
หน้าที่ 1 แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

BOOK PEOPLE UNITED 

  “ผมเติบโตมาในธุรกิจการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาและเชื่อว่า หนังสือ คือ หนึ่งในสื่อ 
การเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด. ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย 
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจ ซึ่งเราสัมผัสมันได้ชัดเจนจาก 
สิ่งที่เกิดข้ึนกับองค์กรของเราเอง สุดท้ายเราได้ข้อสรุป 2 ข้อที่เราต้องท า คือ  
  1. ต้องท าให้หนังสือที่เรามีอยู่ขายได้ และ  
  2. ต้องปรับการผลิตสื่อใหม่หลังจากนี้ให้ทันสมัย ทันกับความต้องการ 
ด้านเทคโนโลยีของผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งผมก็หวังว่าพวกเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน”    
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ นายคมพิชญ์  นามสกุล พนาสุภน 
ปี เกิด พ.ศ. 2527  อายุ 34 ปี  
 
2. สถานที่ท างานปัจจุบัน 
บริษัท : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
ถนน 9/99 ลาดพร้าว  ซ.ลาดพร้าว 38  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย ์10900  โทรศัพท์ 0-2938-1560   มือถือ 08-1939-5959  
Email: kompit@MACeducation.com 
 
3.ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสาขา Product Design  มหาวิทยาลัย.Glasgow University  ปีทีเ่รียนจบ พ.ศ. 2548 
ระดับปริญญาโทสาขา Service Desig   มหาวิทยาลัย.Fachhochschule Köln  ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโทสาขา Strategic Design  มหาวิทยาลัย..Aalto Univertsity   ปีที่เรียนจบ พ.ศ. 2552 

4.ประสบการณ์ท างาน 
ปี พ.ศ. 2560  ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด   ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2560 ชื่อหน่วยงาน : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553  ชื่อหน่วยงาน : Arti-Flora Corporation   ต าแหน่ง Creative Director 
ปี พ.ศ.  2552 ถึง 2552 ชื่อหน่วยงาน : EADS Airbus   ต าแหน่ง User Experiencer/Junior Designer  
 
5.ประสบการณ์การท างานเพื่อสังคม 
5.1  อาสาสมัครครูสอนศิลปะ โครงการ Art For All ของกลุ่มมหาวิทยาลัย เพ่ือสอนศิลปะให้กับเด็กตาบอด 
5.2  จัดอบรมครูฟรีเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐมากกว่า 20 ปี  
5.3  Volunteer as speaker and moderator for TEDx Chiang Mai 
5.4  ผู้อ านวยการโครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง"  หลกัสูตร Creating Future Great Leaders กับ TMA   

5.5  สมาชิกคณะท างาน (Task Force) ของ UNESCAP Sustainable Business Network ด้าน Agriculture and 
Food โดยผลักดันเรื่อง Sustainability through Education   

หมายเลข ...... 

นาย... ... 
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6. งานอดิเรก  วาดรูป สีน้ า สีน้ ามัน, คั่วกาแฟ, ด าน้ า, เขียนกลอน, ท าอาหาร 
7. หลักสูตรฝึกอบรม :  

2018  Innovation Leadership for Global Competitiveness กับ สถาบันวิทยาการนวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน,  
มหาวิทยาลัยสยาม  

2018  Design Thinking Workshop กับ TCDC    

2015  “Innovation and New Strategies in Entrepreneurship” มหาวิทยาลัย UCLA, Los Angeles    

..................................................................................................... ............................... 

Together We Can 



หน้าที่ 2 นโยบายการบริหารงานสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

Book People United  
Mission 

Together We Can: งานเดิมไม่ทิง้ สร้างสิ่งใหม่เพิ่ม 

ท ำไมวันนี้ต้องรวมตัว ต้องรวมพลังคนหนังสือ? นี่คือค ำถำมที่ทุกคนต่ำงรู้ค ำตอบในหัวใจ 

  กลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED เองก็เช่นกัน เราจึงรวมตัวกันด้วยความตั้งใจดี ที่หวังให้วงการหนังสอือันเป็นท่ีรักของ
เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยา่งมั่นคง เพื่อนสมาชิกในสมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยของเราทุกคนเดินไป
ด้วยกัน บนเส้นทางที่เราเห็นแสงสว่างอยู่ตลอดเส้นทาง และความส าเร็จที่ปลายทาง  ท าให้องค์กรวิชาชีพน้ีเป็นองค์กรของสมาชิก 
“ทุกคน” และเป็นองค์กรที่สร้างคณุค่าให้ประเทศไทยร่วมกัน 

 สมาชิกกลุ่ม BOOK PEOPLE UNITED คือมืออาชีพในวงการหนังสือ ด้วยประสบการณ์ในวงการไมต่่ ากว่า 10-30 ปี 
มีความเช่ียวชาญหลากหลายด้าน และประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายกลุ่มหนังสือ แตเ่รามีหัวใจเดียวกัน  

 เราพร้อมแล้วท่ีจะใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาร่วมท าประโยชน์ให้ส่วนรวมในอุตสาหกรรมหนังสือท่ีเรารัก ด้วย
วิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ทันสมยั ผ่านสมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจส าคญัในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน ให้เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรมกบัสมาชิกทุกคน ทุกกลุ่มก่อเกดิ เตบิโต มั่นคงในวงการหนังสือของเรา ด้วยน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
"Together We Can" 

วำระเร่งด่วน : เมืองทองเปิดประตูสู่ยุคใหม่ 

Strategic Action ส ำหรับสมำชิก 
1. ไม่ไปเมืองทอง รับรองไม่ถูกตัดสิทธิ์ คงสิทธ์ิเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเลือกรับได้ เพิ่ม-ลดยดืหยุ่นไดต้ามต้องการ 
2. ลดต้นทุน หนุนจัดงำน เช่น ลดค่าบูธล็อกแรก จดัพื้นท่ีสต๊อกราคาพิเศษ ดีลค่าส่งสินคา้ราคามิตรภาพ 
3. ลดรำยจ่ำย ผ่อนคลำยภำระ เช่น ค่าเช่าที่พักราคาพิเศษ รถรับสง่ผู้จัดงานฟรี แลกรับคูปอง refund ค่าทางด่วน 
4. ให้สมำชิกทีไ่ม่พร้อมออกบูธ ไม่ตกขบวน บริหารพื้นที่ขายส่วนกลาง สร้างการมีส่วนร่วม 

Strategic Action ส ำหรับส่งเสริมกำรขำย 
1. ซ้ือ-ขำย ได้ทุกที่ทุกเวลำ Online Book Fair ทุก Platform รวมห่อส่งจากในงานให้ 
2. ซ้ือ-ขำย ได้จำกร้ำนหนังสือทกุจังหวัดทั่วประเทศ มหกรรมหนงัสือในร้านค้า 
3. ไม่ไปงำนมหกรรมหนังสือ คุณจะคุยกับเขำไม่รู้เร่ือง สร้าง Gimmick ดึง Traffic ผู้ร่วมงาน เช่น  
 3.1 ปั่นกระแสสะสมหนังสือเลม่ พลำดไม่ได้ต้องเป็นเจ้ำของ เช่น หนังสือเก่า  หนังสือใหม่ในกลุ่มหนังสือต่างๆ 
 3.2 แจกรำงวัล ปันให้คุณ ปันให้น้อง ลงทะเบียนเข้างานปุ๊บ รับปับ๊ จับ Lucky Draw เพื่อนักอ่านและผูด้้อยโอกาส 
 3.3 มีโอกำสแจ้งเกิด สู่ควำมเป็นเลิศด้วยสำรพัดประกวด ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนในนามโรงเรียน เพือ่ดึงครอบครัว และเพื่อน 
 3.4 นี่คร้ังแรก แปลกแต่จริง โซนนิ่งดำวกระจำย ชวนเพ่ือนสมาชกิรายเล็กจัดเวทีย่อย ฟรี สรา้งกิมมิคให้กลุ่มหนังสือเฉพาะ
ทาง 
4. สร้ำง Viral Clip ชวนกลุ่มผู้น ำทำงควำมคิด (Influencer) มำแนะน ำงำน บูรณำกำรทุกสื่อ เช่น ชักชวนกันไปงาน แนะน า
วิธีไปงาน หนังสือท่ีต้องอ่าน กิจกรรมที่ต้องร่วม 
5. สลิปทำงด่วนมีค่ำอย่ำงท้ิง ใช้ซ้ือหนังสือได้ 
6. ทุกขนส่ง มุ่งตรงมหกรรมหนังสือ เช่น ท าความร่วมมือกับขนส่งมวลชน  สหกรณ์แท๊กซี่  บริการเรยีกรถผ่านแอพ Grab, GET 

ระยะสั้น : หำทำงสร้ำงรำยได้ระบำยสต๊อก 
1. ชวนพ่ีมำ CSR ส่วนน้องยำขอระบำยสต๊อก บริษัทใจดีมอบหนังสือสู่มลูนิธิ โรงเรียน และจัดงานหนังสือกองเท่าช้าง 
2. หำช่องทำงสร้ำงรำยได้เพ่ิม เช่น สนับสนุนการขายลิขสิทธ์ิ e-Commerce Platform ช้อปช่วยชาติ จับคู่ธุรกิจที่ต้องการ Content 



3. ตีลังกำหำทำงจัดงำนเพ่ิม Book Fair / Mini Book Fair / Online Book Fair / Bookshop Book Fair  
   ในสถานท่ีใหม่ทุกแห่ง ช่องทางใหม่ทุกช่อง ให้เข้ากับ lifestyle นักอ่านรุ่นใหม่ และกับกลุ่มนักอ่านเฉพาะทาง ท้ังในและต่างประเทศ 
4. สร้ำงมิตร สำนควำมร่วมมือ เชื่อมเพื่อนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการธนาคาร เพื่อความร่วมมือในหลากหลายมติิ  
    เช่น สร้างองค์ความรู้ ร่วมมือทางธุรกิจ ลดต้นทุนการท างาน สร้างรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    และเชื่อมเพื่อนสมาชิกด้วยสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่อัพเดทความรู้ข่าวสารทันสมัย 
5. เปิดกว้ำง สร้ำงสมำชิก เช่น รา้นหนังสือเป็นสมาชิกสมทบฟรี พจิารณาสมาชิกใหม่ภายในหน่ึงเดือน และมีสิทธิ์ออกบูธเลย 
6. Power Team Project ปั้นโครงกำร ร่วมสำนพลัง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอนโยบายและโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ 
7. จัดงำนเทศกำลหนังสือเด็กและเยำวชน 

ระยะยำว : สร้ำงควำมยั่งยืน 
1. ให้สมาชิกไดร้ับองค์ความรู้ทีต่้องใช้ในยุค Digital เพื่อน าเนื้อหาท่ีมีมุ่งสู่การปฏิรูปธรุกิจ (Business Transformation)  
    เพื่อให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต 
2. สร้างบุคลากรในวงการให้มีคณุภาพส าหรับธุรกิจด้วยความรู้ที่จ าเป็น 
3. สร้างผู้น ารุ่นใหม่ Young Generation 
4. สร้างเครือข่ายหนอนหนังสือ กระตุ้นกระแสการอ่านคนกลุ่มใหม่ ร่วมกับภาคีทุกหน่วย เช่น โครงการปั้นนักอ่านท่ัวไทย  
    จับมือกับ  สสส. กระทรวงวัฒนธรรม ส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
5. มีหน่วยงานบริการด้านกฎหมายให้สมาชิก เช่น จัดการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ ์
6. สร้างความแข็งแรงให้สมาชิกทุกกลุ่มใน Supply Chain นี้ ตั้งแต่ต้นน้ าผูส้ร้างสรรค์ ไปจนผู้กระจายความสุขสู่ประชาชน 
7. ล็อบบีร้ัฐบาลในส่วนกฎหมายส าคัญต่อวงการ เช่น เรื่องระบบภาษีเพื่อส่งเสรมิการผลติ ขาย บริจาค ภาษีมูลคา่เพิ่ม (VAT) 
8. ยกระดับวงการไปสู่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry ตามแนวโน้มโลกท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy 
9. ผลักดันให้ PUBAT ก้าวเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีทุกหน่วยงานในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และต่อยอดสร้างความร่วมมือกัน 

         26 เมษายน 2562 
 

 
ชวนเพ่ือนมำแลกเปลี่ยน 

เพ่ือธุรกิจอุตสำหกรรมหนังสือของเรำ 
-- Together We Can -- 

 
 


