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ปี 2561  ท่ีปรึกษา โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลกึด้านมาตรฐานการผลติภายใต้
โครงการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ 2561ศนูย์สง่เสริม
อตุสาหกรรมภาคท่ี 9 กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  

ประวตัิวทิยากร 

ประวตักิารศึกษา                                                        

ประสบการณ์ท างาน                                                        
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ปี 2560  ท่ีปรึกษาและวทิยากรด้าน Lean Six Sigma, IATF 16949 

 ท่ีปรึกษา โครงการพฒันาปรับปรุงและสง่เสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจดัการ
ขนสง่เพ่ือการประหยดัพลงังาน (Logistics and Transportation Management 
Application; LTMA) 

 ท่ีปรึกษา โครงการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจระดบัเติบโต ส านกัสง่เสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปี 2558-2559  ผู้ช่วยผู้จดัการแผนก Analytic บริษัท Western Digital (Thailand) Ltd  

 ท่ีปรึกษาโครงการสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานระดบั
เฉพาะทางด้านการบริหารจดัการการผลติ และสนิค้าคงคลงั บริษัท สีมาธุรกิจ 
จ ากดั 

 นกัประเมินวนิิจฉยั โครงการช่วย SME  

 ท่ีปรึกษา โครงการสาธิตระบบบริหารจดัการพลงังานในภาคขนสง่ (LTM) 
โครงการการควบคมุกระบวนการด้วยเทคนิคทางสถิติแบบอตัโนมตัิส าหรับควบคมุ
เคร่ืองจกัร 

ปี 2556-2557  วศิวกรอาวโุส  บริษัท Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd. 
ปี 2555-2556  ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกควบคมุคณุภาพ บริษัท Sumida Electronic (Thailand) 
ปี 2550-2554  วศิวกรอาวโุส บริษัท Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd ท่ีปรึกษา 
   โครงการการปรับปรุงสายการประกอบโดยใช้การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม  
   Promodel กรณีศึกษาสายการประกอบชิน้สว่นฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ปี 2548-2550     วศิวกรอาวโุส บริษัท Z.Kuroda (Thailand) Ltd. 
ปี 2546-2548  วศิวกร บริษัท Matsushita Electric Works (Ayutthaya) Ltd. 
ปี 2545-2546  วศิวกร การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 2 
ปี 2543-2545  วศิวกร บริษัท CRT Display Technology Ltd. 
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  ปี 2561  - Lead Auditor ISO 9001 : 2015 

 ปี 2560 - หลกัสตูรสร้างท่ีปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และโซอ่ปุทาน  ระดบัเฉพาะ     

          ทางด้านการบริหารจดัการขนสง่สนิค้า โดยส านกัโลจิสติกส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน 

                   และการเหมืองแร่ 

 ปี 2559 - IATF 16949  :  Internal Audit 

    - หลกัสตูรสร้างท่ีปรึกษาลีนเพ่ือสิง่แวดล้อม โดยมลูนิธิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และ 

                   กลุม่บริษัท ดาว ประเทศไทย 

          - โครงการจดัท าแนวทางปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ (Best Practice)  เพ่ือ Green Supply 

                   Chain ของอตุสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการส่งออก โดยส านกัโลจิสติกส์  

                    กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

                 - IATF 16949 :  Requirement 

                 - IATF Core Tools for Trainer 

 ปี 2558 - หลกัสตูรการเสริมทกัษะการวนิิจฉยัสถานประกอบการ ภายใต้โครงการเสริมทกัษะ 

                   การวนิิจฉยัสถานประกอบการ โดยส านกัพฒันาการจดัการอตุสาหกรรม กรมสง่เสริม 

                   อตุสาหกรรม ร่วมกบั บริษัท ออราเคิล อนิเฟอร์ จ ากดั 

                 - หลกัสตูร Lean Master โดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 ปี 2557 - หลกัสตูร Six Sigma โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ปี 2556 - หลกัสตูร Lean & Six Sigma Black Belt โดย บริษัท Cardinal Health (Thailand)  

                                

                                                      

ประวตักิารฝึกอบรม  
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o IATF 16949 Requirement & Internal Audit 
o AIAG Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA, Control Plan) 
o การประยกุต์ใช้งานโปรกรม Minitab กบังานด้านสถิต ิ
o ไคเซน็ (Kaizen) 
o กิจกรรมกลุม่คณุภาพ QCC 
o 7 QC Tools 
o การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติด้วยเทคนิค Lean 
o การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติด้วยเทคนิค Six Sigma 
o การพยาการณ์การผลติด้วยโปรแกรม Excel 
o FTA (Fault Tree Analysis) 
o FMEA (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) 
o พิชิตปัญหาด้วยกราฟ (Graphical Analysis) 
o สถิติพืน้ฐานเพ่ือการปรับปรุงคณุภาพ 
o สถิติส าหรับงานวจิยัและการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
o การวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Measurement System Analysis) 
o การควบคมุกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control) 
o การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Analysis) 
o การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) 

 
 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรฝึกอบรมที่บรรยาย (โดยสังเขป)  
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o คู่มือวเิคราะห์และการจดัการข้อมลูสถิติด้วย Minitab ฉบบัมืออาชีพ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากดั 
 

 

แต่งหนังสือ  


