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 Education   ประวติัการศึกษา 
- ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม D.A. in Management, (Honorary) Sripatum University 

- ปริญญาโท บริหารการตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ M.I.M. ,Thammasat University 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั B.B.A.(Marketing) Cum Laude, Assumption University 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จาํกดั 
- กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ โครงการพระเมตตาสมเดจ็ยา่ 
- กรรมการและเลขานุการ โครงการครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
- รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
- อนุกรรมการ ธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบต่อสงัคมกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
- กรรมการคดัเลือกรางวลักิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. 
- กรรมการดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับเยาวชนมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
- กรรมการบริหาร ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) (2554-2558) 
- กรรมการพิจารณารางวลั CSR ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553-2556) 
- กรรมการดา้นการดูแลกาํกบักิจการท่ีดี และการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 
  บรรษทั ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) (2555-2558) 
- กรรมการ ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคธุรกิจสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย (2551-2557) 
 

- กรรมการ พฒันาการศึกษา สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
- อนุกรรมการส่งเสริมการขบัเคล่ือนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ   
  พอเพียง ในภาคธุรกิจบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม และผูป้ระกอบ            
  การรายยอ่ย สาํนกันายกรัฐมนตรี  
- กรรมการ ร่างมาตรฐานแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
  (มอก. 9999)สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.)  
   กระทรวงอุตสาหกรรม 
- อนุกรรมการ ศึกษาและจดัทาํคู่มือการทาํมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติั (กมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  
- อนุกรรมการ ขบัเคล่ือนการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาค 
  ธุรกิจเอกชน มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง (มพพ.) 
 

 Working Experience   ประวติัการทาํงาน 

 Honour Prize   รางวลัท่ีไดรั้บ 
- รางวลั ชนะเลิศถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง ดา้นธุรกิจขนาดกลางประจาํปี 2554 จากสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน 
  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (สาํนกังาน กปร.) และมูลนิธิชยัพฒันา 
- รางวลัพระราชทานไทยสร้างสรรค ์ประจาํปี 2554 ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี 
- รางวลั หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพฒันาเศรษฐกิจ (ดา้นเศรษฐกิจพอเพยีง) ประจาํพทุธศกัราช 
  2552 จากสาํนกันายกรัฐมนตรี 
- รางวลั ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2550 จากสถาบนัป๋วยอ้ึงภากรณ์ และสมาคมธนาคารไทย 
- รางวลั  RED DOT DESIGN AWARD WINNER,2008-2019จากประเทศเยอรมนี จาํนวน 13 รางวลั 
- รางวลั GERMAN DESIGN AWARD 2010 – 2020 จาก GERMAN DESIGN COUNCIL 
  กระทรวงเศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีรัฐบาลเยอรมนั จาํนวน 19 รางวลั 
- รางวลั G-MARK 2008 – 2019 จากประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 16 รางวลั 
- รางวลั GOOD DESIGN AWARD 2013-2019, Chicago USAจาํนวน 7 รางวลั 
- รางวลั INTERNATIONAL FORUM DESIGN AWARD (IF) 2007 จากประเทศเยอรมนี 
- รางวลั DESIGN EXCELLENCE AWARD (DE mark) 2008-2019 จาํนวน 23 รางวลั 
  จากกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์
- รางวลั PRIME MINISTER EXPORT AWARD ในปี 2007,2015จาํนวน 4 รางวลัใน 
  สาขา BEST EXPORTER, สาขา THAI OWN BRAND, สาขา THAIOWN DESIGN  
จากกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์
- รางวลันวตักรรมดีเด่น แห่งปี 2007 จากสมาคมสถาปนิกสยาม  
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- รางวลัชนะเลิศ การออกแบบเชิงนวตักรรมเพ่ือธุรกิจ ระดบัประเทศ 
  ปี 2551-2553 จากสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ  (NIA) 
  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- รางวลั BAI PHO BUSINESS AWARD BY SASIN 2008 จากสถาบนั 
  พฒันาบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ และธนาคารไทยพาณิชย ์จก. 
  (มหาชน) ดา้น Innovation ดา้น Quality และดา้น CSR. 
- รางวลั นวตักรรมดีเด่นประจาํปี 2555 จากคณะพาณิชยศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ใบประกาศเกียรติคุณ บริษทั บาธรูมดีไซน์ จาํกดั "อ่างอาบนํ้าอจัฉริยะ" 
  จากวฒิุสภาปี 2555 ดา้นการนาํความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  เพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์ต่อสงัคม อยา่งเป็นรูปธรรม เป็นท่ีประจกัษ ์
- รางวลัโล่เกียรติคุณ "องคก์รสีขาวตน้แบบ" ประจาํปี 2555 จากมูลนิธิ 
  ประเทศไทยใสสะอาด 
- รางวลั "องคก์ร CSR ดีเด่น ประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาํปี 
  2556" จากกระทรวงพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย ์
- รางวลั ตาราอวอร์ด ประจาํปี 2555 จากเสถียรธรรมสถาน 
- องคก์รนายจา้งตน้แบบ จากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  กระทรวงการคลงั ปี 2559 
- รางวลั ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจาํปี 2556 ของโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 


