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ดร.วนัเพ็ญ  พงษเ์กา่ 

Coach & Professional Trainer 

 

ประวตักิารท างานของ                           

• อดตีหวัหนา้คณะอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ  

• คณะอนุกรรมการสภาการศกึษา ดา้นการพฒันาศกัยภาพเยาวสตรใีนสถานศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

• กรรมการอ านวยการสภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ  ์

• กรรมการอ านวยการสมาคมคหเศรษฐศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ  ์

• เลขาธกิารสมาคมสตรไีทยดเีด่นแห่งชาต ิ

• อาจารยพ์เิศษ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

• ทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการชมรมผูบ้รหิารงานแม่บา้นแห่งประเทศไทย 

• ประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตร ีและครอบครวั สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ ์ 

 

การศกึษา   

• ปรญิญาเอก ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาอาชวีศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาคหกรรมศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์

• ปรญิญาตร ี สาขาการโรงแรมและภตัตาคาร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

• ปรญิญาตร ีการศกึษาบณัฑติ สาขาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   (ประสานมติร)         

       

การฝึกอบรมในตา่งประเทศ                   

• หลกัสูตร English Language Programs ณ สถาบนั Gloucestershire College ประเทศองักฤษ 

• Training Course on Entrepreneurship Development for Rural Women ประเทศ Indonesia ดว้ยทุนสถาบนั

เพิม่ผลผลติแห่งเอเซยี  

• Seminar on Strategic Management for Civil Society Organization ประเทศ Nepal ดว้ยทุนสถาบนัเพิม่

ผลผลติแห่งเอเซยี 

• Training Course on Small Business Development for Women ประเทศ Malaysia    ดว้ยทุนสถาบนัเพิม่

ผลผลติแห่งเอเซยี 

• Asean National Tourism Trainer in Manila Philippines 

• Master Trainer for In-Company Trainers by GIZ 
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ประสบการณว์ชิาชพี 

• นักสงัคมสงเคราะหด์เีด่นแห่งชาต ิประจ าปี 2557 

• สตรไีทยดเีด่นแห่งชาตดิเีด่นแห่งชาต ิประจ าปี 2557 

• รางวลัอาสาสมคัรดเีด่นแห่งชาต ิจากสภาสงัคมสงเคราะหแ์ละกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ประจ าปีพศ. 2548 

• ไดร้บัรางวลัหน่ึงแสนครูด ีประจ าปี 2555 

• ไดร้บัรางวลัครูสอนด ีประจ าปี 2554 

• รางวลั หวัหนา้แผนกดเีด่น ประจ าปีการศกึษา 2556 

• ไดร้บัรางวลัครูดเีด่นสาขาอาชวีศกึษาจงัหวดัสมุทรปราการประจ าปี 2543 

• คณะกรรมการก ากบั ตดิตามและตรวจสอบผลการด าเนินโครงการเครอืข่ายความรว่มมอืหลกัสูตรอาเซีย่นดา้นการ

ท่องเทีย่ว สถาบนัพฒันาบุคลากรการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา              

 

ความเชีย่วชาญ หลกัสตูรฝึกอบรม 

• ปลุกพลงัคดิบวก 

• การสือ่สาร 

• การสรา้งทมี 

• Walk Rally  

• กา้วสู่วทิยากรมอือาชพี 

• การพฒันาบุคลกิภาพ   

• เทคนิคการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจ  

• กลยุทธก์ารสรา้งอาชพี   

• การบรกิารอย่างสรา้งสรรค ์ 

• การสรา้งพลงัใจ  

• การเขยีนโครงการ 

• ศลิปะการใหบ้รกิาร   

• จติวทิยาการบรกิาร    

• กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

 

ประสบการณด์า้นการศกึษาดงูานดา้นการโรงแรมและการท่องเทีย่วในตา่งประเทศ 

 ศกึษาดูงานดา้นวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาท ิสหราชอาณาจกัร ฝร ัง่เศส เยอรมนั 

เบลเยีย่ม ลกัแซมเบริก์ สวสิเซอรแ์ลนด ์ฮงัการ ีออสเตรยี เชค สโลวาเนีย รสัเซยี ตุรก ีอยีปิต ์ดูไบ ออสเตรเลยี มาเลเซยี สงิคโ์ปร ์

อนิโดนีเซยี เนปาล เวยีดนาม ลาว พม่า อนิเดยี ญีปุ่่น เกาหลใีต ้จนี(ปักกิง่ เซ ีย่งไฮ ้ หงัโจว เซีย๊ะเหมิน ฮ่องกง มาเกา๊ กวางเจา ตา้

ลี ่ลีเ่จยีง คุนหมงิ จไูห่ เซนิเจนิ) ไตห้วนั 

 

ผลงานเขยีนในอดตี 

• หนังสอืวชิาการไดแ้ก ่ 

1. การพฒันาบุคลกิภาพ 2. วชิาการโรงแรม   

3. วชิางานแม่บา้นโรงแรม ไดร้บัรางวลัผลงานเขยีนเหรยีญทองจากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  งาน

ครูโลกปี ๒๕๕๓ 

4. งานประดษิฐ ์ม 2 องคก์ารคา้คุรุสภา 5. งานประดษิฐ ์ม 3 องคก์ารคา้คุรุสภา  

6. การงานอาชพีและเทคโนโลยชี ัน้ ป๑,ป๒,ป๓,ป๔,ป๕,ม๑และ ม๒ องคก์ารคา้คุรุสภา 

• หนังสอืเผยแพรด่า้นอาชพีไดแ้ก ่ 

1. เอกลกัษณไ์ทยมาลยัดอกไมส้ด   

2. เทยีนหอมแฟนซอีาชพีแกจ้น  

3. เทยีนหอมภูมปัิญญาไทย  

4. เทยีนเจล   

5. เทยีนหอมดอกไมว้จิติร   

6. สิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้  

7. การแต่งหนา้เคก้เบือ้งตน้   

8. อาหารควบคุมน า้หนัก 

9. อาหารลดน า้หนัก   

ฯลฯ 

• “แนะแนวการสอน” ดา้นงานประดษิฐส์รา้งสรรค ์นิตยสารประดดิประดอยตัง้แต่ ปี 2536 – 2550 รวม 13 ปี 
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งานวจิยัและบทความ 

1. การพฒันามาตรฐานสมรรถนะพนักงานแม่บา้นในอุตสาหกรรมโรงแรม 

2. บทความ Training Course on Entrepreneurship Development for Rural Women in Indonesia 

สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ

3. ความคดิเห็นของนักเรยีนมธัยมศกึษาช ัน้ปีที ่3 ต่อการเรยีนการสอนวชิาอาชพีคหกรรมศาสตรใ์นจงัหวดั

สมุทรปราการ 

4. ความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมต่อการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน สตร ีและผูด้อ้ยโอกาสจงัหวดั น่าน 

ล าปาง เลย หนองคาย ฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ อุบลราชธานี นนทบุร ีกรุงเทพมหานคร และพทัลุง 

5. การประเมนิโครงการเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะชวีติแกส่ตรเีพือ่สุขภาพกายใจทีแ่ข็งแรง ครอบครวัเป็นสุข 

6. “แนะแนวการสอน” ดา้นงานประดษิฐส์รา้งสรรค ์นิตยสารประดดิประดอยตัง้แต่ ปี 2536 – 2550  

7. อืน่ ๆ 

 

เป็นประธานจดัท าโครงการตา่ง ๆ ดว้ยจติอาสาเพือ่สง่เสรมิ บทบาท และพฒันาศกัยภาพสตรแีละครอบครวัดงันี ้

1. ประธานการจดัอบรมวชิาชพี เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดปี ๒๕๕๗ โดยสภาสตรแีห่งชาตใินพระบรม

ราชนูิปถมัภ ์

2. ประธานโครงการ เด็กด ี: ส่งเสรมิการคดิด ีคดิเป็น โดยฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรแีละสถาบนัครอบครวั สภาสตรี

แห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ ์

3. ประธานโครงการ เยาวชนคนด ี: ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โดยฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรแีละสถาบนัครอบครวั 

สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ ์

4. จดัท าโครงการ รูร้ะวงักายใจป้องกนัภยัสุขภาพสาววยัใส ใหแ้กส่มาคมสตรไีทยดเีด่นแห่งชาติ 

5. ประธานการจดัอบรมสมรรถนะพนักงานแม่บา้นโรงแรม (Room Attendant) โดยสภาสตรแีห่งชาตใินพระบรม

ราชนูิปถมัภ ์

6. ทีป่รกึษาและวทิยากรการจดัอบรมเพือ่พฒันาสมรรถนะพนักงานแม่บา้นโรงแรม (Room Attendant) และ

พนักงานหวัหนา้ช ัน้ (Floor Supervisor ) กลุ่ม Trainer และ กลุ่ม Trainee ในโครงการทดสอบสือ่และวดัระดบั

ทกัษะบุคลากรวชิาชพีท่องเทีย่ว แผนกแม่บา้น (Housekeeping) ระหว่างวนัที ่24-30 กนัยายน 2555 ณ โรง

แรมอมิพเีรยีล ควนีสป์ารค์ 

7. ประธานโครงการคดัเลอืกเยาวสตรไีทยดเีด่นประจ าปี 2556  

8. ประธานโครงการตลาดนัดวชิาชพี :การประดษิฐข์องขวญัเพือ่เศรษฐกจิ 20-21 ธนัวาคม 2546           ณ บา้

นมนังคศลิา สภาสตรแีห่งชาตฯิ โดยจดัอบรมใหแ้กส่มาชกิองคก์รเครอืข่าย กลุ่มแม่บา้นฯลฯ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการ

อบรมมอีาชพีเสรมิและอาชพีหลกัชว่ยสรา้งเศรษฐกจิของครอบครวั 

9. ประธานโครงการประกวดจดัโตะ๊อาหารค ่าดว้ยผา้ไทยสฟ้ีาและดอกมะล ิเพือ่เทดิพระเกยีรต ิพระบรมราชนีินาถใน

วโรกาสมพีระชนมม์ายุ 72 พรรษา ในงานสุดยอดหมู่บา้นอุตสาหกรรมและผา้ทอไทย 30 ก.ค.-12 ส.ค. 47 ณ อมิ

แพค เมอืงทองธานี จดัโดย สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ ์รว่มกบั กระทรวงอุตสาหกรรม 

10. ประธานโครงการจดัอบรมการท าดอกมะลจิากวสัดุต่าง ๆ ในโอกาสวนัสตรไีทยและงานสุดยอดหมู่บา้น

อุตสาหกรรมและผา้ทอไทย 30 ก.ค.-12 ส.ค. 47 ณ อมิแพค เมอืงทองธานี สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรม

ราชนูิปถมัภ ์รว่มกบั กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. ประธานโครงการตลาดนัดวชิาชพี :หลากหลายอาชพีสรา้งเงนิ 18-19 กนัยายน 2547 ณ บา้นมนังคศลิา สภา

สตรแีห่งชาตฯิ โดยจดัอบรมใหแ้ก่สมาชกิองคก์รเครอืข่าย กลุ่มแม่บา้นฯลฯท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมอีาชพีเสรมิ

และอาชพีหลกัชว่ยสรา้งเศรษฐกจิของครอบครวั 
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เป็นประธานจดัท าโครงการตา่ง ๆ ดว้ยจติอาสาเพือ่สง่เสรมิ บทบาท และพฒันาศกัยภาพสตรแีละครอบครวัดงันี ้(ตอ่) 

 

12. ประธานโครงการอบรมอาชพีแกส่ตรมุีสลมิ3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ณ โรงเรยีนอสิลามสนัตชิน 22 ธนัวาคม 

2547 เพือ่ชว่ยเหลอืสนับสนุนแก่สตรทีีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณท์างภาคใตไ้ดม้อีาชพีชว่ยเหลอืตนเอง

และครอบครวั และชว่ยผ่อนคลายจากเหตุการณร์ุนแรง 

13. ประธานโครงการเศรษฐกจิสรา้งอาชพี : ชดุสวยดว้ยการปักเลือ่มและลูกปัดหลากส ี11 ก.ค. 47 ณ ชนิวตัรโอม

มารต์ ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ. ภูเก็ต จดัโดยสภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภร์ว่มกบัสมาคมสตรนัีกธรุกจิ

และวชิาชพีภูเก็ต และศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัภูเก็ต เพือ่ชว่ยพฒันาอาชพีใหแ้กช่มุชนไทยใหม่และชว่ย

เพิม่มูลค่าแกส่นิคา้ในทอ้งถิน่ 

14. รว่มโครงการรวมใจสตรไีทยรกัชาต1ิ2 มถิุนายน 48 ณ จงัหวดัยะลา 

15. ประธานโครงการกลยุทธก์ารสรา้งอาชพีทีม่ ั่นคงแกส่ตร ี3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี   นราธวิาส) 

28 -31 กรกฎาคม 2548 ณ อมิแพคเมอืงทองธานี 

16. ประธานโครงการประกวดจดัซุม้ดอกไมเ้ทดิไทบ้รมราชนีินาถ 31 กรกฎาคม 2548 ณ อมิแพคเมอืงทองธานี 

17. จดักจิกรรมส าหรบัเด็กโดยจดัสอนศลิปะการวาดรูปและทาสงีานศลิปประดษิฐต์่างๆกจิกรรมโบโซส่ าหรบัเด็กใน

งานวนัเด็กแห่งชาตปิระจ าปี 2547และ2548 ณ สภาสตรแีห่งชาตใินพระบรมราชนูิปถมัภ ์

18. ประธานโครงการคดัเลอืกเยาวสตรไีทยดเีด่นประจ าปี 2548, 2549, 2550 และ2551 

19. ประธานโครงการ “ประกวดซุม้ดอกไมเ้ทดิไทอ้งคร์าชนีิ”   เน่ืองในวนัสตรไีทย ประจ าปี 2549 และ 2550  

20.  เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้ เร ือ่ง “การสรา้งพลงัเพือ่สิง่ทีด่ใีหช้วีติ-การพฒันาศกัยภาพเพือ่การส่งเสรมิอาชพี

สตร”ี ในโครงการ “พฒันาตนเพือ่น าสิง่ทีด่สีู่ชวีติ ส าหรบัผูน้ าสตรภีาคกลางและภาคตะวนัออก” 

21.  ประธานจดัโครงการ “สภาสตรฯี สรา้งอาชพี”วนัเสารท์ี ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

22. ประธานโครงการ “สภาสตรฯี สรา้งอาชพี (วนัสตรไีทย ประจ าปี 2551)” 

23. อืน่ ๆ 

 

 


