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Working Experience

(ประสบการณ์ การทางาน)

ปัจจุบนั
 วิทยากรและทีป่ รึกษาอาวุโสด้านการเพิม่ ผลผลิต, คุณภาพ, กิจกรรม5ส, กิจกรรมKAIZEN และ
ISO9001,ISO14001,TS16949 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน,
สถาบันไทยเยอรมัน,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยากรอิสระด้านระบบมาตรฐานISO9001 14001 45001 และ 16949 ให้กบั บริษทั ทีร่ บั จัดฝึกอบรม
และให้การรับรองด้านระบบมาตรฐาน อีกหลายบริษทั
 กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ไคฮัทสึ กรุบ๊ จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั โกลด์เกียร์คอนซัลติง้ แอนด์เซอร์ดวิสจากัด

อดีต
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การด้านการควบคุมกระบวนการผลิต, บริหารการผลิตและคุณภาพ
 บริษทั ทอมสัน เทเลวิชนั ่ (ประเทศไทย) จากัด
 ผูจ้ ดั การด้านระบบคุณภาพ บริษทั รีดไรด์(ประเทศไทย) จากัด
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ท็อปคอนซัลติง้ แอนด์เทรนนิ่งจากัด ซึง่ ได้รบั การรับรองเป็ นหน่วยงาน
ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับ จป.พืน้ ฐานทัวไป
่
ระดับหัวหน้างานและระดับบริหารจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หมายเลข#3114501
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายวิศวกรรมควบคุมการผลิตและฝ่ ายควบคุมคุณภาพ บริษทั ซีวายเทคจากัด
(QMR for ISO/TS 16949&EMR)
 ปี 2550: หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษา ในโครงการชุบชีวติ ธุรกิจไทยระยะ1และ2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ10 บริษทั ให้คาปรึกษา เรือ่ งการปรับปรุงผลผลิต คุณภาพ ลดต้นทุนและสร้างระบบISO9001)
 ปี 2555: หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษา โครงการทีป่ รึกษาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผูป้ ระกอบการหลังน้ าท่วม
หน่วยงาน สถาบันไทยเยอรมัน สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ10 บริษทั ให้คาปรึกษา เรือ่ งการบารุงรักษาเครือ่ งจักรและสร้างระบบISO9001)
 ปี 2556: หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษา โครงการบริการเงินสมทบจ้างทีป่ รึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต
การจัดการและการตลาด (Consultancy Fund) หน่วยงาน สถาบันไทยเยอรมัน
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ20 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรมKAIZEN and 5S และ ISO9001)
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 ปี 2556: หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ของกิจการกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่ AECภายใต้โครงการสร้างและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(รับผิดชอบ20 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งวิเคราะห์สถานประกอบการด้วยSWOT Analysis)
 ปี 2557 : หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษา โครงการบริการเงินสมทบจ้างทีป่ รึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต
 การจัดการและการตลาด (Consultancy Fund) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ20 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรม KAIZEN and 5S และ ISO9001)
 ปี 2557(ก.ค-ต.ค) : หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษา โครงการกิจกรรม Productivity Provincial SMEs
 หน่วยงาน สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 (รับผิดชอบ10 บริษทั )
(รับผิดชอบ20 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรม KAIZEN and 5S)
 ปี 2558 : หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
สถานประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน หน่วยงานสถาบันเทคโนโลยี
พระนครเหนือ
(รับผิดชอบ10 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรม QCC )
 ปี 2558 : หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาเครือ่ งจักรหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (รับผิดชอบ10 บริษทั )
(รับผิดชอบ10 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรม QCC)
 ปี 2559 :หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานไทย กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
กระทรวงแรงงาน หน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ (รับผิดชอบ 5 บริษทั )
(รับผิดชอบ10 บริษทั ให้คาปรึกษาเรือ่ งการทากิจกรรม QCC)
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 ปี 2559 :หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industry 4.0)สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ11 บริษทั ให้คาปรึกษาการปรับปรุงเครือ่ งจักรเป็ นระบบอัตโนมัต)ิ
 ปี 2559 :หัวหน้าทีมและทีป่ รึกษาโครงการ การปรับปรุงผลผลิตของเครือ่ งจักร
สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(รับผิดชอบ /2 บริษทั ให้คาปรึกษาสร้างเครือ่ งAuto soldering และ รถ AGV)



ความสามารถในการให้คาปรึกษาและเป็ นวิ ทยากรฝึ กอบรม
ด้านคุณภาพ
 ข้อกาหนดระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015/
ISO14001:2015/ISO18001:2007,IATF16949:2016
 การตรวจติดตามภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ISO9001:2015/ ISO14001:2015,
ISO18001:2007/IATF16949:2016
 เทคนิคและเครือ่ งมือในการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Small group activity, QCC
 การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA
 การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ FMEA
 การอนุ มตั ชิ น้ิ ส่วนก่อนการผลิต PPAP
 ควบคุมกระบวนการด้วยเทคนิคทางสถิติ SPC
 ระบบการผลิตแบบลีน Lean manufacturing system
 ขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาด้วยเทคนิค 8-D
 จิตสานึกด้านคุณภาพ Quality awareness
 เทคนิคการแก้ไขปั ญหาคุณภาพอย่างยังยื
่ นด้วย 5W/5G



ด้านเพิ่ มผลผลิ ต







เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตสาหรับหัวหน้างานและช่างเทคนิค
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Kaizen
กลยุทธ์การจัดทากิจกรรม 5ส ให้เกิดประสิทธิผลอย่างยังยื
่ น
กิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ Suggestion VS KAIZEN
เทคนิคการป้ องกันความผิดพลาด POKAYOKE
การขจัดความสูญเปล่า MUDA MURA MURI
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การบารุงรักษาทวีผล TPM
 การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM
 การคานวณประสิทธิผลของเครือ
่ งจักร (OEE)
 แนวทางการลดการสูญเสียจากการตัง้ เครือ
่ ง (SMED)
 เทคนิคการควบคุมด้วยการมอง Kaizen and visual management




ด้านบริ หารงานบุคคล
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

การบริหารการผลิตสาหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการสอนงาน
การตัดสินใจและแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ PSDM
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการนาเสนอ
หัวหน้างานทีบ่ ริษทั และลูกน้องต้องการ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
การปรับตัวในสภาวะการเปลีย่ นแปลง
สร้างพฤติกรรมเชิงรุกและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การทางานเป็ นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การพัฒนาความคิดเชิงบวก
เทคนิคการให้บริการด้วยใจ
การสร้างจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ
ความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

งานที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพISO9001:2008
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษทั เอ็น.วาย.พี เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จากัด
บริษทั แบ็คแอนด์โกลบ จากัด
บริษทั สยามอินเตอร์แมคเนท จากัด
บริษทั ไอ.ที.จี.(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั มิลลิง่ อินดัสเตียล จากัด
โรงแรม จุลดิศเขาใหญ่ รีสอร์ทแอนด์สปา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.ไทย เมทัล เซอร์วสิ
บริษทั บางกอกเมทอล เวิรค์ จากัด
บริษทั เช็มเม็ท จากัด
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

บริษทั วีรบั เบอร์ จากัด
บริษทั วีรบั เบอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั วีไทร์ แอนด์รบั เบอร์ จากัด
บริษทั อาหารเบ็ทเทอร์ จากัด
บริษทั บีฟู๊ด โปรดักท์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั คาร์เป็ ท อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั นิเดค พรีซสิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั มาสเตอร์บวิ เดอร์ จากัด
บริษทั อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั บางกอก อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด
บริษทั ซี.ที.แอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั พี.เอ็กซ์ ยูเนี่ยน แดรีพ่ ลานท์ จากัด
บริษทั บางกอกอาร์ทแอนด์คราฟท์ จากัด(มหาชน)
บริษทั เจ้าคุณเกษตรพืชผล จากัด
โรงพยาบาล ราษฎร์บูรณะ
บริษทั ไทยดักไทล์ อินดัสตรี้ จากัด
บริษทั ไฮแคร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั เมกกะโปรดักท์ จากัด
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครราชสีมา
บริษทั ซูเทค เอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
บริษทั ไทยประสิทธิ ์ สต๊าซ จากัด
บริษทั ช.จรัส ซี ซอลท์ จากัด
บริษทั โมดุลล่าคอมพาวด์ จากัด
บริษทั เวิลด์แพคเกจจิง้ จากัด
บริษทั ส.ศิลป์ (2521) จากัด
บริษทั เฟิ รม์ กรุป๊ จากัด
บริษทั เอ็มเอชไอ-พรชัย แมชชีนเนอรี่ จากัด
บริษทั ฟิ วชันเบเวอร์
่
เรจ จากัด
บริษทั ซี พี เอส เอ็นจิเนียริง่ ซัพพลาย จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.ซี.อโกรเทค
บริษทั ออบิท อินเตอร์เนชันแนล
่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

บริษทั สาราญ ไดคาสติง้ จากัด
บริษทั ฟ้ าใส สหกิจ จากัด
บริษทั โนเบิลเทคเอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี จากัด
บริษทั ทุนเอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั เอ็ม ไอ เอส จากัด
บริษทั เอ็ส เอ็ม แอล อินดัสทรีจากัด
บริษทั หงษ์ไทย บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จากัด
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ปจากัดมหาชน
บริษทั กรุป๊ เซเว็น เอ็นจิเนียริง่ จากัด
บริษทั ธ รวงข้าวจากัด ( บริษทั ขายตรง)
บริษทั ยูไนเต็ด ออโต้ จากัด
บริษทั Learning & Growth Consulting Center: LGC บริษทั ฝึกอบรม

งานที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพISO9001:2015

















บริษทั แพนสยาม(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอส เจ เมคานิค จากัด
บริษทั สยามเซร่าเอฟบีจากัด
บริษทั เอกเจริญอินเตอร์เนชันแนลเอ็
่
นเตอร์ไพร์ซ จากัด
บริษทั เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี(่ 1993) จากัด
บริษทั พี ซี ทูล แอนด์ แมชชีน จากัด
บริษทั เอกพนธ์อุตสาหกรรมจากัด
บริษทั อีสเทิรน์ อินเตอร์เนชันแนล
่
เทรดดิง้ จากัด
บริษทั คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จากัด
A.R.S. Seimitsu Co.,Ltd
Indorama Polyyester Industries Public company Lomited ( นิคมมาบตาพุต)
Indorama Polyyester Industries Public company Lomited ( นิคมพัฒนา)
Toyo-Kagaku(Thailand) Co.,Ltd
บริษทั แท่นเอกการพิมพ์ ( สมุทรสาคร)
I.P. Precision Co.,Ltd
SIG Combibloc Ltd.
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บริษทั ไอ.ที.จี.(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั มิลลิง่ อินดัสเตียล จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.ไทย เมทัล เซอร์วสิ
บริษทั บางกอกเมทอล เวิรค์ จากัด
บริษทั เช็มเม็ท จากัด
บริษทั วีรบั เบอร์ จากัด
บริษทั วีรบั เบอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั วีไทร์ แอนด์รบั เบอร์ จากัด
บริษทั อาหารเบ็ทเทอร์ จากัด
บริษทั บีฟู๊ด โปรดักท์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั คาร์เป็ ท อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั พี.เอ็กซ์ ยูเนี่ยน แดรีพ่ ลานท์ จากัด
บริษทั บางกอกอาร์ทแอนด์คราฟท์ จากัด(มหาชน)
บริษทั เจ้าคุณเกษตรพืชผล จากัด
บริษทั ไทยดักไทล์ อินดัสตรี้ จากัด
บริษทั ไฮแคร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ระบบบริ หารด้านสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2015











บริษทั ฟูจซิ ึ เจนเนอร์รลั จากัด
บริษทั พาเร็กซ์กรุ๊ปจากัด
บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์จากัด
บริษทั Indorama Polyester Industries PLC
บริษทั Amata B.Grimm Power 1
บริษทั ซูซกู ิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ที.ยู.ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ จากัด
Public ISO 14001:2015 IQA
Public Aspect Identification for ISO 14001:2015
Public Environmental & Safety Law
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บริษทั เคียวเซกิ จากัด
บริษทั รชต รุง่ เรือง รีไซเคิล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด
ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001
บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด ( แก๊สหุงต้ม )
บริษทั ฟิ ลไทย จากัด (ก้นกรองบุหรี)่
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี
บริษทั Amata B.Grimm Power 1
Public ISO 18001 IQA

ระบบบริ หารคุณภาพ ISO/TS 16949








บริษทั เอสอีดบั บลิวเอส- คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั มิตเิ ท็กช์จากัด
บริษท ไดโดเทคจากัด
บริษทั เอสอีดบั บลิวเอส- คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั นิเดค พรีซสิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ซูเทค เอ็นจิเนียร์รงิ่ จากัด
บริษทั สาราญ ไดคาสติง้ จากัด
 บริษทั ไทยแอร์โรว์ จากัด
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