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ประวัติ
นายสุวัฒน์ นวลขาว
ชื่อ
สัญชาติ
เพศ
อายุ
วัน/เดือน/ปี เกิด
จังหวัดที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

- นายสุวัฒน์
นวลขาว
- ไทย
- ชาย (สมรสแล้ว)
- 70 ปี
- 16 พฤศจิกายน 2494
- จ.นครศรีธรรมราช
- 169 -170 ซอยศรีสมาน 6 ถนนศรีสมาน หมูท่ ี่ 3 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัส.11120
โทร.02-072-3627, 02-9619321, มือถือ 08-17212497

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

- รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- DBA.Candidate สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประสบการณ์ทางาน : ระยะเวลา ตุลาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
- รักษาการผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ประสบการณ์ทางาน : ระยะเวลา 2559 ถึง 2563
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
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ประสบการณ์ทางาน : ระยะเวลา 2555 ถึง 2559
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

: สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
- นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต(TLAPS)

ระยะเวลา 2547 ถง 2557 (เกษียณอายุ 1/2/57)
สถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งก่อนเกษียณอายุ
ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงบประมาณ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

- บริษัท กรีนสปอต จากัด
- ผลิตจาหน่ายน้านมถั่วเหลือง และเครื่องดื่ม
- Logistics Director
- บริหารจัดการ การกระจายสินค้าและขนส่งภายในประเทศ
- บริหารงานขนส่งระหว่างประเทศ
- หน่วยงานคลังสินค้าโรงงานรังสิตและสาขาในเขตกรุงเทพฯ
- หน่วยงานซ่อมบารุงยานพาหนะ
- ศูนย์กระจายสินค้า คลองหลวง ( Distribution Center)
- บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง
- การกระจายสินค้าโครงการ Pre-Order
- หน่วยงานวิเคราะห์และวางแผน (Logistics & Supply Chain)
- 400 ล้านบาท
- 200 คน

ระยะเวลา 2520 - 2547
สถานที่ทางาน
- บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
ประเภทธุรกิจ
- ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม และน้าอัดลม
ตาแหน่งล่าสุดก่อนลาออก - ผู้จัดการสายงานจัดส่งรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(วางแผนและจัดส่ง) Logistics (รับผิดชอบงานขนส่งทั่วประเทศ)
ความรับผิดชอบ
- งบประมาณดาเนินงาน (Expense Budget) ปี2546 = 450 ล้านบาท
- ผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานบริษัทฯ) จานวน 229 คน
- พนักงานขับรถพนักงานยกของผู้รับจ้างขนส่งประมาณ300 คน
- รับผิดชอบรถขนส่งของบริษทั จานวน 113 คัน รถขนส่งรับจ้าง
จานวน 230 คัน
- รักษาอัตราค่าขนส่ง (บาท / ลัง) ระหว่างปี 2543 – 2545 อยู่
ในอัตราใกล้เคียงกัน
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ระหว่าง 2536 – 2540
สถานที่ทางาน
ความรับผิดชอบ

- บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (โรงงานปทุมธานี)
- ผู้จัดการฝ่ายสต๊อก - ลาเลียง
- งบค่าใช้จ่าย (Expense Budget) เฉลี่ย 159 ล้านบาท / ปี
- พนักงานในบังคับบัญชา 189 คน
- รถลาเลียงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (บริษัทฯ และรถรับจ้าง)
จานวน 74 คัน

ระหว่าง 2534 – 2536
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ความรับผิดชอบ

- บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (โรงงานปทุมธานี)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
- ควบคุมงานแผนก พัสดุ-จัดซื้อ
- ควบคุมงานแผนกธุรการ และบริหารสานักงาน
- ควบคุมงานแผนกอุบัตเิ หตุ

ระหว่าง 2530 – 2534
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ความรับผิดชอบ

- บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (โรงงานปทุมธานี)
- ผู้จัดการสานักงานผู้อานวยการโรงงาน
- ควบคุมงานแผนก พัสดุ – จัดซื้อ
- ควบคุมงานแผนก MIS.
- ควบคุมงานแผนกการเงิน
- ควบคุมงานแผนกธุรการ
- จัดตั้งและควบคุมงานแผนกตรวจสอบ

ระหว่าง 2524 – 2530
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ความรับผิดชอบ

- บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (โรงงานปทุมธานี)
- หัวหน้าแผนก พัสดุ และจัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าเข้าสต๊อก และให้ฝ่ายต่างๆ ภายในโรงงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อกลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ
ภาชนะ
- ควบคุมสินค้าคงคลัง ประเภท MRO, วัตถุดบิ , อุปกรณ์ส่งเสริมการ
ขาย
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ระหว่าง 2520 – 2524
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ความรับผิดชอบ

-

บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด (โรงงานหัวหมาก)
พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
กาหนดจานวนสั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อก เมื่อจานวนสินค้าอยู่ในระดับ Min
บันทึกจานวนสินค้ารับ และจ่าย ลงในสต๊อกการ์ด
ส่งข้อมูลการรับ – จ่ายสินค้า ให้บริษัท IBM. เพื่อ Process รายงาน
สินค้าคงเหลือ

ประสบการณ์งานภาครัฐ
1. อนุก รรมการก าหนดมาตรฐานฝี มือ แรงงานแห่ งชาติ สาขาอาชีพ อุ ตสาหกรรมโลจิ สติ ก ส์
และซัพพลายเชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. กรรมการ Steering Committee โครงการแผนแม่บ ทการพั ฒ นาระบบโลจิ สติ ก ส์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. คณะท างานพิจารณาคั ดเลื อกอุต สาหกรรมดีเ ด่น ประเภทการจัด การโลจิ สติ ก ส์ กระทรวง
อุตสาหกรรม
4. อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)กลุ่มอาชีพ
โลจิสติกส์ กระทรวงศึกษาธิการ
5. อนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างปี
2560 - 2564 กระทรวงแรงงาน
6. อนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI) สานักนายกรัฐมนตรี
7. ที่ปรึกษาคณะทางานส่งเสริมการใช้มาตรฐาน GS1 ในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของ
สถาบันGS1 สภาอุตสาหกรรม
8. อนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุม่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กระทรวงแรงงาน
9. เป็นคณะทางานเทคนิคภายใต้โครงการรับรองทักษะร่วมกัน (Mutual Recognition of
Skills : MRS) เทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ร่วมกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการที่ปรึกษาภาครัฐ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาเร่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาร่างเพื่อจัดทาเร่งวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน (โลจิสติกส์)
ระดับ 1 และ ระดับ 2
3. โครงการาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาร่างมาตรฐานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
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4. สัญญาจ้ างดาเนิ นโครงการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบ
กิจการ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จานวน 4 สาขา
5. สัญญาจ้างดาเนินโครงการพัฒนาและทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกาลังแรงงานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จานวน 4 สาขา
6. สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยของการขับรถอย่างปลอดภัยและสร้างหลักสูตรการขับรถที่ต้อง
ใช้ทักษะขั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก
7. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภ าคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ยางพารา และอื่นๆ

โครงการที่ปรึกษาภาคเอกชน
1.
2.
3.
4.

โครงการพัฒนาระบบการบริหารผู้รับเหมาขนส่ง
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการซ่อมบารุงยานพาหนะ
โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
Laoโครงการ Road safety management system by senior driver

ประวัติผลงานวิชาการ
1. งานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างปะจา
ในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- หลักสูตร รัฐประศาสตรศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ พ.ศ.2549
2. งานวิจัยเรื่อง “วิธีการจัดการที่มีคุณภาพในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผล กรณีศึกษา
บริษัทกรีนสปอต จากัด
- หลักสูตร รัฐประศาสตรศาสตร์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ.2559
3. งานวิจัยเรื่อง “Reduce wastes in growing limes in Nakhonpathom Province”
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2560
4. งานวิจัยเรื่อง “The study to optimize and the truck and monitor shipping”
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2561
5. งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโซ่อุปทานของข้าวนาปรังในอาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม” “The Supply Chain Management of the off-season rice in Nakhon Chai
Si distric, Nakhonpathom province”
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2562
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6. ร่วมงานวิจัย: เรื่อง Green Training, Green Project and Green Construction as
Antecedents of Customer Satisfaction: Examining the Mediating Role of Green
Supply Chain Management
- Benjabhon Mee-ngoen#1, Suwat Nualkaw#2, Tussanee Sirariyakul#3,
Narong Tomcharoen#4,Kittisak Jermsittiparsert*5
7. ร่วมงานวิจัย: เรื่อง The Impact of Training and Career Development, Information
Sharing and Diversity on Developing a Sustainable Supply Chain Strategy
- Jakkrapun Kongtana#1, Rungarun Khasasin#2, Kairung Khasasin#3, Suwat
Nualkaw#4
8. ร่วมงานวิจัย : เรื่อง Effect of Inventory and technology application on Logistics
performance
9. ร่วมงานวิจัย : เรื่อง Factors Affecting Inland Cross-B0rder Trade between Thailand
and Malaysia
10. ร่วมงานวิจัย : เรื่อง The effect of Market orientation and customer loyalty on
business performance : an Empirical evidence from rice industry of Thailand

ประวัติการดูงานต่างประเทศ
28/10/2545 – 3/11/2545
10 – 15/7/2543

9 – 17/9/2539

- Kinki Coca-Cola Bottling Co.,Ltd. Osaka Japan
ดูเรื่อง : DC Operation & AS/RS Warehouse
- Coca-Cola Bottles Philippines, Inc. Philippines
ดูเรื่อง : Inventory Deployment System เช่น การกระจาย
สินค้า
แบบ Cross-Dock, Direct Ship, Break-Bulk
- Coca – Cola Amatil Co., Ltd. Australia.
ดูเรื่อง : Logistics Management & Operation System

สมาชิกสมาคม/ชมรม
2550 - 2551
2552 - 2553
2554 – 2555
2556 – 2559

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ตาแหน่ง
เหรัญญิก
- อุปนายกอาวุโสสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
- นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (วาระที่ 1 : 2554-2556)
- นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (วาระที่ 2 : 2556-2559
- สมาชิกสามัญ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย (เลขสมาชิก L-0059)
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- สมาชิกสามัญ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) (เลข
สมาชิก LM-66)

กิจกรรมอื่น ๆ
ปัจจุบัน
2548
2531 – 2546
2537 – 2546
2524 – 2541
2539 – 2540
2536

- บรรยายการบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain ให้
สถานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
- เป็นกรรมการกากับการศึกษาโครงการ ศึกษาแนวทางการ
ดาเนินการด้านโลจิสติกส์ของการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย
- ที่ปรึกษา, รองประธาน, ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้าทิพย์
ปทุมธานีจากัด
- ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานไทยน้าทิพย์
- ที่ปรึกษา, และวิทยากรด้านเพิม่ ผลผลิต (Productivity
Improvement) เช่น กิจกรรมความปลอดภัย, 5 ส., ระบบ
ข้อเสนอแนะ, และกิจกรรม QCC
- วิทยากรภายใน การบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง,บริหารงาน
ขนส่ง,และ (Productivity Improvement)
- เขียนบทความ ลงวารสาร QCC ของ สสท.

