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Profile วิทยากร
อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์ เชื้อ
การศึกษา
2558
2552
2544

National Institute of Development Administration
D.P.A. in Public and Private Management
National Institute of Development Administration
M.Econ in Financial Economics
Mahidol University
B.Eng in Industrial Engineer

วุฒิบัตร
- Lean Six Sigma –Black Belt จาก Tesco Academy, England
- ผูแ้ นะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.

ประสบการณ์ ทางาน
2560 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปวงดุริยางค์ฟิลฮาร์ โมนิคแห่งประเทศไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด
ทุน สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
อาจารย์ประจาสาขาธุ รกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด

ประสบการณ์ ทางาน (ต่ อ)
2559 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาด้านบริ หารจัดการ บริ ษทั ยูนีค โซลูชนั่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริ ษทั สยามแคสติ้ง จากัด
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2558 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2560
2558 – 2560
2558
2558 – 2560
2558
2558
2558
2557
2554 – 2557
2550 – 2553
2549 – 2550
2545 – 2548
2543 – 2544

ที่ปรึ กษา วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริ หารโครงการ และการลดต้นทุนการ
ผลิต กลุ่มบริ ษทั ศรี ตรัง แอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
อาจารย์พิเศษรายวิชาด้านการเงิน การจัดการต้นทุน และการวิเคราะห์โครงการ
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่างๆ
วิทยากรด้านการจัดการการเงิน การบริ หารโครงการ และการลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการปฏิบตั ิการ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาด้านการจัดการการเงิน การตลาด และการผลิต บริ ษทั ไทยโทเวล จากัด
ที่ปรึ กษา ด้านการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนการซื้ อบริ การหลังการขาย
บริ ษทั ฮอนด้า ออโต้โมบิล จากัด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริ หารธุ รกิจ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่ปรึ กษาด้านการปรับปรุ งการให้บริ การ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ที่ปรึ กษาด้านการปรับปรุ งการให้บริ การด้านการขนส่ ง การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษาด้านการปรับปรุ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต บริ ษทั พาวเวอร์ยตู า้ จากัด
ที่ปรึ กษาด้านการปรับปรุ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต บริ ษทั สโนวเฮ้าส์ จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด
ผูจ้ ดั การส่ วนงานวิศวกรรม โรงงานผลิตอิมเมจดีไวซ์ บริ ษทั โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อวิศวกรรม บริ ษทั ดีเอชแอล จากัด
วิศวกรอาวุโส บริ ษทั เนสท์เล่ ประเทศไทย จากัด
วิศวกรโครงการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ
- การคานวณต้นทุนและการลดต้นทุนอย่างเป็ นระบบ และการปรับปรุ งเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้
เทคนิค 5ส, TQM (Total Quality Management), หลักสู ตร Lean Six Sigma และ Six Sigma Green Belt,
QC 7 tools
- การจัดการโครงการ (Project Management)
- วางแผนลงทุนทางการเงิน (Financial Investment Planning) ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนรวม
สัญญาการ-ซื้ อขายล่วงหน้า และการลงทุนในทองคา
- การวิเคราะห์ตน้ ทุน จุดคุม้ ทุน (Break Even Point Analysis), การวิเคราะห์งบการเงิน (Budgeting
Analysis) และ การประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
- การเงินสาหรับผูบ้ ริ หารที่ไม่ใช่นกั การเงิน (Finance for Non-Finance)
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 5

http://www.entraining.net

- สถิติเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ (Statistics for Business Decision)
- การจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management)

องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม
- กลุ่มบริ ษทั ศรี ตรัง แอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
(หลักสู ตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน, การจัดการโครงการ, วางแผนลงทุนทางการเงิน
ส่ วนบุคคล)
- หลักสู ตรพัฒนาครู สานักครู และบุคคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(หลักสู ตรการวางแผนลงทุนทางการเงินส่ วนบุคคล)
- อาจารย์พิเศษด้านการบริ หารธุ รกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ

ภาพบรรยากาศ Class
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หลักสู ตร อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้ แก่ผ้ปู ระกอบธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง
ช่ วงเวลาอบรม 2557- 2559
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หลักสู ตร อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้ านการจัดการธุรกิจ และการจัดการการเงินให้ แก่ผ้ปู ระกอบ
ธุรกิจในเชิงสร้ างสรรค์ นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยบางมด
ช่ วงเวลาอบรม 2558- 2560

ผลงานการเขียนบทความ เขียนหนังสื อ
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

คอลัมนิสต์ Quality Finance ในหนังสื อ For Quality Management มีผลงานเขียน
บทความทางการเงิน การลงทุนไม่ต่ากว่า 50 บทความ
คอลัมนิสต์ Music Business ในหนังสื อ Music Journal มีผลงานเขียนบทความทางการเงิน การ
บริ หารธุ รกิจ
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