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กรรมการและเลขานุการ 
 

รหสั GFMIS-SOE            - 
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ต าแหนง่ปัจจุบนั  ปี 2554 - รองผูอ้ านวยการ  ท าการแทนผู้อ านวยการ 
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 เลขที่  101  ถนนย่านพหลโยธนิ  แขวงจตุจักร 

     เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   10900 

     โทร. 0-2279-8601    โทรสาร 0-2279-8603 

 เลขที่ 160  ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุร ี18180 

โทร./โทรสาร  0-3690-9692 
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การด ารงต าแหนง่ 

กรรมการ อ.ส.ค. 

กรรมการและเลขานุการ  อ.ส.ค. 

(ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตั้งแต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2553  

การด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ในหน่วยงานอื่น 

         - 

ที่อยู่ (บ้าน) เลขที่  122/33  หมู ่8  ต าบลมิตรภาพ   

อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุร ี  18180 

โทร. 08-1827-5199 

/ประวัติการท างาน  .... 

(นายนพดล  ตันวิเชียร) 
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ประวัติการศกึษา  

(สถานที่ศึกษา) 
 (2523) ปรญิญาตร ี(วิทยาศาสตรบ์ัณฑติ) สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวัติการท างาน 

 
 (16 มิถุนายน 2523-3 ธันวาคม 2527) 

พนักงานวิจยัตลาดตร-ีโท  งานสถติิและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ 

 (4 ธันวาคม 2527-30 กันยายน 2530) 

หัวหน้างานสถติิและแผนงาน  งานสถติิและแผนงาน  ฝา่ยเลขานุการ 

 (1 ตลุาคม 2530-31 กรกฎาคม 2532) 

หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน  ส านักผูอ้ านวยการ 

 (1 สงิหาคม 2532-31 กรกฎาคม 2533) 

รักษาการผูจ้ัดการส านัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 

 (1 สงิหาคม 2533-2 เมษายน 2537) 

ผู้จัดการส านัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 

 (3 พฤษภาคม 2537-6 พฤศจิกายน 2537) 

ผู้จัดการส านัก อ.ส.ค.สาขาภาคใต้  ปฏิบัตงิานประจ าส านกัผู้อ านวยการ 

       ในหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงงานนมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

 (7 พฤศจิกายน 2537-31 พฤษภาคม 2541) 

หัวหน้าส านักนโยบายและแผน  

 (1 มิถุนายน 2541-10 กุมภาพันธ์ 2542) 

       หัวหน้าส านักพัฒนาธุรกจิ 

 (11 กุมภาพันธ์ 2542-30 พฤศจิกายน 2543) 

หัวหน้าส านักงานส่งเสรมิกิจการโคนม 

 (1 ธนัวาคม 2543-31 ตุลาคม 2553)                                                                        

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

 (1 พฤศจิกายน 2553-ปัจจุบัน) 

รองผู้อ านวยการ  อ.ส.ค. ท าการแทนผู้อ านวยการ  อ.ส.ค 
  

หน้าทีพ่ิเศษ  โฆษก อ.ส.ค. ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง) 
 

 

/ประวัติการศึกษา  .... 

(นายนพดล  ตันวิเชียร) 
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ประวัติการศกึษา/อบรม/ดูงาน 

(ทีส่ าคญั) 

 

 (10 มีนาคม-9 เมษายน 2529) 

       แผนงานและโครงการ  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

 (16-29 กรกฎาคม 2529)   

       การประเมินแผนและโครงการ รุน่ที่ 2  สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 (13 มนีาคม 2530) 

       แผนวิสาหกิจ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 (11-13 ตุลาคม 2530) 

       การตลาดผลิตภัณฑน์มพรอ้มดื่ม (ดงูาน) ประเทศมาเลเซยี, สิงคโปร์ 

 (23 มีนาคม-2 เมษายน 2532) 

       การเจรจาความรว่มมอืทางการเกษตร (ดงูาน) ประเทศเดนมารก์,  

       เนเธอร์แลนด ์ และเยอรมันตะวนัตก 

 (11-18 มีนาคม 2538) 

       โครงการพัฒนามติิใหมส่ าหรับนักบริหารอาวุโส (ศึกษาดูงาน)                 

       ประเทศเนเธอแลนด์, ฝรั่งเศส  และสหราชอาณาจักร 

 (13-14 มิถุนายน 2540) 

การสัมมนานักบริหารระดับสงู อ.ส.ค. 

 (24-27 กรกฎาคม 2541) 

อบรมหลักสูตร “เส้นทางสู่ความเป็นเลศิของนักบริหาร” 

 (15 มนีาคม-2 เมษายน 2542) 

อบรมหลักสูตร “พัฒนาสัมพนัธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที ่6”                                                 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

 (23 กุมภาพันธ-์21 เมษายน 2543) 

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ระดับสูง รุน่ที่ 28                                 

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ 

 (27-28 เมษายน 2549)  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที ่พ.ศ.2539                                     

และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

 (24-25 สิงหาคม 2549)                                                                                        

กฎหมาย วา่ด้วยมาตรฐานขัน้ต่ าของสภาพการจา้งในรัฐวิสาหกิจ                              

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 

 

/(19 กมุภาพนัธ ์2551) ..... 

(นายนพดล  ตันวิเชียร) 
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  (19 กุมภาพันธ์ 2551)                                                                                          

“Blue Ocean Strategy” กลยุทธ์ทะเลสีคราม ... นา่นน้ าใหม่ธุรกิจ รุ่นที่ 4 

 (14,21,28 มิถุนายน / 5,26,27 กรกฎาคม / 2,9,16,17 สิงหาคม 2551)                   

อบรมหลักสูตร  “D.P.O. Executive Talent” 

 (22-25 ตลุาคม 2552)                                                                                    

อบรมหลักสูตร “เส้นทางสู่ความส าเร็จของผู้น า” 

 (16-21 มิถุนายน 2553)                                                                                   

ศึกษา ดงูาน  ณ ประเทศเกาหลี 

 (7 กรกฎาคม 2553)                                                                                                

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Competency ภาคปฏิบัติ” 

 (17 มีนาคม, 8 เมษายน, 24-25 กันยายน 2553)                                                

สัมมนา “การจัดท าแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.” 

 (2-3 สงิหาคม 2554)                                                                                            

สัมมนา เรื่อง “ความส าเร็จในการสรา้งแบรนดด์้วยกลยุทธ์ IMC” และ                                 

“การเสริมสรา้งศักยภาพและความสัมพนัธ์กับตัวแนจ าหนา่ยผลติภัณฑ์” 

 (10 สิงหาคม 2554)                                                                                                           

อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกัน                     

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2551” 

 (29 สิงหาคม 2554)                                                                                             

ประชุมเชิงสัมมนา “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ”                                                       

โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) 

 (9 กันยายน 2554)                                                                                      

สัมมนา “การบรหิารจัดการช่ือเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ”                     

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกจิ (สคร.)                                              

โดย Thailand Management Association  (TMA) 

 (14 กันยายน 2554)                                                                                              

สัมมนา “การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากรเพื่อรองรับ AEC”                            

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกจิ (สคร.)                         

โดย  Thailand Management Association (TMA) 

 (29 กันยายน 2554, 19-20 พฤษภาคม 2555)                                                      

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การน าระบบบรหิารจัดการมูลคา่                            

เชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใช้ในการปฏิบัติงาน” รุน่ที่ 1 และรุน่ที่ 2 

 

/(21 กุมภาพนัธ ์.... 

(นายนพดล  ตันวิเชียร) 
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  (21 กุมภาพันธ์ 2555)                                                                                                      

อบรมหลักสูตร “เตรยีมความพรอ้มเพื่อเข้าสูต่ลาด ASEAN” 

 (7-8 ธันวาคม 2555)                                                                                    

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทบทวนแผนบรหิารความเสี่ยง”                     

ประจ าปี 2556 

 (18 ธันวาคม 2555)                                                                                            

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินขดีความสามารถของบุคลากร 

(Competency) ภาคปฏิบัต ิ

 (สิงหาคม-ตุลาคม 2556)                                                                                          

ศึกษาอบรมหลักสูตร “การก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน” รุน่ที่ 12  ประจ าปี 2556                               

โดยสถาบันพระปกเกลา้ 

 (23-28 มกราคม 2557)                                                                                     

ศึกษาดูงาน “การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน                        

(ASEAN Economic Community : AEC)” ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และ                           

ประเทศออสเตรเลีย  

ภายใต้  -ยุทธศาสตรท์ี่ 1   การบริหารองคก์รเชิงธุรกิจ 

           -ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การวจิัย พัฒนา ส่งเสรมิ ถา่ยทอดการเลีย้งโคนม 

                                   และเทคโนโลยีการเลีย้ง 

           -ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การสร้างความร่วมมือและประสานตลาด 

                                   ในอาเซยีน 

 (26 กุมภาพันธ์ 2557)                                                                                      

สัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบรหิารจัดการองคก์ร 

(บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ : การส่งเสรมิการด าเนนิงานด้าน CSR) 

ประจ าปี 2557  โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 (8-9 มนีาคม 2557)                                                                                       

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การน าระบบบรหิารจัดการมูลคา่                            

เชิงเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใช้ในการปฏิบัติงาน”  

 (19-21 เมษายน 2557)                                                                                   

อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแขง่ขัน” 

 (26 เมษายน 2557)                                                                                           

อบรมหลักสูตร “การจัดท าแผนวิจัยและพัฒนาของ อ.ส.ค.” 

  

/(4-10 พฤษภาคม 2557) .... 

(นายนพดล  ตันวิเชียร) 
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  (4-10 พฤษภาคม 2557)                                                                               

ศึกษาดูงาน “ดา้นอตุสาหกรรมโคนม”  ณ ประเทศฝรั่งเศส และ                             

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

ภายใต้  -ยุทธศาสตรท์ี่ 1   การบริหารองคก์รเชิงธุรกิจ 

           -ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การวจิัย พัฒนา ส่งเสรมิ ถา่ยทอดการเลีย้งโคนม 

                                   และเทคโนโลยีการเลีย้ง 

           -ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การสร้างความร่วมมือและประสานตลาด 

                                   ในอาเซยีน 

           -ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม                     

                                   เพื่อความยัง่ยืน 

 (28 มิถุนายน 2557)                                                                                           

อบรมหลักสูตร “ประเมินผลด้านการบรหิารจัดการองคก์รที่ดี                                        

ในส่วนบทบาทของคณะกรรมการ อ.ส.ค.” 

 (19-20 กรกฎาคม 2557)                                                                                  

อบรมหลักสูตร “กระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนา                                                    

ทรัพยากรมนุษย ์(HRD)” 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ที่ได้รบั 
 (2533)  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

 (2534)  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

 (2540)  จตัุรถาภรณ์ช้างเผอืก (จ.ช.) 

 (2545)  ตรติาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) 

 

 


