ประวัตวิ ทิ ยากร
ชื่อ – สกุล

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ตําแหน่ ง

นักวิชาการอิสระ
 กรรมการอํานวยการสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 เลขาธิการสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ

ประวัตกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
• ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
การอบรมดูงาน
• หลักสูตร English Language Programs ณ สถาบัน Gloucestershire College ประเทศ
อังกฤษ
• Training Course on Entrepreneurship Development for Rural Women ประเทศ
Indonesia ด้วยทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย
• Seminar on Strategic Management for Civil Society Organization ประเทศ Nepal ด้วย
ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซี ย
• Training Course on Small Business Development for Women ประเทศ Malaysia ด้วย
ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย
• Asean National Tourism Trainer in Manila Philippines (Master Trainer) ด้วยทุน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• Master Trainer for In-Company Trainers by GIZ ด้วยทุน GIZ ประเทศเยอรมัน

เกียรติประวัติ
 รางวัล “ครู สอนดี” ประจําปี 2554
 รางวัล “หนึ่งแสนครู ดี” ประจําปี 2555
 นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท อาสาสมัครจากมูลนิธิปกรณ์ อังสุ สิงห์ ปี
2557
 สตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557
 อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ปี 2548
นักวิชาการและวิทยากรอิสระด้าน Coaching / จิตอาสาปลุกพลังคิดบวก /
การสร้างพลังใจ / การสร้างทีม / Walk Rally / ก้าวสู่ วทิ ยากรมืออาชีพ /
เทคนิคการให้บริ การที่ประทับใจ / กลยุทธ์การสร้างอาชีพ / การบริ การอย่าง
สร้างสรรค์ / การออกแบบโครงการ ศิลปะการให้บริ การ / จิตวิทยาการ
บริ การ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ประสพการณ์ ในอดีต
• ข้าราชการบํานาญชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอื่น ๆ
• วิทยากร “Master Trainer” “การสอนงาน” “การเป็ นวิทยากร”ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
สํานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานราชการและบริ ษทั ต่าง ๆ อาทิ บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
สมาคมโรงแรมไทย บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัด บริ ษทั ไทยแมรี่ จาํ กัด บริ ษทั เอเชีย
แอมโรล์จาํ กัด ฯลฯ
• วิทยากรเรื่ อง “หัวใจจิตอาสา” “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ AEC” “Service Mind” ให้แก่
องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
• วิทยากรเรื่ อง “การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ” ให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย บริ ษทั มิตซูบิชิ อิเลคทริ ค เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ไซโก้ ประเทศไทย
จํากัด ฯลฯ
• วิทยากรอิสระในเรื่ องต่าง ๆ อาทิ ก้าวสู่วทิ ยากรมืออาชีพ ปลุกพลังคิดบวก การสร้างทีม
Walk Rally เทคนิคการให้บริ การที่ประทับใจ กลยุทธ์การสร้างอาชีพ การบริ การอย่าง

สร้างสรรค์ การสร้างพลังใจ การเขียนโครงการ ศิลปะการให้บริ การ จิตวิทยาการบริ การ
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
• คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี ในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
• ที่ปรึ กษาชมรมผูบ้ ริ หารงานแม่บา้ นแห่งประเทศไทย

