากร กระทรวงพลงังาน 

กรมธุรกจิพลังงาน 

• โครงการจดัท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาบุคลากร กรมธุรกิจพลงังาน 
 
กระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน  

• โครงการจดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานท าอยา่งมีคุณค่า 
 
กระทรวงยุติธรรม 

กรมพนิิจ  

• โครงการสรรหาเชิงรุกส าหรับกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

• โครงการจดัท ากรอบการพฒันากิจการไปรษณียข์องประเทศไทย 
• โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการดาวเทียมส่ือสารภาครัฐ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 

• โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัการฝ่าย (VP-Training Program for Thailand Post) รุ่นท่ี 1-3 
 
ส านักงานกองทุนน ้ามันเช้ือเพลงิ 

• โครงการจดัท าโครงสร้างองคก์รและอตัราก าลงัของส านกังานกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

• โครงการออกแบบหลกัสูตรและด าเนินการพฒันาบุคลากรของส านกังาน คปภ. ปี 2562 
 


