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มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA), กรุ งเทพ, ประเทศไทย
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ (MBA), 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMITNB) กรุ งเทพฯประเทศไทย
ปริ ญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ , วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย,
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ, 2544

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัท บีกนิ แรบบิท จากัด (Begin Rabbit Ltd.)
(ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน)
Consultant/ Guest Speaker/ Special Instructor/ Writer
 ที่ปรึ กษาประธานอนุกรรมาธิ การแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแ้ ทนราษฎร
 ที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาธุ รกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม, ปรับปรุ งกระบวนการการทางาน, กลยุทธ์และการ
ดาเนินงาน, การบริ หารประสิ ทธิภาพ, การจัดซื้ อการบริ หารสิ นค้าคงคลัง, การบริ หารซัพพลายเชนและ
การจัดจาหน่าย
 วิทยากรรับเชิ ญสาหรับหน่วยงานราชการและ บริ ษท
ั ต่างๆในหลายอุตสาหกรรม
ั มหาวิทยาลัย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพลด
 อาจารย์พิเศษให้กบ
ต้นทุนและสร้างความสาเร็ จให้ธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรี ยบ
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ผูแ้ ต่งหนังสื อ :“You can be The Next SME”, ISBN 978-616-9221-31-9, หนังสื อสาหรับคนทาธุ รกิจที่ให้
คาแนะนาเคล็ดลับและแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างกิจการให้ประสบความสาเร็ จ
เขียนบทความในเพจ Facebook “You can beThe Next SME” ที่ให้ความรู ้สาหรับการจัดการธุ รกิจที่มี
ประสิ ทธิภาพ และเว็บไซต์ https://beginrabbit.com

เทสโก้ โลตัส (บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จากัด)
(ต.ค. 2549 - มิ.ย. 2557)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และพัฒนาธุ รกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (Site Research Regional Manager)
 ผูจ้ ดั การซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
บริษัท เอเวอรี่เดนนิสัน (ประเทศไทย) จากัด Avery Dennison (Thailand) Ltd.
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operation Manager)

(ต.ค. 2547 - ก.ย. 2549)

บริษัท การ์ เดียนคอร์ ป จากัด (Guardian Industries Corp Ltd)
(ม.ค. 2546 - ส.ค. 2547)
 วิศวกรฝ่ ายปฏิบตั ิการและกระบวนการผลิต (Production & Process Engineer)

ประวัตกิ ารเข้ ารับการฝึ กอบรม










Strategic Logistics and Supply Chain Management :GMI and Department of Primary Industries and
Mines
Systematic Problem Solving and Decision Making : ACI Consultants Co., Ltd
Crucial Conversations : PacRim Group
Situation Leadership : The Ken Blanchard Companies
Lead Auditor ISO9001; 2000 Certified : Moody International
Professional Safety (The safety and Health at Work Promotion Association(THAILAND))
Green Belt Training (Six Sigma: Fasson (Thailand))
7 Habits of Highly Effective People; Franklin Covey Organization Services.
Communication Certificates for Top Management; American Management Association.
Fast Feedback ,Assertiveness, and Effective Meeting

หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ



การบริ หารซัพพลายเชน การวางแผนการจัดซื้ อและการบริ หารสิ นค้าคงคลังทั้งระบบ
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยแนวคิดลีน (Lean Manufacturing)
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หลักสู ตรฝึ กอบรมและการบรรยาย
การบริหารองค์ กรให้ มีประสิ ทธิภาพ
การสร้างองค์กรประสิ ทธิภาพสู ง (High Performance Organization)
การสร้างตัวชี้ วดั ความสาเร็ จให้กิจการ (Key Performance Indicators)
การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Sales Forecasting)
การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดต้นทุน
การบริ หารประสิ ทธิ ภาพการส่ งสิ นค้า (Delivery performance management)
การบริ หารการจัดซื้ อและวางแผนการผลิต (Purchasing and Production Planning)
การจัดการ Supply Chain Management – Logistics ให้มีประสิ ทธิภาพ
การเลือกทาเลธุ รกิจ (Business Location)
การปรับปรุ งการทางานด้ วยเทคนิคทางวิศวกรรม
การปรับปรุ งกระบวนการและการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพ (Process & Production Improvement)
Lean Thinking/Manufacturing & Kaizen และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การบริ หารคุณภาพด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม 5ส, QC circle & 7QC tools, TQM , 5Why
TPM : Total Productive Maintenance
TPS : Toyota Production System, Just in Time เพื่อลดต้นทุน , 7 Wastes
การลดของเสี ยให้เป็ นศูนย์ ZERO Defect / 6 Sigma
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ (Problem Solving & Decision Making)
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