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ประธานกรรมการ, มูลนิ ธิสถาบันโลจิสติ กส์แห่งเอเชีย
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, Asec Frontier (Thailand) Company Limited
กรรมการบริหาร, Traders City Holding Co., Ltd.
ประธานที่ ปรึกษา, NARET GROUP Company Limited
Executive Consultant, LEO Global Logistics Public Company Limited
ประธานที่ ปรึกษา, D.K. PRINTING CO., LTD.
อธิการบดี , ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก, Open System Leadership University, USA (Under UN)
กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะทางานระบบโลจิสติ กส์การเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานที่ ปรึกษา, หลักสูตรเสาหลัก เกียรติ ยศ
ฯลฯ
ที่ ปรึกษากิตติ มศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม, สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ
อนุกรรมาธิการการศึกษาด้านโลจิสติ กส์, สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ที่ ปรึกษากิตติ มศักดิ์ สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ที่ ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ ยว สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ, เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการอิ สระ บริษทั นวนคร จากัด (มหาชน)
กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ, สานักวิจยั และพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการการศึกษา, รัฐสภา
ที่ ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน, รัฐสภา
ที่ ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่ ปรึกษาประธาน, คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
รองประธาน, คณะอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติ กส์,
ประธานรัฐสภา, รัฐสภา
ที่ ปรึกษากิตติ มศักดิ์ , คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม-วุฒิ สภา
ที่ ปรึกษา, คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสรเทศ-วุฒิสภา
ที่ ปรึกษา, คณะอนุกรรมาธิการโลจิสติ กส์-วุฒิสภา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยคริสเตี ยน
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอธิการบดี จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ลาปาง
ประธานที่ ปรึกษา, บริษทั รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จากัด
ประธานที่ ปรึกษา, Wealth Power Group Company Limited
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, Thai Diamond Land Co., Ltd.
ประธานกรรมการ, บริษทั โลจิสติ กส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ ง จากัด
กรรมการบริหาร, The Chartered Institute of Logistics & Transport, Thailand
ที่ ปรึกษา, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ที่ ปรึกษา, ศูนย์การค้าอิ นสแควร์ จตุจกั ร
ผูช้ ว่ ยรองประธานกรรมการ, บริษทั ซัมมิต โอโตพาร์ท อิ นดัสตรี จากัด
ผูจ้ ดั การบริหาร, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด, ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้าและขนส่ง บริษทั มหาจักร ออโต้พาร์ท จากัด
ฯลฯ
ประมวลบทคัดย่อ : โลจิสติ กส์
แก่นธรรม
ภาวะผูน้ าโลก
สุดยอดหลักการธุรกิจโลก
สานฝั น ร.๕ สูส่ ากล
คู่มือการจัดทาวิทยานิ พนธ์
LOGISTICS : INCOTERMS 2010
บัญญัติและอภิ ธานศัพท์โลจิสติ กส์
การจัดการโลจิสติ กส์มิติซพั พลายเชน
กรณี ศึกษา : การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
คู่มือสัมมนาโลจิสติ กส์และการจัดการซัพพลายเชน
คู่มือการตรวจประเมินโลจิสติ กส์
คู่มือการจัดทาแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โลจิสติ กส์ประเทศไทย
การจัดการซัพพลายเชนสาหรับธุรกิจค้าปลีก
บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่
คู่มืวิธีปฏิ บตั ิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
บทความวิชาการและบทความวิจยั ด้านโลจิสติ กส์และการจัดการซัพพลายเชน
ฯลฯ
การรับเกี ยรติ บันทึ กประวัติดีเด่น สาขาการจัดการโลจิสติ กส์ของประเทศไทยในหนังสือ WHO’S WHO IN THAILAND
นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล
กรรมการที่ ปรึ กษา, มูลนิ ธิสายใจไทย จังหวัดสุรินทร์-บุรีรมั ย์
กรรมการและผูร้ ว่ มก่อตั้งสโมสรโรตารี (ศรีนครินทร์-กรุงเทพ)
อดี ตกรรมการบริหาร, สมาคมไทยโลจิสติ กส์และการผลิต
อดี ตที่ ปรึกษากิตติ มศักดิ์, สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ, สมาคมความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
กรรมการมูลนิ ธิศนู ย์สง่ เสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ฯลฯ
ศาสตราจารย์ (การจัดการโลจิสติ กส์) Intercultural Open University, Netherlands
ดุษฎี บณ
ั ฑิต (การจัดการภาวะผูน้ า) Pacific Western University, U.S.A.
ดุษฎี บณ
ั ฑิต (สังคมศาสตร์) Magadh University, India
มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก

