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1.  ประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ-นามสกุล  : ดร. พงษ์เทพ ภูเดช  

      สัญชาติ : ไทย 

 วัน เดือน ปีเกิด : 26 กรกฎาคม 2521  อายุ  41 ปี 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      สวนสุนันทา (วิทยาเขตนครปฐม) 

  เลขที่ 111/3-5 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

73170  โทร 034-964-917 

 โทรศัพท์/โทรสาร : 094-553-6061 

ความเชี่ยวชาญ                        :    โลจิสติกส์และซัพพลายเชน /การจัดการการขนส่ง/พลังงานทดแทน/

การกระจายสินค้า/คลังสินค้า/คลังอะไหล่/การจัดการต้นทุนโลจิ

สติกส์/เกษตรอินทรีย์/การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 

 :   ISO 9001:2015 Quality Management System  

     System Auditor/Lead Auditor Training Course IAS Certified 

Course Reference No.9777 (Best ISO Certificate) 

 :    ผ่านการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการขนส่ง 

 :    ผ่านการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านสินค้าคงคลัง 

 :    ผ่านการอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

2. ประวัติการศึกษา  
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คุณวุฒิ สาขา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

ปริญญาเอก (ปร.ด.) การจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ปริญญาโท (บธ.ม) การจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี (บธ.บ) การตลาด พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

3. ประสบการณ์ในการท างาน  

ปัจจุบัน       :    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 :    อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

 :    อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 :    อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก 

1 ต.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2560  : อาจารย์ประจ า สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

ที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ :     ที่ปรึกษาด้านการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า “MRO 

WAREHOURSE” บริษัทไทยรีเฟอร์ (ลานมหาชัย)จ ากัด 

 :     ที่ปรึกษา Online Marketing www.Balltoro.com 

 :     ที่ปรึกษา Food Supply chain ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ 24 ชั่วโมง 

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  

      บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลชูั่น จ ากัด 

http://www.balltoro.com/
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 :    ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “ การพัฒนาระบบการจัดส่งผักปลอดภัย

ของกลุ่มเกษตรกรทันสมัยจังหวัดนครปฐม “ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

 :    ที่ปรึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ บริษัท ทองคูณ โลจิ

สติกส์ จ ากัด (โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม) 

 :   ที่ปรึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ บริษัท เจเคที อิเล็คทริค 

จ ากัด (โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 :    หัวหน้าทีมที่ปรึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

ให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12 ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (โครงการ ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

ประสบการณ์วิทยากรบรรยาย :  วิทยากร บรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพนักงานขับ

รถขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 

 : วิทยากร บรรยาย แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain Roadmap Networking) 

ด้วยแบบจ าลอง SCOR Model จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 : วิทยากร บรรยาย Logistics Cost Management  โครงการ

พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ระดับสูง จัดโดย บริษัท เอสซีจี จ ากัด (มหาชน) และ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  

 

 

ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ 
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พ.ศ. 2560 - 2560 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

      พ.ศ. 2559 - 2560                  :     Projcet Manager Irrandiance Solar co.,Ltd. (Group of     
Legise) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

  - ให้ค าแนะน าการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนักลงทุน
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย ลาว 
กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ 

   - เจรจาร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทด้านพลังงานในกลุ่มลุ่มน้ าโขง และ
กลุ่มประเทศอาเซียน 

   - วางแผนการตลาดในการพัฒนาตลาดพลังงานทดแทน ใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย 

  - จัดระบบการเจรจาภายใต้กรอบข้อตกลงด้านการค้าเสรี  เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศคู่ค้าในแต่ละประเทศ  

  - ให้ค าแนะน าการลงทุนติดตั้งพลังงานทดแทนกับหน่วยงาน
ภาครฐั ความคุ้มค่าด้านการลงทุน กฎระเบียบภาครัฐ  

  - ยื่นซองประมูลงาน ประกวดราคา ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
  - จัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาใน
ก ากับของรัฐบาล   

  - เข้าร่วมการจัดท าหลักสูตร ช่างไฟฟ้าและดูแลระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ สถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

  
พ.ศ. 2556 - 2559                  :     Solar Roof Top Project Manager บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ ากัด  
                                                     โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

- แนะน า การลงทุน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
ผู้ประกอบการที่สนใจ การลงทุนเพ่ือประหยัดพลังงานภายใน
อาคาร โรงงาน ส านักงาน และบ้าน  
- ยื่นซองประกวด ราคา ประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ประสานภาครัฐในการขออนุญาตจัดตั้ง และด าเนินการ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับภาคธุรกิจ เพ่ือจ าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบภาครัฐ และผลิตเพื่อใช้เองภายในกิจการ 
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- ประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามสิทธิประโยชน์ จาก 
คณะกรรมการ   ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
- เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับพลังงาน ที่
องค์การต่างๆ จัดขึ้นตลอดจนประสานงานกลุ่มลูกค้าเพ่ือออกสื่อ
รายการโทรทัศน์ รายการเอนยีอัพเดทเพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน การผลิตพลังงาน โดย
ออกอากาศทาง สทท.11 (NBT)  

     
พ.ศ. 2555 - 2556                   :    ผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าและบริการ NON OIL 
                                                     บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยมีหน้าที่ความ       

รับผิดชอบดังนี้  
- จัดการระบบกระจายสินค้ากลุ่มสินค้า NON OIL ไปยังปั้ม
น้ ามัน พีที ทกุสาขาทั่วประเทศ 
-วางระบบการกระจายสินค้าจากคลังน้ ามันต่างๆ ไปยังปั้มน้ ามัน 
พีที ทั่วประเทศ  คัดเลือกสินค้ากลุ่ม NON OIL เพ่ือน าเข้ามา
จ าหน่ายภายในปั้มน้ ามัน พีที ทั่วประเทศ ดูแลและพัฒนาศูนย์
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องคาสตรอล ภายในปั้มน้ ามัน   พีที ทั่ว
ประเทศ   
- จัดท าแผนการส่งเสริมการตลาดสินค้ากลุ่ม NON OIL ให้กับปั้ม
น้ ามัน พีที ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- วางแผนในการพัฒนาระบบ กลุ่มสินค้า NON OIL ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ตั้งแต่การจัดหาซัพพลายเออร์ กระบวนการสั่งซื้อ 
กระบวนการรับสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า ยอดขาย 
การค านวณต้นทุน จุดคุ้มทุน ค่าเสียโอกาสในการขาย และการ
มองหาโอกาสใหม่ๆ ในโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยการน า
หลักการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน มาประยุกต์ใช้ เพ่ือ ลด
ค่าใช้จ่าย ลดเวลา และเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทฯ 
 

พ.ศ.  2546 - 2555                         :   ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้  
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- ประสานงานลูกค้ากลุ่ม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 
ผับ บาร์ สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือกระจายสินค้ากลุ่มน้ าอัดลม และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการต่างๆ  เพื่อกระตุ้นยอดขาย   
- พัฒนาลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  
- จัดท าสัญญากับลูกค้ารายส าคัญในพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาด  
- จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เช่น คอนเสริต์ การออกร้าน การ
ร่วมงานเทศกาลดนตรีฯลฯ 

พ.ศ. 2543 – 2546                         :    เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ(การตลาด) บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์   
จ ากัด  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยา และเวชภัณฑ์ เช่น ยาพารา ยาแก้หวัด 
ยาแก้ปวด ภายใต้แบรน ไทยนครพัฒนา เช่น ทิพฟ่ี ซาร่า แอนตา
ซิล ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2542 – 2543                        :    เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร 
จ ากัด(มหาชน) โดยมีหน้าที่ในการกระจายสินค้ากลุ่ม END 
Product สินค้าในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าไปยังช่องทางการจัด
จ าหน่าย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ ตลาด
สด และตวัแทนจ าหน่ายเป็นต้น 

 
4.  ประสบการณ์โครงการวิจัย   

   

ช่วงเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
โครงการ 

ประเภท

โครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

ต าแหน่งท่ี

รับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2555 

การขนส่งและการ

กระจายสินค้าเกษตร

แปรรูป : กรณีศึกษา 

บริษัทเบทาโกร

ภาคเหนือเกษตร

อุตสาหกรรม จ ากดั 

งานวิจัยสินค้า

เกษตรแปรรูป 
100,000 

หัวหน้า

โครงการ 

เขียนโครงการวิจัย ลงพื้นที่

ส ารวจ เก็บข้อมลูในพื้นที่ 
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ตุลาคม 2561 – 

ตุลาคม 2562 

(1 ปี) 

การพัฒนารูปแบบการ

จัดการโซ่อุปทานของ

เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัย อ าเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุร ี

ส านักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

TCI 2 

275,000 ผู้ร่วมวิจยั เขียนโครงการวิจัย ลงพื้นที่

ส ารวจ เก็บข้อมูลในพื้นที่ 

2560-2562 ตัวแบบการพัฒนาผู้

จัดหาวัตถุดบิใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มของ

ประเทศไทย 

TCI 1 200,000 หัวหน้าวิจัย หัวหน้าโครงการ 

ช่วงเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
โครงการ 

ประเภท

โครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

ต าแหน่งท่ี

รับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2560-2562 The mediating effect 

of the key supplier 

relationship 

management 

practices in the 

relationship 

between the supply 

chain orientation 

and the 

organizational 

buying effectiveness. 

(SCOPUS) August 

2019    

SCOPUS 1,000,000 ผู้ร่วมวิจยั การสังเคราะห์ตัวแปร และ

การประมวลผลข้อมูล 

2562 ปัจจัยเชิงสาเหตุ การ

พัฒนาผู้จัดหาที่มิ

อิทธิพลในโซ่อุปทาน 

และส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการ

งบรายได ้ 30,000 หัวหน้าวิจัย  
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ด าเนินงานของผู้จัดหา

สินค้า ห้างสรรพสินค้า

ท้องถิ่นในประเทศไทย 

(ตุลาคม 2562)  

 

 

 

 

 

 

  

ช่วงเวลาที่

ปฏิบัติงาน 
โครงการ 

ประเภท

โครงการ 

มูลค่า

โครงการ 

ต าแหน่งท่ี

รับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

2563 Innovationess as an 

atecednets to firm 

supply performance: 

The mediating role 

of supply chain 

agility 

SCOPUS 1,000,000 ผู้ร่วมวิจยั การสังเคราะห์ตัวแปร และ

การประมวลผลข้อมูล 

2563 การศึกษาโอกาศในการ

พัฒนาการส่งออก

อาหารฮาลาลไทยไปยัง

ตลาดอินโดนีเซียและ

อินเดีย 

สกสว. 300,000 ผู้ร่วมวิจยั รวบรวมข้อมูล ส ารวจพ้ืนที่

การสังเคราะห์ตัวแปร และ

การประมวลผลข้อมูล 

 


