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การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประสบการณ์ท างาน  

• ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษทั ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการผลิต รายงานแนวโนม้คุณภาพ และเสนอแผนปฏิบตัิการแกไ้ขส าหรับ
การผลิต หรือการจดัการเพื่อการควบคุมคุณภาพและการรบัประกนัคุณภาพ 
ก ากบั พฒันา จูงใจ ควบคุม และคงไวซ่ึ้งการประกนัคณุภาพและบริการดา้นคุณภาพ  
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม และขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้ 
สร้างระบบและท างานอย่างใกลชิ้ดกบัการผลิต และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อระบุสาเหตุของการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน และติดตามการด าเนินการแกไ้ข 
เก็บบนัทึกการประเมิน การทดสอบผลของวตัถุดิบ และรายงานเกี่ยวกบัความไม่สอดคลอ้งวางแผนและจดั
ระเบียบก าลงัคน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (Finished Good) เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ตรวจสอบว่ากระบวนการสุ่มตวัอย่าง และการทดสอบในห้องปฏิบตัิการทั้งหมด ด าเนินการตามมาตรฐาน
และวิธีการที่ก าหนด 
ออกแบบ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ และขั้นตอนการทดสอบ ทั้งวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์(Finished Good) และอปัเดตเมื่อจ าเป็น 
ตรวจสอบผลลพัธ์ดา้นคุณภาพ จดัท าเป็นเอกสาร และรายงานต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
ดูแลรักษา และจดัการทะเบียนเอกสารภายในองคก์ร 
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งส าหรับ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และการทดสอบและเคร่ืองมือที่
เกี่ยวขอ้ง 
ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายนอก เพื่อขออนุมตัิ และทดสอบผลิตภณัฑ ์



ธ ารงรักษาความต่อเน่ือง และสอดคลอ้งขอ้ก าหนด ของระบบ ISO9001, ISO14001 และระบบอ่ืนๆ 
ด ารงต าแหน่ง QMR ของ บริษทัร็อควูล(ไทยแลนด์) จ ากดั 
ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคณุภาพ (QCM) ไดร้ับการรับรองจาก Japan Quality Assurance 
Organization (JQA) 
ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ทีม ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบตัทิี่ไดร้ับการรับรองจากมาตรฐาน UL และ FM 

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท เบอลี่ ไดนาพลาส จ ากัด 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 
ปรับปรุงและพฒันาทีมให้บรรลุ KPI ของแผนกและบริษทั ก าหนดแผนการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับทีม QA 
ควบคุมคุณภาพขาเขา้(incoming) ในกระบวนการ และขาออก(Out going) เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้น
คุณภาพ 
ควบคุมเอกสารเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ 
รายงานผลการด าเนินการประจ าเดือนให้แก่ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 
ประสานงานกบัทีมฝ่ายต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต และการส่งมอบ 
จดัท ารายงาน 8D และทบทวนรายงานร่วมกบัผูจ้ดัการก่อนตอบกลบัไปยงัลูกคา้ 
ควบคุมกิจกรรม 5ส ทั้งการควบคุมภายในและภายนอก หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในแต่ละส่วน 
เป็นผูน้ ากิจกรรม Gamba Walk เพื่อปรับปรุงสถานที่ท างาน การควบคุมดว้ยสายตา การลดของเสีย และ
กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลของกิจกรรม Gamba Walk ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบ 
(ประชุมประจ าเดือน)  
ปรับปรุงพ้ืนท่ีการท างานเพ่ือสะดวกกบัการตดัสินใจ ส าหรับผลิตภณัฑ ์NC รวมถึงพ้ืนท่ีส าหรับผลิตภณัฑ์
หรือช้ินงานท่ีรอการแกไ้ข คดัแยก 
ธ ารงและรักษาความสอดคลอ้งของระบบ ISO9001 และ ISO15378 เพื่อให้ไดก้ารรับรองอย่างต่อเน่ือง 
แจง้ผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัรายงาน NCR ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงตดิตามการหาสาเหตุ วิธีการแกไ้ข และการป้องกนั 
ฝึกอบรมและแนะน าทีม เพื่อพฒันาวิธีการแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ก าหนดเกณฑก์ารตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

• ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายประกันคุณภาพ และคลงัสินค้า บริษัท ฮาสโก้-ซีพี จ ากดั 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 
ควบคุมและบริหารจดัการส าหรับผลิตภณัฑโ์ครงการใหม่ (New model)ตามแผนเวลาของลูกคา้ 
ออกแบบพ้ืนท่ีการท างานส าหรับพ้ืนท่ีการผลิต พิจารณากระบวนการไหลของวสัดุ การเคล่ือนยา้ย และการ
ควบคุมผลิตภณัฑท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (NG) 
ดูแลความเรียบร้อยกิจกรรม 5 ส และ KAIZEN เพื่อด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
พิจารณากระบวนการแกไ้ข การไหลของวสัดุ เม่ือจ าเป็นตอ้งเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการใหม่ 
ปรับปรุงการเคล่ือนไหวในการท างานเพื่อลดของเสีย (เวลา การเคล่ือนยา้ย เศษวสัดุ ฯลฯ) 
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การควบคุมดว้ยสายตา (Visual control)เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากมนุษย ์หรือป้องกนัการสูญเสียในการ
ท างาน 
จดัการฝึกอบรม ส าหรับผูป้ฏิบตัิงานหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ อาทิเช่น การ
น าเสนอผ่าน PPT กระดานภาพ (visual board) หรือวิธีการอ่ืนๆ 
ผลกัดนัทีมกระทัง่ไดแ้ชมป์ 5 ส (กิจกรรมภายในบริษทั) ค  านวณจากการการสะสมคะแนนรายปี 
เป็นผูน้ าการประชุมและดูแล Part Club ของแต่ละโครงการโดยยึดตาม EWO (Engineering Work Order) 
 น าการประชุมเชิงปฏิบตัิการส าหรับขอ้ก าหนด IATF 16949 (FMEA และControl plan) 
รับผิดชอบในกระบวนการควบคุม จดัการ แจง้ท าลาย และควบคุมการท าลายช้ินส่วน NG  
จดัการและควบคุมสินคา้คงคลงัของช้ินส่วนโครงการใหม่(New model) และออกแบบการจดัวางเพื่อสะดวก
ต่อการท างาน 
น าการประชุมโครงการใหม่ (new model)กบัทีมงานต่างประเทศ (ซัพพลายเออร์และ SMPV) เพื่อติดตาม
ปัญหา และการส่ือสาร รวมถึงติดตามหัวขอ้ที่รอด าเนินการ 
น าทีมเพื่อปฏิบตัิตามเป้าหมายของ KPI 
ริเร่ิมแนวคดิและจูงใจทีมให้ด าเนินการปรับปรุงและประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
น าแนวคดิ วิธีการในการแกไ้ขขอ้กงัวลดา้นโลจิสตกิส์ เพื่อลดความผนัแปรพฒันากระบวนการเพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าขอ้ก าหนดทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย 
สนบัสนุนการตรวจสอบภายนอก (CB) สนบัสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอกของระบบ ISO9001 
และพฒันาแผนการปรับปรุงเพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบ ISO9001 
พฒันาซัพพลายเออร์เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพของช้ินส่วนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ SAIC ผลกัดนัซัพพลาย
เออร์ให้บรรลุขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ 
เยี่ยมชมซัพพลายเออร์เพื่อตรวจสอบและยืนยนัรายงาน 8D รวมถึงการใชง้าน ICA และ PCA 

• วิศวกร (STA Engineer) บริษัทฟอร์ด มอเตอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 
พฒันาช้ินส่วนและกระบวนการของซัพพลายเออร์เพ่ือให้แน่ใจว่าขอ้ก าหนดทั้งหมดเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของ Ford  
ทบทวนกระบวนการพฒันาช้ินส่วนใหม่ท่ีซัพพลายเออร์ 
ด าเนินการตรวจสอบช้ินส่วน โดยท่ีช้ินส่วนนั้นเป็นเป้าหมายของการด าเนินการแกปั้ญหา จดัการการ
ด าเนินการของซัพพลายเออร์ 
เร่ิมตน้และตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขและป้องกนักบัซัพพลายเออร์เพ่ือด าเนินการกกักนัทนัที กรณีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
จดัการรายงานแผนความคืบหนา้ของซัพพลายเออร์โดยร่วมมือกบัฝ่ายจดัซ้ือ และโรงงาน 



อนุมตัิกระบวนการอนุมตัิช้ินส่วนการผลิต (PPAP) หลงัจากไดร้ับการยอมรับโดยวิศวกรคุณภาพของ
โครงการและแผนกคุณภาพของโรงงานแลว้ 
รับผิดชอบ เฝ้าติดตามควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนของซัพพลายเออร์ ทีก่ารตรวจสอบขาเขา้ 
รับผิดชอบในการตดิตามและการรายงานดา้นคณุภาพ การแกไ้ข (SCAR) และการด าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองกบัซัพพลายเออร์ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางแผนโครงการของซัพพลายเออร์เพ่ือพฒันาช้ินส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนของ
ฟอร์ด 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ เกี่ยวกบัการด าเนินการแกไ้ขและรายงาน 8D  
ทบทวนแผน Run @ Rate  ประเมินและก าหนด ให้มีความเหมาะสมในการติดตามกิจกรรม 
ประเมินและแกไ้ขปัญหาดา้นคณุภาพท่ีไซตข์องซัพพลายเออร์พร้อมการยืนยนั วิเคราะห์ และตดิต่อซัพพลาย
เออร์ในกรณีที่ผลิตภณัฑห์รือส่วนประกอบมีปัญหา 
ติดต่อกบัฝ่ายผลิตเพ่ือให้แน่ใจว่าช้ินส่วนตน้แบบ มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานในการประกอบงาน 
เป็นตวัแทนฝ่าย STA ด าเนินการตามระบบการจดัการดา้นคุณภาพ ISO9001 และ ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ทั้งเป็นตวัแทนรับการตรวจตดิตามภายในและภายนอก  

• วิศวกรฝ่ายออกแบบ (Design engineer) บริษัทดานลิี่ ฟาร์อีสต์ จ ากัด 
หน้าที่และความรับผดิชอบ 
เขียนแบบเคร่ืองจกัร และส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัเคร่ืองจกัรส าหรับโรงงานเหล็ก เช่น EAF 
สายพานล าเลียง เครน รอก เป็นตน้ 
เป็นผูส้อนให้สามารถใชง้านโปรแกรมAuto CAD ขั้นพ้ืนฐาน ให้กบัพนกังานใหม่ทุกคน 
ตรวจทานเลยเ์อาตเ์พื่อคุณภาพและความถูกตอ้ง 
ท างานร่วมกบัฝ่ายบริการลูกคา้ นกัออกแบบ และ/หรือลูกคา้เพื่อแกไ้ขปัญหาการออกแบบและการผลิต 
สร้างแบบจ าลองสามมิติและภาพวาดโดยใชซ้อฟตแ์วร์ Inventor  
ทบทวนแบบ เพื่อความถูกตอ้ง ตรวจสอบความสามารถในการก่อเช่ือม ประกอบ เพ่ือให้มัน่ใจในความถูก
ตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานองคก์ร 
ออกแบบ แกไ้ขปัญหา และปรับปรุงแบบของเคร่ืองจกัรและส่วนประกอบตามความเหมาะสม 
ร่วมพฒันาเพื่อเขียนแบบเคร่ืองจกัรใหม่ และส่วนประกอบ 
ตรวจสอบผลการออกแบบ เขียนแบบ ว่าสามารถประกอบ เช่ือม ไดจ้ริง และแกไ้ขเมื่อพบปัญหาระหว่างการ
ประกอบ หรือเช่ือม 
ให้การสนบัสนุนแผนกคุณภาพส าหรับขอ้ก าหนดทางวิศวกรรมและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส่งต่อไปยงัทีมก่อนเร่ิมการ
ผลิต 

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม  
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Page 5 of 6 
 

http://www.entraining.net 

• Quality Control Manager (QCM) of JIS standard, certified by JQA (Japan Quality Assurance 
Organization). 

• Completed and Achieved QMS Auditor and Lead Auditor (IRCA) ISO9001:2015 course certified by 
Bureau Veritas. 

• Completed and Achieved EMS Auditor and Lead Auditor (IRCA) ISO14001:2015 course certified by 
Bureau Veritas. 

หลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
• 5S (5ส) 
• KAIZEN (ไคเซน) 
• 8 wastes (ความสูญเสีย 8 ประการ 
• Cause analysis (การหาสาเหตุของปัญหา) 
• 8D report (รายงานดา้นคณุภาพ) 
• Why why why analysis (การวิเคราะห์สาเหตุ โดยใชก้ารตั้งค  าถาม ท าไม ท าไม ท าไม) 
• QC Tools (เคร่ืองมือดา้นคณุภาพ) 
• Fish bone diagram (แผนภูมกิา้งปลา) 
• ISO9001:2015 requirements (ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคณุภาพ ISO9001:2015) 
• ISO14001:2015 requirements(ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
• Leadership (ความเป็นผูน้ า) 
• PDCA cycle (วงจร PDCA) 
• FMEA (การวิเคราะห์ความเส่ียงและการป้องกนั) 
• Control Plan (แผนการควบคุมการผลิต) 
• Etc., (อ่ืนๆ) 

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม  
• Bureau Veritas 
• SGS 
• Do for green 
• JQA (Japan Quality Assurance Organization) 

 
 

ภาพบรรยากาศ Class  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


