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ตำแหนง่ 
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process 

Improvement 
 
คณุวฒุิ / การศึกษา 

• ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
• ปริญญาโท : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ประกาศนยีบตัร และการอบรม  

• Certificate กระบวนการผลิตโตโยต้า (TPS/TPM) โดย AOTS JAPAN 
• BPM and Workflow Application Development โดย Software Park Thailand 

• ISO 9001:2008 Internal Audit จาก The British Standards Institution in incorporated 

by Royal Charter 

• ISO 9001:2008 Requirement & Implementation จาก The British Standards Institution 

in incorporated by Royal Charter 

• Process Safety Management (PSM) การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ จาก 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• GMP/HACCP Internal Audit and Food Safety Audit Technique จาก The British 

Standards Institution in incorporated by Royal Charter 

• ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004 จาก EQA Certification (Thailand)  

• ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี โดย กองโลจิสติกส์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 

Trainer Profiles 

อาจารย์ฉัตรชัย ปทุมารักษ์ 
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หลกัสตูรฝกึอบรมทีเ่ชีย่วชาญ 
• Lean Supply Chain 
• Business Process Improvement 
• Lean Process Management 

 

ตวัอยา่งประสบการณ์บรรยาย และการเป็นทีป่รกึษา 
• บริษัท ภัทรจิตอิเลคทริค จำกัด 

o ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คำปรึกษา และให้บริการทางด้านระบบไฟฟ้า และบริการ

ให้คำปรึกษา การโค้ชภายใต้แบรนด์ Lean Coach Business Process 

Improvement  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานธุรกิจ Lean  

Supply Chain  Management 

• บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด 
o ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คำปรึกษา ทางด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหาร 

Supply Chain การวิเคราะห์โอกาสทางการตลา 

• บริษัท โปรเด้นท์อินเตอร์เดนทัลแลบ จํากัด 
o ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบ และออกแบบ

กระบวนการผลิต 

• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
o วิทยากร Lean Service Improvement และ Improvement and Innovation for 

Service Excellence 

• บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 
o วิทยากร ด้าน Lean Culture  Lean Officer  

• บริษัท เกรียงไกร สตีล จำกัด 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้าน Lean Culture  และ Lean Supply Chain 

• บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้าน Lean Culture  Lean Officer และการออกแบบ

การวางแผนการขาย และปฎิบัติการ และ Lean Supply Chain 

• บริษัท ไทยฟอร์มาโซ จำกัด 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching การวางโครงสร้าง S&OP และกลยุทธ์ธุรกิจของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

o ที่ปรึกษา โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม และ

ชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้าง

ยาวนาน 
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• วิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปหยดน้ำใจ 
o ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนธุรกิจ การวางแผน Supply Chain ด้วยแนวคิดลีน 

• บริษัท มาดามอร ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
o ที่ปรึกษา ทางด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหาร Supply Chain การวิเคราะห์

โอกาสทางการตลาด 

• บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้านการจัดการองค์กร Lean  Supply Chain  

Management และการออกแบบการวางแผนการขาย และปฎิบัติการ 

• บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้าน Business Process Improvement 

• บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียร่ิง อีเลคทริค จำกัด 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้าน Lean Supply Chain 

• สภาอุตสาหกรรม 
o ทีมที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

น้ำภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor, EEC) การวิเคราะห์กระบวนการการใช้น้ำโดยใช้เครื่องมือ Lean และ VSM 

ในการวิเคราะห์กระบวนการ 

• หจก.เอสพีโฟนเซ็นเตอร์ 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การขยายสาขา การบริหาร

สินค้าคงคลัง 

• บริษัท สีเดล ต้า จำกัด 
o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้านการจัดการคลังสินค้า ด้านการวิจัยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ และด้านการผลิต 

• บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

o ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ด้าน Lean Accounting การบริหารงานบัญชี และ

ด้านโลจิสติกส์ โดยการวิเคราะห์ Business Process และใช้แนวคิด Lean ในการ

พัฒนากระบวนการทำงาน 

• ฯลฯ 

 


