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การศึกษา 

ปีพ.ศ. 2548-2551  ปริญญาเอก     บริหาร ธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (D.B.A., Marketing) 

                มหาวิทยาลยั Eastern Asia University  

ปีพ.ศ. 2543-2545  ปริญญโท        บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
                            (MBA INTERNATIONAL PROGRAM: KIMBA6)   

ปีพ.ศ. 2521-2525  ปริญญาตรี       เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
        สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

 

ปัจจุบัน 

• กรรมการองค์การเภสชักรรม (GPO) กระทรวงสาธารณสขุ 

• ประธานกรรมการคณะท างานการตลาด องค์การเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

• กรรมการมลูนิธิสมัมาชีพ และ กรรมการสถาบนัหลกัสตูรผู้น า-น าการเปลี่ยนแปลง  
• กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี องค์การเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

• กรรมการเพ่ือบรูณาการเร่ืองสมนุไพรไทย องค์การเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ  
• กรรมการติดตามและพฒันาด้านวคัซีนและชีววตัถุ องค์การเภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

• กรรมการสถาบนัชณุหะวณัเพ่ือการพฒันาธุรกิจ SME อย่างยัง่ยืน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอม็เอส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

• อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท, เอก หลกัสตูร “นกัยทุธศาสตร์การตลาด” จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั        
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน  และ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  

 

ประสบการณ์ท างานด้านธุรกจิ 
• ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (เครือโอสถสภา) สินค้าอปุโภคบริโภค    
• ผู้จดัการฝ่ายการตลาด  บริษัท มิวสิก้า  จ ากดั  (Warner Music, Thailand) 

• รองกรรมการผู้จดัการบริษัทเฉลิมกรุงมณีทศัน์  (โรงละครเฉลมิกรุง) 
• กรรมการผู้จดัการ  FIRST QUALITY GEORGIA, INC. (U.S.A) 

• กรรมการผู้จดัการบริษัท เมืองแก้วมณี จ ากดั (Real Estate) 

• กรรมการบริหาร บจก.เลมอนมทรี  ( Advertising Agency) 
• ประธานกรรมการผู้จดัการ บริษัท คริสตลั ฟลอเรสท์ วิลลา่ จ ากดั 

• ท่ีปรึกษาธุรกิจ ด้านยทุธศาสตร์องค์กรและการตลาด ให้กบับริษัทเอกชนหลายแห่ง  
  

 

 

 

 

 



 

 
BAAN BUDDHA RAKSA Project 

 

ประสบการณ์ท างานด้านภาครัฐ 

• ท่ีปรึกษารองนายกและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ปี 2553-55 (กิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
• ท่ีปรึกษารมว.กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารแห่งประเทศไทยปี 2556-57  (น.อ.อนดุิษฐ์ นาครทรรพ)       
• ท่ีปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีปี 2554-57   (สมเกียรติ ศรลมัพ์)    
• กรรมการบริหารส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
• ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจ าคณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ 

• ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาการจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือบริหารการสง่เสริม วิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดเลก็ และขนาดย่อย สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

• ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการเศรษฐกิจและขบัเคลื่อน คณะกรรมาธิการพิจารณาการจดัตัง้หน่วยงาน
เพ่ือบริหารการสง่เสริม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเลก็ และขนาดย่อย สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

 

ประสบการณ์ท างานด้านสังคม  CSR  (Corporate  Social  Responsibility) 
• กรรมการประชาสมัพนัธ์ โครงการหลวง 
• กรรมการสนัทนาการ ศิลปะ วฒันธรรม ดนตรีและกีฬา กรุงเทพมหานคร  (สมยัดร.พิจิตต รัตตกลุ) 
• ผอ.ประสานงานผลิต บทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา  สยามบรมราชกมุารี 
• ศิษย์เก่าดีเดน่ และเป็นผู้บ าเพญ็ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีพ.ศ. 2552-2553 

 

อบรมหลักสูตรอ่ืนๆ 

• หลกัสตูรผู้น า-น าการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)รุ่น 4 

• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” นมธ.รุ่น 5 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์  สถาบนัวิทยาการการค้า (TEPCoT  รุ่น  7) 
• หลกัสตูร สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.รุ่น 20) 

• หลกัสตูร Director Certification Program-DCP สถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP200) 

• หลกัสตูร Board Master & Trend Program-BMT สถาบนักรรมการบริษัทไทย (MBT7) 
• หลกัสตูร Global Business Leader รุ่น1  ของสถาบนั LEAD Business Institute 

• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ปธพ.รุ่น 6 

• หลกัสตูร การก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ขององค์กรก ากบัดแูล 
(Regulator)  รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI 19)  
 

ผลงานด้านวิชาการ  
• หนงัสือ“การตลาดยคุสร้างสรรค์ 4.0” (Creative Age Marketing 4.0) 2559. 
• หนงัสือ “ยทุธศาสตร์การตลาด” ทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ, เขียนร่วมกบั  อ.มานิต รัตนสวุรรณ, 2554.  
• หนงัสือ “โรดแมปสูด่วงดาว เคลด็ลบันกับริหารรุ่นใหม”่, 2557. 

           (12 Roadmaps to be a Successful Young Executive)  

 


