ดร.ณัชรัตน กลํ่าทวี

อาจารย,นักบริหารองคกรสากลทั้งในและตางประเทศ,นักคิดเชิงกลยุทธระดับโลก
นักวิชาการดานผูนํา การสื่อสาร การเจรจาตอรองและนักสรางเครือขายระดับโลก
ที่ปรึกษาดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก ดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (สาขาวิชาการเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ) จากสถาบัน The Master’s Institute of Development Academy
and Seminar ประเทศฟลิปปนส
• อดีตนักเรียนทุนปริญญาโท (อันดับหนึ่งของประเทศและคนแรกของภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร (อันดับหนึ่งของรุน) สาขาวิชาการเจรจาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• นักเรียนทุน AFS รุน ๒๔ มลรัฐมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา (คนแรกของจังหวัดอุทัยธานี)
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร (สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (คนแรกของรุนภายในระยะเวลา สองปหนึ่งเดือน)

ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน

• ประธานที่ปรึกษากลุมบริษัทธุรกิจระหวางประเทศในเครือ TMGN Group
• อาจารยท่ปี รึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมดานการเจรจาตอรองธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
ใหแกภาครัฐและเอกชน
• ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการบริษัท Eastern Orient Property จํากัด
(เจาของโครงการอสังหาริมทรัพย สวนมะลิ เซ็นเตอร)
• อาจารยพิเศษระดับปริญญาโทสําหรับผูบริหาร และเจาของหลักสูตรสาขาวิชา
Negotiation & Conflict Management มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต
• นักวิชาการอิสระดานการตางประเทศ (การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ)
• อาจารยที่ปรึกษาและผูบรรยายดานวิชาการระหวางประเทศ ประจํามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
• อาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรม “การพูดภาษาอังกฤษ” และ “การเจรจาตอรองในสถานการณวิกฤติ”
ใหแก หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ไดแก กองบังคับการตํารวจนครบาล 6
กองบังคับการอํานวยการตํารวจนครบาล และ กองบังคับการตํารวจจราจร

ประวัติการทํางานดานการเมือง
•
•
•
•
•
•
•
•

เลขานุการฝายการเมืองและการตางประเทศประจําอดีตรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี
อดีตผูอํานวยการศูนยการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนาและพรรคเสรีธรรม จ.อุทัยธานี
อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 1 จ.อุทัยธานี 3 สมัย (พ.ศ. 2538 2539 และ2544)
อดีตผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ การพลังงาน สภาผูแทนราษฎร
อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายกวาง รอบคอบ)
อดีตเลขานุการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นายกวาง รอบคอบ)
อดีตที่ปรึกษาผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.ชาญชัย ชัยรุงเรือง)

งานอดิเรก
•
•
•
•
•
•

อานหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เลนฟุตบอลและแบดมินตัน
ชมภาพยนตรฮอลลีวูด
ชมกีฬาหลายประเภททางจอทีวี
ขับรถยนตทองเที่ยวไปตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆที่สวยงามและโรแมนติค
ทองเที่ยวตางประเทศ

เกียรติคุณระดับนานาชาติ

• รางวัลพลเมืองผูทรงเกียรติ (คนไทยคนแรก) แหงสภาเมืองกิมเจ เมืองทองเที่ยวติดอันดับโลกแหง
ประเทศเกาหลีใต ( 4 ตุลาคม 2557 – ปจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ

ประสบการณทํางานในอดีต
•
•
•
•
•
•
•

อดีตผูสื่อขาวตางประเทศ หนังสือพิมพ ไทยรัฐ
อดีตผูชวยทูต (เลขานุการโท) ฝายขอมูลขาวสาร สถานทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย
อดีตผูเรียบเรียงขาวการเมืองและขาวภูมิภาค (รี ไรเตอร) หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ THE NATION
อดีตผูจัดการดานสื่อสารและประชาสัมพันธ สายการบินแควนตัส/ บริทิช แอรเวยส
อดีตผูชวยบรรณาธิการขาว หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ BUSINESS DAY
อดีตอาจารยพิเศษและติวเตอรภาควิชาภาษาอังกฤษและรัฐศาสตร ประจําสถาบันติวเตอร “Opinion”
อดีตผูเชี่ยวชาญและนักวิเคราะหดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศประจํารายการโทรทัศน
“Global Talks” ทางสถานีโทรทัศน Nation Channel
• อดีตผูดําเนินรายการวิทยุ และนักวิเคราะหการคาระหวางประเทศ ประจําสถานีวิทยุ 92.5 เมกกะเฮิรตส
รายการ “ยอโลกการคากับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ” กระทรวงพาณิชย
• อดีตอาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมการพูดภาษาอังกฤษใหแกผูบริหารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

งานกีฬาและสังคม

• อดีตกรรมการบริหารและผูแทนฝายตางประเทศสมาคมกีฬาชักกะเยอแหงประเทศไทย
• อดีตประธานสหพันธกีฬาชักกะเยอแหงทวีปเอเชีย (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559)
คนแรกจากประเทศไทยดูแลประเทศสมาชิกในเอเชียทั้งหมด 21 ประเทศ
• อดีตกรรมการฝายประชาสัมพันธคนแรกจากประเทศไทยและทวีปอเชียประจําสหพันธกีฬา
ชักกะเยอนานาชาติ(โลก)ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 70 ประเทศ
• ประธานสหพันธฟุตบอลวี ไอพีนานาชาติ (VIP International Football Federation –VFIF)
• ประธานสหพันธฟุตบอลวี ไอพีเอเชียน (VIP ASIAN Football Federation – VAFF)
• ที่ปรึกษากลุมนักลงทุนธุรกิจอาเซียน

ความถนัดพิเศษและความสามารถเชิงวิชาการ

• การเจรจาตอรองทางการคาและธุรกิจระหวางประเทศ (International Trade and Business Negotiation)
• การเจรจาตอรองและบริหารจัดการความขัดแยงระหวางประเทศ
(International Negotiation &Conflict Management) และการไกลเกลี่ย (Mediation)
• ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) เนนดานการวิเคราะห
การกําหนดและการบริหารนโยบายตางประเทศ (Foreign Policy Analysis, Formulation
and Implementation) ของชาติมหาอํานาจ
• เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ( International Political Economy)
• การบริหารจัดการสภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ (Adviser and Trainer on Leadership Management
& Strategic Leadership Management for human resource in government and private sectors)
• การใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวางประเทศ (International Business English Trainer
and Adviser for Executives from government and private sectors)

• เบญจมาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ ๕

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญพิเศษ

1. International Business Negotiation
2. Negotiation & Conflict Management in Organizations
3. International Connecting and Networking

การบรรยายที่ผานมา

4. The Arts of Positive Linking, Networking and Connecting
5. Asian Networks & Business Enhancement และ
6. หัวขอที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ

• อาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมบุคลากรในภาคเอกชนทั้งดานทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ ดานการเจรจาตอรอง
ธุรกิจระหวางประเทศ (Adviser and Trainer on International Business Negotiation for human resource in
government and private sectors)
• อาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมบุคลากรทั้งดานทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการสภาวะผูนํา
และผูนําเชิงกลยุทธ (Adviser and Trainer on Leadership Management & Strategic Leadership Management
for human resource in government and private sectors)
• อาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมดานการเจรจาตอรองทางการคาและธุรกิจระหวางประเทศใหแก องคกร SMEs
และองคกรภาคเอกชนในประเทศไทย (Adviser and Trainer on International Trade and Business Negotiation
for SMEs and private sectors)
• อาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการคาระหวางประเทศใหแกผูนําภาครัฐ
และเอกชนทุกระดับชั้น (International Business English Trainer and Adviser for Executives from government
and private sectors)
• งานแปลหนังสือภาษาอังกฤษทุกชนิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนาตนเอง
การเจรจาตอรอง และการบริหารธุรกิจ
• งานดานการวิเคราะหขาวและสถานการณตางประเทศ (การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ)

องคกรที่เคยบรรยาย(บางสวน)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท ไซทเพรพพาเรชั่น จํากัด
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดีเอสไอ
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
กองบังคับการตร.นครบาล 6
กองบังคับการอํานวยการ ตร.นครบาล
กองบังคับการตร.จราจร

องคกรตางประเทศ

• วิทยาลัยนานาชาตินันเย็ง เมียนมาร
• Asia Business Forum

