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ประสบการณ์ให้คาํปรึกษาโครงการ 

ปี 2562 • ท่ีปรึกษา Six Sigma บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน 

• ท่ีปรึกษา Six Sigma บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากดั 

• ท่ีปรึกษา โครงการสาธิตระบบบริหารจดัการพลงังานในภาคขนส่ง (LTM) 

ปี 2561 • ท่ีปรึกษา โครงการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลกึด้านมาตรฐานการผลิตภายใต้โครงการ

พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ 2561ศนูย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 9 

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (IATF 16949:2016)   

• โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ผลิตแม่พมิพ์ขัน้สงูเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมแห่งอนาคต

ยทุธศาสตร์ : การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจกิจกรรม : 

ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ ISO 9001:2015 ( ปีงบประมาณ 2561 ) 

• ท่ีปรึกษา Six Sigma บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จํากดั 

• ท่ีปรึกษา Six Sigma บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากดั 

• ท่ีปรึกษา Six Sigma บริษัท ดุ้นอนั เมทอลส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ปี 2560 • ท่ีปรึกษา โครงการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจดัการขนส่ง

เพ่ือการประหยดัพลงังาน (Logistics and Transportation Management Application; 
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LTMA) 

• ท่ีปรึกษา โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจระดบัเติบโต สํานกัส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

• ท่ีปรึกษาโครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานระดบัเฉพาะ

ทางด้านการบริหารจดัการการข่นส่ง-หจก 3 เอ็น ทรานสปอร์ต จํากดั 

• ท่ีปรึกษา Lean – Six Sigma บริษัท Magna Automotive (Thailand) Ltd. 

ปี 2559 • ท่ีปรึกษาโครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานระดบัเฉพาะ

ทางด้านการบริหารจดัการการผลิต และสินค้าคงคลงั บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 

• นกัประเมินวินิจฉยั โครงการช่วย SME  

• ท่ีปรึกษา โครงการสาธิตระบบบริหารจดัการพลงังานในภาคขนส่ง (LTM) 

ประสพการณ์การทาํงาน 

ปี 2559 - ปัจจบุนั • วิทยากรและท่ีปรึกษา  

ปี 2557-2559 • ผู้ ช่วยผู้จดัการแผนก Analytic บริษัท Western Digital (Thailand) Ltd  

ปี 2556-2557 • วศิวกรอาวโุส บริษัท Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd 

ปี 2555-2556 • ผู้ ช่วยผู้จดัการแผนกควบคมุคณุภาพ บริษัท Sumida Electronic (Thailand) Co., Ltd 

ปี 2550-2554 • วิศวกรอาวโุส บริษัท Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd 

ปี 2548-2550 • วิศวกรอาวโุส บริษัท Z.Kuroda (Thailand) Ltd  

ปี 2546-2548 • วิศวกร บริษัท Matsushita Electric Works (Ayutthaya) Ltd 

ปี 2545-2546 • วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เขต 2  

ปี 2543-2545 • วิศวกร บริษัท CRT Display Technology Ltd  

 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

ปี 2561 • Lead Auditor ISO 9001 : 2015  

ปี 2560 • หลกัสตูรสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน ระดบั

เฉพาะทางด้านการบริหารจดัการการขนส่งสินค้า โดยสํานกัโลจิสติกส์ 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

• IATF 16949 Internal Audit 

ปี 2559  • หลกัสตูรสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน ระดบั
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เฉพาะทางด้านการบริหารจดัการการผลิต และสินค้าคงคลงั โดยสํานกัโล

จิสติกส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

• หลกัสตูรสร้างท่ีปรึกษาลีนเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยมลูนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อม

ไทย และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

• โครงการจดัทําแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือ Green 

Supply Chain ของอตุสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการส่งออก โดยสํานกัโลจิ

สติกส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

• IATF 16949 Requirement  

• IATF Core Tools for Trainer  

ปี 2558 • หลกัสตูรการเสริมทกัษะการวินิจฉยัสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ

เสริมทกัษะการวินิจฉยัสถานประกอบการ โดย สํานกัพฒันาการจดัการ

อตุสาหกรรม กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ร่วมกบั บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ 

จํากดั 

• หลกัสตูร Lean Master โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

ปี 2557 • หลกัสตูร Six Sigma โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 

ปี 2556 

 

• หลกัสตูร Lean & Six Sigma Black Belt โดย บริษัท Cardinal Health 

(Thailand) Ltd 

• หลกัสตูร Advance Lean Manufacturing โดย สถาบนัไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

• IATF 16949 : 2016 Requirement & 

Internal Audit 

• ISO 9001:2015 Requirement & Internal 

Audit 

• AIAG Core Tools (APQP, PPAP, MSA, 

SPC, FMEA, Control Plan) 

• VDA-2 PPA 

• การประยกุต์ใช้งานโปรกรม Minitab กบังาน

ด้านสถิต ิ

• Lean Manufacturing 

• Six Sigma (Green Belt, Black Belt) 

• สถิติสําหรับงานวิจยัและการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

• การออกแบบการทดลอง (Design of 
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• VDA-4 Product & Process FMEA 

• VDA 6.3 Process Audit 

• CQI-8 Layered Process Audit 

• CQI-9 Heat treat System Assessment 

• CQI-11 Plating System Assessment 

• CQI-12 Coating System Assessment 

• CQI-15 Welding System Assessment 

• CQI-17 Soldering System Assessment 

• CQI-19 Subtier Supplier Management 

Guideline 

• CQI-23 Molding System Assessment 

 

Experiment) 

• เทคนิคการสุ่มตวัอย่างเพ่ือการยอมรับ 

(Sampling Technique) 

• ไคเซน็ (Kaizen) 

• กิจกรรมกลุ่มคณุภาพ QCC 

• 7 QC Tools 

• การพยาการณ์การยอดขาย (Sale 

Forecasting) 

• FTA (Fault Tree Analysis) 

• พชิิตปัญหาด้วยกราฟ (Graphical 

Analysis) 

• Problem Solving – Why Why Analysis 

• 8D report 

 

รายช่ือบริษัทลูกค้า 

• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

• สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

• สถาบนัไทย-เยอรมนั 

• บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

• บริษัท ศนูย์เทคโนโลยีไฮเทคอยธุยา จํากดั 

• บริษัท เทรคอน จํากดั 

• บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท โตโยต้า โบโชค ุเอเซีย จํากดั 

• บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ จํากดั 

• บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท เคียวคโุย อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 

• บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จํากดั 

• บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท ดุ้นอนั เมทอลส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท Magna Automotive (Thailand) 

Ltd. 

• บริษัท โชนนั ยนิูเทค (ประเทศไทย) จํากดั 

• กลุ่ม บริษัท ไทย ซมัมิท 

• บริษัท พานาโซนิค แมนแูฟคเจอร่ิง อยธุยา 

จํากดั 

• บริษัท ไทย เมอิระ จํากดั 

• บริษัท คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติง้ จํากดั 
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จํากดั 

• บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 

• บริษัท มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท มิตซบูิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 

จํากดั 

• บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท ไทยจีเอ็มบี อินดสัตร่ี จํากดั 

• บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท อซููอิ อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ 

(ไทยแลนด์) จํากดั 

• บริษัท ไทยซมิูล็อคซ์ จํากดั 

• บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท ฟจิูครูะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

• บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• ฯลฯ 
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