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ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ โลจิสติกส ์ และซพ
ั พลายเชน
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั แตนท์ จํากัด
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซล
54 ถนนอโศก อาคารบีบี ชั้น 15
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ื้ และซัพพลายเชนแห่ง
 เป็ นผู ้ก่อตัง้ และได ้รับเลือกให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซอ
ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้ แต่เริม
่ ก่อตัง้ เมือ
่ พฤศจิกายน 2531 และได ้รับเลือกตัง้ ให ้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม
้ เป็ นเวลาถึง 18 ปี
อย่างต่อเนือ
่ งเรือ
่ ยมาจนถึงมีนาคม 2550 รวมทัง้ สิน
้ สูง Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงาน
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับรางวัลเกียรติคณ
ุ ชัน
้ และซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply
จัดซือ
่ ชมในความเสียสละและทําคุณประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการวิชาชีพจัดซือ
้ และซัพพลาย
Management) เพือ
่ ชืน
ื้ และซพ
ั พลาย
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบันบริหารงานจัดซอ
ิ ูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)
แห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชน
ื้ C.P.M. (Certified Purchasing
 เป็ นคนไทยคนแรกทีไ่ ด ้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด ้านงานจัดซอ
ื้ แห่งชาติ
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซอ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันสมาคมนี้
่ ใหม่เป็ น ISM (Institute for Supply Management)
ได ้เปลีย
่ นชือ
 ได ้รับการแต่งตัง้ จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให ้เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒริ ่วมกันพัฒนา
ึ ษาทางด ้าน Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain เพือ
กรณีศก
่ เป็ น APEC
Casebook ให ้กลุม
่ สมาชิก APEC ใช ้ศึกษาเรือ
่ ง CSR in Procurement
 ได ้รับประกาศนียบัตร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบัน IQC ประเทศอังกฤษ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้ด ้าน International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก
UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ เป็ นวิทยากรของ
้ จัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
้ จัดจ ้างและซัพพลายนานาชาติ ของ
ประเทศอังกฤษ เพือ
่ เป็ นวิทยากรของโครงการเผยแพร่วช
ิ าการจัดซือ
สถาบัน CIPS
ื้ ชุดก่อตัง้ แรกเริม
 เป็ นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซอ
่ ของ
ประเทศไทย
ื้ และบริหารพัสดุ (Purchasing,
 เป็ นบรรณาธิการวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วิทยายุทธจัดซอ
Logistics & Supply Chain Digest)
 ได ้รับเชิญให ้เป็ นอาจารย์สอนพิเศษระดับปริญ ญาตรีและโทของหลายมหาวิทยาลัย
เช่น
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีก
่ ม.อัสสม
ั ชญ
ั , ม.หอการค ้าไทย, Yonok-MBA, ลําปางอินเตอร์เทค-MBA, ม.กรุงเทพ, ม.รังสต
ิ ,
หลายแห่ง เชน
ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต, เป็ นต ้น
ั มนาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 เป็ นวิทยากรให ้สถาบันฝึ กอบรมสม
 เป็ นทีป
่ รึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS – Thai Logistics And Production Society)
 เป็ นทีป
่ รึกษา โครงการ Logistics Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

