ประวัตปิ ระธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๑. ชื่อ นายอํานาจ นันทหาร
สัญชาติ ไทย
วัน เดือน ปี ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘ อายุ ๔๗ ปี
ที่อยู่ ๑๔๗/๒๒ - ๒๕ ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. ๐๘๑ - ๘๘๘๗๑๑๖
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนสรรพวิทยาคม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระดับอุดมศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ระดับปริญญาโท
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครองไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. ประวัตกิ ารทํางาน
ปี 2527 – 2532
ปี 2532 – 2534
อสังหาริมทรัพย์
ปี 2532 – 2535
อสังหาริมทรัพย์
ปี 2530 – 2535
ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป )
ปี 2536 – 2549

สํานักงานกฏหมายอเนกแอนด์อะโซซิเอท/อเนกบริดจ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีน่าทาวน์เวอร์อินน์ จํากัด ธุรกิจโรงแรม
กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามรัตนโกสินทร์ จํากัด กิจการซื้อขาย
กรรมการผู้จัดการบริษัท เรนโบว์แฟชั่น จํากัด ( กิจการผลิตและ

ประธานกรรมการ
- บริษัท นันทหารก่อสร้าง จํากัด ( ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง )
- บริษัท แม่สอดเรียลเอสเตท จํากัด ( ธุรกิจพัฒนาที่ดิน )
ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- บริษัท พรพะวอ จํากัด ( ธุรกิจบ้านจัดสรร )
- บริษัท เอกเพชร เมเนจเมนท์ จํากัด กิจการรับเหมาก่อสร้าง และ
บริหารจัดการแรงงาน ( รับเหมาแรงงาน )
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- บริษัท เขตอุตสาหกรรมแม่สอด จํากัด กิจการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- บริษัท แม่สอดกลการมอเตอร์เซล จํากัด จําหน่ายรถจักรยานยนต์
- บริษัท จัดหางาน ที.เค.เมเนทเมนท์ จํากัด กิจการรับเหมารับเหมา
แรงงาน ที่ปรึกษาปัญหาการบริหารจัดการและนําเข้าแรงงาน
ต่างด้าว
๔. ตําแหน่งทางสังคมในอดีต
1. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ปี 2539 – 2543
2. เลขานุการสโมสรโรตารี่แม่สอด ปี 2535
3. รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปี 2543 - 2545
4. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปี 2539 -2543,2545-2547
5. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปี 2547-2551
6. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปี 2551 - 2553
7. ผู้ชี้ขาดพิพากษาแรงงาน จังหวัดตาก กระทรวงแรงงาน ปี 2542 – 2545
8. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
9. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
10. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเทคโนโลยีต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร
11. อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 99 จังหวัดตาก
12. ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 6
13. ประธานคณะกรรมการเพิ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
14. คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO จังหวัดตาก)
15. คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างกลุ่ม 1)
16. คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตํารวจ (กกตร.) สภอ.แม่สอด จังหวัดตาก
17. คณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดตาก
18. คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดตาก
19. คณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว จังหวัดตาก
20. ที่ปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
21. กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก
22. อนุ ก รรมการจั ด ระบบ และกํ า หนดมาตรฐานการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วใน
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน
23. รองนายกเมืองแม่สอด
24. อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดตาก
25. กรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๕. ตําแหน่งทางสังคมในปัจจุบนั
1. ประธานที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก
2. รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2551 – ปัจจุบัน
3.ประธานกรรมการเศษรฐกิจชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. ประธานกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตาก
7. กรรมการสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย (คณะกรรมการยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้า นเศรษฐกิ จ ลุ่ ม น้ํ า อิ ร ะวดี เจ้ า พระยา แม่ โ ขง ประกอบด้ ว ยประเทศไทย, ลาว, พม่ า , กั ม พู ช า และ
เวียดนาม)
8. รองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-พม่า
9. คณะอนุกรรมการพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหาร
จัดการพื้นที่พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ
10.อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ
ในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา
11.อนุกรรมาธิการเศษรฐกิจการค้าชายแดน ในคณะกรรมาธิการพัฒนาเศษรฐกิจ สภา
ผู้แทนราษฎร
12.นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตาก
13.กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จังหวัดตาก ( กรอ.จังหวัดตาก )
14.ประธานกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
15.ประธานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ( ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด )
๖. ประกาศเกียรติคณ
ุ
1. นักประชาสัมพันธ์ดีเด่นจาก ชมรมสื่อสารมวลชน ภาคเหนือ ปี 2544
2. นิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2546
7. หลักสูตรการอบรม
1. ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (
คพอ. รุ่นที่ 48 ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ประกาศนี ยบั ตร “หลั กสู ตรการสร้ างความสั มพั นธ์ ในองค์ กร รุ่ นที่ 1” กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ประกาศนี ย บั ต ร อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ รุ่ น ที่ 99 จั ง หวั ด ตาก กรมคุ ม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
4. อบรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2544
5. อบรมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานรุ่นที่ 1 ปี 2551
6. อบรมหลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ประจําปี 2553 –
2554 (ปรอ. รุ่นที่ 23) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ

8. ผลงานที่สาํ คัญ
1.ผลักดันการสถาปนาจัดตั้ง สภาอุสาหกรรม จังหวัดตาก เมื่อ ปี 2538 และริเริ่มแนวคิด
การจัดซื้ออาคารสํานักงานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก จนสําเร็จ
2.เป็นผู้ผลักดันประสานงานการนําเรื่อง จัดตั้งเขตเศษรฐกิจชายแดนจังหวัดตาก เข้าสู่
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ.โรงแรมเซลทรัล แม่สอดฮิลล์ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อ 19
ตุลาคม 2547 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศเขตเศษรฐกิจชายแดนและอนุมัติแผน ปฏิบัติการจัดตั้งเขต
เศษรฐกิจชายแดน จังหวัดตาก ( ประกอบด้วยอําเภอแม่สอด,พบพระและแม่ระมาด )
3.ผลักดันการออกกฏหมายให้แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนเข้ามาทํางานแบบเช้ามาเย็นกลับหรือทํางานตามฤดูกาล เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนการค้าการลงทุนชายแดนประสบความสําเร็จ
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 17 พรบ.การทํางานคนต่างด้าว 2551 กําลังอยู่ในขั้นตอนนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
4.จัดตั้งกลุ่มอัญมณี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก เมื่อปี 2547 ประสานของบประมาณ
พัฒนาธุกิจอัญมณีและดําเนินการศูนย์บ่มเพาะอัญมณีแม่สอดสําเร็จ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 170
ราย

