ประวัตผิ ้ ูก่อตัง้ & วิทยากรประจํา BPIT; อ.รุ่ งนิกร สุมงคล
1. เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2509
2. การศึกษา
o มัธยมศึกษา – โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธานี
o ปริ ญญาตรี - นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o Mini-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
o ปริ ญญาโท - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ตําแหน่ งงานปัจจุบัน
 กรรมการผู้จดั การ/ BPIT Holdings Co.,Ltd
 อาจารย์พิเศษระดับ ป.ตรี –โท; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ประสบการณ์ ทาํ งาน
• (อดีต) ผู้จดั การทัว่ ไป – บริษัท อาเจไทย จํากัด (ผลิตและจําหน่ายนํ ้าอัดลม “อาเจบิก๊ โคล่า”)
• (อดีต) ผู้จดั การทัว่ ไป – บริ ษัท รอยัลฟู้ดส์ เซอร์ วส
ิ (ประเทศไทย) จํากัด : ผลิตและจําหน่าย
ดังกิ ้นโดนัท และเบเกอรี่ “โอปองแปง”
• (อดีต) กรรมการบริ หารและผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง/ กลุ่มบริษัท สุ
รพลฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
• (อดีต) ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล/ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
5. งานด้ านสังคม
9 (อดีต) กรรมการบริ หารแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 เป็ นผู้ก่อตังและเป็
้
นที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ (เพชรเกษม)
9 เป็ นผู้ก่อตังชมรมบริ
้
หารงานบุคคลกรุงเทพฯ (BPM)
6. ประสบการณ์ งานทีป่ รึกษา
¾ สํานักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์ แวร์ แห่ งชาติ (องค์ กรมหาชน) – โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ องค์กรและทําเป้าประสงค์การทํางาน (KPI) ของทุกฝ่ ายงานและของพนักงานทุกคน **ซึ่ง
แผนได้ รับการประเมินคะแนน 5 เต็มจากบริษัท TRIS (องค์ กรที่ กพร.ว่ าจ้ างมาตรวจสอบ
แผนฯ)
¾ องค์ การคลังสินค้ า - กระทรวงพาณิชย์
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o โครงการจัดทําระบบ Functional Competency ของพนักงานทังองค์
้ กร
o โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารเชิงบูรณาการ
¾ บริษัท ทิปโก้ ฟ้ ูดส์ จํากัด (มหาชน) – โครงการขยายตลาดในช่องทาง Traditional Trade
¾ บริษัท คังเซน-เคนโก จํากัด (ธุรกิจ MLM) – จัดทําแผนธุรกิจตามแนว Management by
Objectives (MBO)
¾ บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทญี่ปนุ่ – ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร) จัดทําระบบงาน HR ทังระบบ
้
o HR Competency
o ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้ วย KPIs
o โครงสร้ างเงินเดือน
o โครงสร้ างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
¾ บริษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน); ผลิตขวดแก้ วและขวดพลาสติก – จัดทํา Job Description
และ Job Specification ของพนักงานทังองค์
้ กร
¾ บริษัท สหธาราวัฒน์ จํากัด (ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ อง) – โครงสร้ างเงินเดือนและระบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
¾ บริษัท นารายณ์ ซุปเปอร์ แบค จํากัด (ผลิตถุงกระดาษ-ถุงพลาสติก) – โครงสร้ างเงินเดือน
Competency และระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
¾ ฯลฯ
7. ประสบการณ์ งานเป็ นวิทยากรบรรยาย
7.1 หัวข้ อการบรรยาย
9 การวางแผนธุรกิจและบริ หารองค์กรด้ วยระบบ MBO – Management by Objectives
9 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ องค์กร
9 Workshop - การกําหนด KPIs ให้ กบั ฝ่ ายงานต่างๆ
9 Workshop – การจัดทําระบบ Balanced Scorecard
9 Workshop - การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
9 การวางแผนงาน
9 เทคนิคการขาย/ ยอดนักขายมืออาชีพ
9 พื ้นฐานการลดต้ นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
9 พื ้นฐาน 5ส
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9
9
9
9
9
9

5ส ขันสู
้ ง (การจัดทํามาตรฐานพื ้นที่ และเทคนิคการตรวจ 5ส)
Workshop-การสร้ างเสริมภาวะผู้นํา (Leadership)
การทํางานเป็ นทีมด้ วยกิจกรรมกลุม่
Walk Rally
Workshop – การสอนงาน
หลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่สาํ หรับผู้จดั การ-ผู้บริ หาร (HR Management for NonHR)
9 กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้ างาน – ผู้บริหาร
9 การกําหนดและเขียนใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
9 Workshop - การจัดทําโครงสร้ างเงินเดือนสมัยใหม่เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
9 การจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency)
9 การบริ หารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
9 ฯลฯ
7.2 องค์ กรที่เคยไปบรรยาย (บางส่วน)

บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ปตท.มาร์ ท จํากัด (ธุรกิจค้ าปลีก)

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กลุม่ โรงแรมดุสติ ธานี

บริ ษัท สมูท อี จํากัด (Smooth-E); เครื่ องสําอางค์

“เทคนิคการขาย” ให้ กบั Salesman ของ Dealer รถ Isuzu ทัว่ ประเทศ (ในนามของ บมจ.
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ )

บริ ษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไดกิ ้น แอร์ คอนดิชนั่ นิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน); ผลิตและจําหน่ายสแตนเลส

บริ ษัท King Pack Industrial จํากัด; ถุงพลาสติกส่งออก

บริ ษัท อาเซียน มารี น เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน); ต่อเรื อ/ ซ่อมเรื อเดินทะเล

บริ ษัท บูโรเวอร์ ริทาส จํากัด – BVQI; ตรวจรับรอง ISO

บริ ษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน); เคมีภณ
ั ฑ์
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บริ ษัท ดรี มทีม (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน); ธุรกิจขายตรง
บริ ษัท ริเก้ น (ไทยแลนด์) จํากัด; ผลิตเม็ดพลาสติก
บริ ษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จํากัด; โรงงานประกอบรถยนต์
บริ ษัท ซี.ซี.ออโต้ พาร์ ท จํากัด; ชิ ้นส่วนรถยนต์
หจก.เกร๊ ทเตอร์ ฟาร์ มา่ ; ธุรกิจยา
บริ ษัท เคนดอล-แกมมาตรอน จํากัด; เครื่ องมือแพทย์/ สําลี
บริ ษัท สยามอินดัสเตรี ยลคอร์ โปเรชัน่ จํากัด; จัดจําหน่ายเครื่ องจักรกล
บริ ษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ ต จํากัด; ธุรกิจขนส่ง
บริ ษัท นีสเทิร์น อินดัสตรี ้ จํากัด; เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สง่ ออก
บริ ษัท อาร์ .เอส.แคนเนอรี่ จํากัด; ทูน่ากระป๋ องส่งออก
กลุม่ บริ ษัทเกษตรรุ่งเรื อง (โรงงานพนมสารคาม)
บริ ษัท ยูนิตี ้สตีลคอร์ โปเรชัน่ จํากัด; จําหน่ายเหล็กเส้ น
บริ ษัท ครี เอเทลคอม จํากัด; จัดจําหน่ายระบบสื่อสาร
บริ ษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ ง จํากัด; ข้ าวตราหงษ์ ทอง
บริ ษัท สุราษฎร์ ซีฟ้ ดส์
ู จํากัด; อาหารทะเลสดแช่แข็งส่งออก
บริ ษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด; ผลิตเทป/ CD
บริ ษัท ไทย-เยอรมันเซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด; ผลิตสุขภัณฑ์
บริ ษัท พัทยาอุตสาหกิจ จํากัด; Garment ในเครื อสหพัฒน์ฯ
บริ ษัท ศิริบญ
ุ อินเตอร์ เทรด จํากัด; ขายจักรเย็บผ้ าอุตสาหกรรม
บริ ษัท อี-บิสสิเนส พลัส จํากัด; ขาย Software
บริ ษัท สยามนิสทรานส์ จํากัด; ธุรกิจ Logistics
บริ ษัท อีด้า-เซเว่น ซันส์ จํากัด; เป็ น Distributor ของผลิตภัณฑ์ Shell
บริ ษัท สฟี ริ ค - ทราแฟลการ์ (ประเทศไทย) จํากัด; ผลิตลูกปื นในอุตสาหกรรม
บริ ษัท ไทยไก้ จํากัด; อุปกรณ์ electronic ด้ าน safety
บริ ษัท กัทส์ อินเวสติเกชัน่ จํากัด; ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บริ ษัท อาเคโบโนเบรค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท พีแอนด์เอฟ อโกรอินดัสตรี ้ จํากัด; เนื ้อสุกรส่งออก
บริ ษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร สัปปะรด และอื่นๆ จํากัด (มหาชน)
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Rulmeca Thailand Co.,Ltd; ผลิต Roller สําหรับงานอุตสาหกรรม
กลุม่ บริ ษัท ไทยโพลิเมอร์ เลนส์ จํากัด; กลุม่ หอแว่น
บริ ษัท ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
บ. เดอะคอมมูนิเคชัน่ โซลูชนั่ จํากัด; ซีดีจีกรุ๊ป ธุรกิจ IT
Optimal Group – ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บริ ษัท ไทยคากินมู า จํากัด; บริการซ่อมเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด; ไก่ทอดแช่แข็งส่งออก
บริ ษัท การ์ กนั ้ (ประเทศไทย) จํากัด; เสื ้อผ้ าแฟชัน่ จากสเปน
บริ ษัท แดพเปอร์ เจนเนอรัล อะแพเร็ล จํากัด; เสื ้อผ้ าแฟชัน่
บริ ษัท ชุ้งค์ ยูไนเต็ด คาร์ บอน จํากัด
Siam Family Mart (Thailand) Co.,Ltd
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
การกําหนดตัวดัชนีชี ้วัด (KPIs) สําหรับฝ่ ายงานต่างๆ/ การกําหนดและเขียนใบพรรณนา
ลักษณะงาน (Job Description) ให้ กบั คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมูบ่ ้ านจอมบึง
“เทคนิคการสร้ างเสริมภาวะผู้นํา”; ให้ กบั หัวหน้ าภาควิชาต่างๆ ของโรงเรี ยนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (E-Tech)
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (ชลบุรี)
ชมรมบริ หารงานบุคคลอมตะซิตี ้ (ระยอง)
ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่
ชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพ
ชมรมบริหารงานบุคคลยุคใหม่
ฯลฯ

สนใจบริ การฝึ กอบรม หรื อบริ การให้คาํ ปรึ กษาในการจัดทําระบบงานต่างๆ ของ อ.รุ่ งนิกร สุ มงคล ติดต่อที่ สนใจ
จัดอบรม-สัมมนา/ ขอข้อมูล-ให้เสนอราคา; กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-ทัว่ ประเทศ ติดต่ อ (02) 434 3195 – 7/ (02) 434
7335 – 7 ► ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา (038) 458 925 – 6 ► ศรีราชา-พัทยา-สั ตหีบ-ระยอง (038) 416 975 - 7
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