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การศึกษา                  

o ปริญญาเอก 

• การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

o ปริญญาโท 

• การบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
o ปริญญาตรี 

• การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
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ประสบการณการทำงาน  
 

งานสอนและบรรยาย 
   อาจารยพิเศษ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
      มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
      สถานบันปญญาภิวัฒน 
      และมหาลัยท้ังภาครัฐ และเอกชน ตาง ๆ  
 วิชาการท่ีสอน 

• หลักการตลาด 

• กลยุทธทางการตลาด 

• การบริหารการตลาด 

• การสื่อสารทางการตลาด 

• พฤติกรรมผูบริโภค 

• การบริหารนวัตกรรม 

• การจัดการเชิงกลยุทธ 

• การบริหารการผลิต 

• การจัดการโลจิสติสติกส 

• การจัดการซัพพลายเชน 

• การจัดการดานการจัดซ้ือ 

• การจัดการดานการขนสง 

• การจัดการการวิสาหกิจ SMEs 

• การจัดการบริหารองคกร 

• ฯลฯ 
  ทีปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการทองเท่ียวเมืองพัทยา   

ท่ีปรึกษา สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ) 
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาความเปนเลิศทางการบริหารจัดการและการประกอบ 
การเมืองพัทยาอยางยั่งยืน 
ท่ีปรึกษาดาน Logistics บริษัท RP5 Management จำกัด 
ผูเชี่ยวชาญ ดาน Logistics and Supply chain บริษัท โลจิสติกส คอนซัลแตนท จำกั 
ผูเชี่ยวชาญ ดาน การตลาด และสงออก บริษัท เอ็ม เอ เอส มีเดีย จำกัด 
ท่ีปรึกษา ดานการตลาด และประชาสัมพนธ  Pattaya Channal & Organizer co.,Ltd 
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ท่ีปรึกษา  ศูนยวิจัยโลจิสติกสและการจัดการ คณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา 
            2545 – 2548 

 Logistics Group Manager บริษัท Thai NOK จำกัด 
            2541 – 2544            

 Logistics Manager บริษัท มหานครมิทอล จำกัด 
             2537 – 2540           

 Logistics Manager บริษัท นินปอนเพนท (ประเทศไทยจำกัด) จำกัด 
            2532 – 2536             

ผูชวยผูจัดการฝายสงออก และนำเขา บริษัท เอสอาร ดับบลิว การเมนท จำกัด 
            2530 – 2531             

ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ ธนาครกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 
 
ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาในหนวยงาน/โครงการ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 

• โครงการสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส DRP,WMS 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส ภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการเตรียมความพรอมและสรางศักยภาพให SMEs ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กระทรวงพาณิชย 

• โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการขนสงไทย TMS 

• โครงการพัฒนาผูประกอบการและธุรกิจเตรียมความพรอมสูสากล 

• โครงการพัฒนาสถาบันการคาและสรางเครือขายธุรกิจไทยรองรับ AEC 

• โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสรางเครือขายดานการตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 
กระทรวงพลังงาน 

• โครงการสงเสริมระบบบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 
 ผลงานวิจัย 
Kamthorn, W., Piticharoenporn, V., Suksawang, P., & Makmee, P. (2014, July 3-4). Confirmatory 

factors analysis of public mind concerning art heritage conservation among Rajabhat 
universities’ students in Bangkok metropolitan. Burapha University International 
Conference 2014: Global Warming and Its Impacts. Pattaya, Chonburi, Thailand, 
256-265. 

วีระชัย คำธร, Poliny Ung, วีระสิทธิ์ ปติเจริญพร, รัชกร โชติประดิษฐ และพูลพงศ สุขสวาง. (2559). การ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการวัด จิตสาธารณะการอนุรักษมรดกศิลปกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัในกรงุเทพมหานคร. วารสารสมาคมนักวิจัย, 21(3), 145-154. 
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บัณฑิตพงษ ศรีอำนวย, สราวธุ แผลงศร, วีระสิทธิ์ ปติเจรญิพร และพิมพใจ สีหะนาม. (30 มีนาคม 2562). การ
ออกแบบระบบสมารทฟารมโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับมะนาว จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 6 “สังคมผูสูงวัย” โอกาสและ
ความทาทายของอุดมศึกษา. วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. 

ประกาศ ชมภูทอง, สราวุธ แผลงศร, วีระสิทธิ์ ปติเจริญพร และบัณฑิตพงษ ศรีอำนวย. (30 มีนาคม 2562). 
การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑกลวยหอมทองทอดดวยระบบสุญญากาศ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี 6 “สังคมผูสูงวัย” โอกาสและความทาทายของ
อุดมศึกษา. วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. 

วีระสิทธิ์ ปติเจริญพร, Poliny Ung และพูลพงศ สุขสวาง. การออกแบบโครงขายโลจิสติกสสำหรับการ
ทองเท่ียวลุมแมน้ำบางปะกง. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา, 17(2), in press. 

 
โครงการวิจัย 

 
หัวหนาโครงการยอย (โครงการวิจัย) การพัฒนาบทบาทของเครือขายการทองเท่ียว PTCC เพ่ือพัฒนาทุน 
 มนุษยในวิสาหกิจการทองเท่ียวในเมืองพัทยาเพ่ือการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,2555 

 ทุนอุดหนุนงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย(สกว.) 
หัวหนาโครงการยอย (โครงการวิจัย) การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ดานการทองเท่ียว ประเภท 
 คมนาคมขนสงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี,2552  
 ทุนอุดหนุนจากสำนักคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 
หลักสูตรการอบรมใหกบับริษทัตาง ๆ 

• การสรางผูนำในยุคดิจิตอล 

• เทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนมีสวนรวม 

• กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต 

• 5 ส. เพื่อความปลอดภัยและเพิม่ผลผลติ 

• ตรวจ 5 ส. อยางไรใหไดทั้งใจและงาน 

• International of Marketing 

• Sale Marketing 

• IMC Management 

• CRM Management 

• Balance   Scorecard & KPI 

• Strategic Management 

• Global Logistics Management 

• Inventory Management 

• Strategic Supply Chain Management 

• Logistics & Supply Chain - Management and Strategy 

• Strategic Supply Chain Management 
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• Procurement Management 

• Purchasing Management 

• การบริหารงานและเวลาอยางมปีระสิทธิภาพ  

• ปลดลอคปญหาเขาใจหลักการเพื่อปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

• เทคนิคการวางแผนงานดวย PDCA 

• การวางแผนการทำงานใหไดประสิทธิภาพ (Action Plan) 

• กลยุทธการแกไขปญหาและการตัดสินใจของหัวหนางาน 

• การสรางแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation Management) 

• การสรางจิตสำนึกในการทำงานรวมกัน (Working Awareness Building) 

• การสรางจิตสำนึกรักองคกร (Company Awareness Building) 

• การพัฒนาตนเองอยางมปีระสิทธิภาพ (Self Improvement) 

• การสอนงานแบบ On The Job Training (OJT) 

• เทคนิคการลดของเสียใหเปนศูนย  0 % (Zero Defect)    

• 8 ชั่วโมงทำงานที่มีความสุข           

• วิถีแหงผูนำบริหารคนใหเกงงาน 

•   การลดความสูญเปลา 7 ประการเพื่อเพิ่มผลผลิต (7 Wastes) 

•    เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 

•    เทคนิคการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อการตัดสินใจและแกปญหา 

•    กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องดวย (Kaizen) 

•    การวางแผนการทำงานใหไดประสิทธิภาพ (Action Plan) 

• การเปนผูนำแบบ 360 องศา (360 Degree Of Leader) 
 
ประสบการณอบรมใหกับบริษัทตาง ๆ               
                            

• บริษัท V& P Expanded Metal จำกัด 

• บริษัท  เคอรี่ สยามซีพอรต จำกัด   

• บริษัท KSK Auto parts จำกัด 

• บริษัท Blue Ribbon Marketing จำกัด 

• บริษัท ทองการเดน จำกัด 

• บริษัท Thai Staflex จำกัด 

• บริษัท พัฒนกิจ สแปรพารทส อินดัสตรี จำกัด 

• บริษัท Dynamic Inter Transport จำกัด 

• บริษัท Nesco Direct จำกัด 

• บริษัท M.M.K. International จำกัด 

• บริษัท Phar Trillion จำกัด 
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• บริษัท พรพล เอช.ที.ไอ. จำกัด 

• บริษัท โซลิด สตาร จำกัด  

• บริษัท จีฟา โลจิสติกส จำกัด 

• บริษัท Integrate Enterprise Strategy จำกัด  

• บริษัท  ทีเอส เทค (ประเทศไทย)  จำกัด 

• บริษัท  อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย)  จำกัด 

• บริษัท  คาลบี้ธนาวัธน  จำกัด 

• บริษัท  ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท  มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด 

• บริษัท  ไดวา เซโกะ (ไทยแลนด)  จำกัด 

• บริษัท  เคมีแมน  จำกัด 

• บริษัท  ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซีสเต็มส (ประเทศไทย)  จำกัด   

• บริษัท  เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง   จำกัด 

• บริษัท  ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร  จำกัด 

• หางหุนสวนจำกัด บี.ลั๊ค.ก้ี 

• บริษัท  ดีสโตน  จำกัด 

• บริษัท  ไทย พาฝน  จำกัด 

• สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ) 

• บริษัท  บีทาเกน  จำกัด 
................................ ฯลฯ ............................. 


	ชื่อ-นามสกุล                   ดร. วีระสิทธิ์   ปิติเจริญพร  ปร.ด.

