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วิท ยากร และ ที่ป รึก ษาการอนุร ัก ษ์ พ ลังงาน การบริห าร
การผลิต อุต สาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ
1.
2.
3.
4.

การอนุรักษ์ พลังงาน
ระบบการควบคุมสารปนเปื อ้ นในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ระบบรายงานวัสดุสากลขันพื
้ ้นฐานและขันสู
้ ง Basic &
Advance International Material Data System ( IMDS ),
5. การพัฒนาพนักงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ ายผลิต
6. ระบบการควบคุมสารปนเปื อ้ นในอุตสาหกรรมยานยนต์

ประวัต กิ ารศึก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ( ไทย – เยอรมัน ) สาขา เครื่องจักรกล
เกษตร

ประวัต กิ ารฝึ กอบรม




ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ลว่ งหน้ า ( Advanced Product Quality Planning ( APQP )
ภาวะล้ มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ ( Failure Modes and Effects Analysis
(
FMEA )
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กระบวนการอนุมตั ชิ ิ ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทําแผนควบคุมกระบวนการ( Production
Part Approval Process ( PPAP ) And Control Plan )
การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ ( Statistical Process Control ( SPC )
การวิเคราะห์ระบบการวัด ( Measurement System Analysis ( MSA )
ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ างาน ( Technique to be an Efficient Supervisor Skills)
ระบบการผลิตแบบทันเวลา ( JIT )
ระบบวัสดุสากล International Material Data System ( IMDS )
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities ( CSR ) ( ISO
26000 )
การฝึ กอบรมผู้ควบคุมการใช้ ปัน้ จัน่
การฝึ กอบรมผู้บงั คับปั น้ จัน่
เข้ าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ( National Engineering Conference 2007)
ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (จป.บริ หาร)
ผ่านการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน (คปอ.)

ประสบการณ์ ฝึ กอบรมต่ างประเทศ






ศึกษาดูงาน /ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนสู
ั ้ งและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
และเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขนสู
ั ้ ง ที่บริ ษัท มาสด้ า คอร์ ปอเรชัน่ ณ
ประเทศญี่ปนุ่
ศึกษาดูงาน /ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนสู
ั ้ งที่บริษัท ยังซิน เมทัล จํากัด ณ
ประเทศเกาหลีใต้
ฝึ กอบรม หัวข้ อระบบวัสดุสากลขันพื
้ ้นฐานและขันสู
้ ง Basic & Advance International Material
Data System (IMDS), REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for
Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA,
ISO 50001 อนุรักษ์ พลังงาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย
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ประวัต กิ ารฝึ กอบรมด้ านเครื่ อ งมือ วัด (Special tools)








The Importance of Dimensional Measuring Instruments.
Dimensional Metrology Seminar.
Formtracepak V.5.311 With Surftest
Formtracepak V.5.311 With Contracer
Roundpak V. 7.3
MCOSMOS V.3.5 CNC CMM
FORMPAK-CMM

ประสบการณ์ ด้ านโรงงานอุต สาหกรรม


















ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL จํากัด
หัวหน้ าวิศวกรอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้ า พาวเวอร์ เทรน
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หัวหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริ ษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หัวหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด ( มหาชน )
หัวหน้ าโครงการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้ าแผนกประกันคุณภาพ บริ ษัท
สุภาวุฒิ อินดัสทรี จํากัด
หัวหน้ าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส ( ประเทศไทย ) จํากัด
หัวหน้ าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จํากัด
วิศวกรฝ่ ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จํากัด
วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื อ้ นในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC,
ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ
อิเล็กทริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
วิศวกรโรงงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จํากัด
วิศวกรเครื่ องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
วิศวกรที่ปรึกษาด้ านการอนุรักษ์ พลังงานหม้ อไอนํ ้า บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
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ประสบการณ์ ด้ านการเป็ นวิท ยากร
เป็ นวิทยากรที่ปรึกษาในด้ านกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์
อาทิ เช่น ระบบรายงานวัสดุสากลขันพื
้ ้นฐานและขันสู
้ ง Basic & Advance International Material Data
System ( IMDS ), การพัฒนาพนักงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ ายผลิต, การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะ
ผู้นํา, การสร้ างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์ พลังงาน, ระบบการ
ควบคุมสารปนเปื อ้ นในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ กบั โรงงานและบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนมาก
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