ั
ประว ัติวท
ิ ยากร “อาจารย์พท
ิ ักษ์พงษ์ จ ัตุชย”
วิทยากรผู้เชียวชาญด้ านการบริ หารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด้ าน
การเพิม่ ผลผลิตในองค์กร จากประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรธุรกิจชันนํ
้ ากว่า 15 ปี ทังได้
้ รับเกียรติเชิญ
ไปบรรยายในมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชันนํ
้ าหลายแห่ง
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท ; บริ หารธุรกิจ (MBA) การจัดการอุสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริ ญญาตรี ; วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผู้จดั การทัว่ ไป, บริ ษัท เพอร์ เฟค เอ็กเซลเล้ นท์ จํากัด.
- ผู้จดั การทัว่ ไป, บริ ษัท เอบีพี อินเตอร์ เทค จํากัด.
- ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายผลิต, บริ ษัท อินเตอร์ โรล (ประเทศไทย) จํากัด.
- วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต, บริ ษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด. (สมบูรณ์กรุ๊ป)
- วิศวกรการผลิต, บริ ษัท แอลจี ศรี ไทย อินโฟคอมม์ (ประเทศไทย) จํากัด.
- อาจารย์พิเศษ, คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (การจัดการการผลิต, การจัดการคุณภาพ)
- วิทยากรบรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (การบริ หารงานและ
การจัดการภาคอุตสาหกรรม)
- วิทยากรพิเศษกลุม่ วิชาการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และกลุม่ วิชาการจัดการด้ านคุณภาพ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- วิทยากรด้ านการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต.
การฝึ กอบรมและวุฒบิ ัตร
- วุฒิบตั ร “Lean Manufacturing Programs”, by Association for Manufacturing Excellence (AME), Toronto, Canada.
- วุฒิบตั ร “Kaizen and Zero defect advance programs”, by Interroll Engineering center, Germany.
- วุฒิบตั ร “Internal Auditor for ISO9001:2008”, by SGS (Thailand) Limited.
- วุฒิบตั ร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949”, by Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd.
- วุฒิบตั ร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, by สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute).
- วุฒิบตั ร “Total Quality Management : TQM, by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute).
- วุฒิบตั ร “The Manager” รุ่นที่ 69, by สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา (Management and Psychology Institute).
- วุฒิบตั ร “บนเส้ นทางความก้ าวหน้ า สูโ่ ลกทรรศน์นกั บริ หาร (VIP)” รุ่นที่ 9, by บริ ษัท ตรี เพชรอีซซู เุ ซลส์ จํากัด.
กลุ่มความเชี่ยวชาญพิเศษในการบรรยาย
- การดําเนินระบบ 5ส. (5s. System) และกิจกรรมกลุม่ คิวซีสตอรี่, คิวซีซี และ ไคเซ็น (QC Story, QCC and Kaizen Activity)
[** คณะทํางานรางวัล Silver Award, Thailand 5S Award 2016 by TPA - บริ ษัท อินเตอร์ โรล (ประเทศไทย) จํากัด. **]
- การจัดการระบบจัดซื ้อและควบคุมสินค้ าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management)
- เครื่ องมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากลเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
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(APQP , PPAP , FMEA , Control plan , SPC and MSA)
- ระบบการผลิตแบบโตโยต้ า (Toyota Production System : TPS)
- การจัดการองค์กรด้ วยแนวคิดแบบลีน (Lean manufacturing)
หัวข้ อหลักสูตรจากประสบการณ์ ในการบรรยายและความเชี่ยวชาญ
Productivity Management
- หลักสูตร “ระบบ 5ส เพื่อการเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุงงาน” (5s for Implementation and Sustainable)
- หลักสูตร “เทคนิคการยกระดับการตรวจติดตามและประเมินผลกิจระบบ 5 ส. สาหรับคณะกรรมการ 5ส.” (Internal Audit 5s.)
- หลักสูตร “กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement)
- หลักสูตร “เทคนิคการค้ นหาและแนวทางลดต้ นทุนจากการสูญเสีย 7+2 ประการ” (7+2 Wastes for Cost Reduction)
- หลักสูตร “เทคนิคการกําจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้ หมดสิ ้นไป” (Muda, Muri, Mura for Elimination)
- หลักสูตร “เทคนิคและทักษะการแก้ ไขปั ญหาที่หน้ างาน” (Problem Solving & Decision Making Skill)
- หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้ วยระบบการมองเห็น” (Visual System)
- หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่ องจักรเสียหายเป็ นศูนย์”' (PM Analysis)
- หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรด้ วยระบบ TPM” (Effective OEE step to TPM)
- หลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques)
Quality Management
- หลักสูตร “การสร้ างทัศนคติและปลูกจิตสานึกทีด่ ีในงานด้ านคุณภาพ” (Quality Awareness)
- หลักสูตร “ต้ นทุนคุณภาพ” (Cost of Quality) และเทคนิคการนํา PDCA มาใช้ ในการบริ หารและปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
- หลักสูตร “เทคนิคลดต้ นทุนและการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้ วยเครื่ องมือด้ านคุณภาพ 7 ชนิด” (QC 7 tools for Improvement)
- หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke)
- หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็ นศูนย์” (Zero Quality Control - ZQC)
- หลักสูตร “การพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน” (Quality Sustainable Development)
- หลักสูตร “เทคนิคการดําเนินกิจกรรมกลุม่ QCC ให้ เกิดประสิทธิภาพและยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง” (QCC for Improvement)
- หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ ไขงานด้ านคุณภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making)
- หลักสูตร “การเตรี ยมและจัดทําเอกสารแผนวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ ้น (FMEA) และแผนควบคุม (Control plan)”
- หลักสูตร “การจัดเตรี ยมและทําเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้ อกาหนด ISO/IATF16949”
- หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพล่วงหน้ า (APQP) และการพิสจู น์ยืนยันรับรอง (PPAP) ตามข้ อกาหนด ISO/ IATF 16949”
Business Management
- หลักสูตร “การบริ หารและควบคุมต้ นทุนการผลิตสําหรับหัวหน้ างาน” (Production control and Cost Management)
- หลักสูตร “กลยุทธ์และบทบาทผู้นําการบริ หารกระบวนการผลิต” (Modern Production Management)
- หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื ้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” (Purchases Management)
- หลักสูตร “การจัดการสินค้ าคงคลังและคลังสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Inventory Management)
- หลักสูตร “Six Sigma เบื ้องต้ นและการประยุกต์ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)
- หลักสูตร “การสร้ างสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping : VSM)
- หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนการผลิตภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ” (Strategic and Aggregate Production Planning)
- หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just In Time : JIT)
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- หลักสูตร “เทคนิคการสร้ างงานที่เป็ นมาตรฐาน” (Standardization Work)
- หลักสูตร “แนวคิดวิถีทางและระบบการผลิตแบบโตโยต้ า” (Toyota Production System : TPS)
วิธีการฝึ กอบรม ; (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัตกิ าร 70%)
- การบรรยาย-สาธิตเนื ้อหาและทฤษฎี รวมทังชมภาพและวี
้
ดีทศั น์ประกอบ
- ตัวอย่างกรณีศกึ ษาสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิ
- กิจกรรมกลุม่ ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop)
ประสบการณ์ การเป็ นที่ปรึกษาและวิทยากร (โดยสังเขป)
- บริ ษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด.
- บริ ษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ โพลิเมอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท ไทยซูซกู ิ มอเตอร์ จํากัด.
- บริ ษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จํากัด.
- บริ ษัท เบสท์-แพคคอนกรี ต (2) จํากัด. (สาขา บุรีรัมย์)
- บริ ษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท ดีทีเอส แดร็ คเซิลไมเออร์ ออโทโททีฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท อีเอ็มซี จํากัด. (มหาชน)
- บริ ษัท อูซูอิ อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จํากัด.
- บริ ษัท ที เค การ์ เม้ นท์ จํากัด.
- บริ ษัท อีเกิ ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท ลีนา่ พี.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด. (ลีนา่ กรุ๊ป)
- บริ ษัท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรี ย์ (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด.
- บริ ษัท จี.แอล. ซัพพลาย จํากัด.
- บริ ษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จํากัด.
- บริ ษัท วิสด้ อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จํากัด
- บริ ษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด.
- บริ ษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด.
- บริ ษัท เอเชีย เมทัล จํากัด. (มหาชน)
- บริ ษัท โอเค-ดี เทรนนิ่ง จํากัด.
- บริ ษัท ซากะ ฟาสเซินเอนร์ (ประเทศไทย) จํากัด.
- บริ ษัท ฟูล๊อก จํากัด.
- บริ ษัท ไต๋ รับเบอร์ จํากัด.
- บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด. (มหาชน) (โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี)
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- บริ ษัท เอ็นลู้บ เทคโนโลยี จํากัด. (ที่ปรึกษาหลัก “โครงการพัฒนาระบบงานจัดซื ้อและคลังสินค้ า”)
- บริ ษัท เทพนิมิตร พรี ซชิ นั่ จํากัด. (ที่ปรึกษาหลัก “โครงการพัฒนากระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดี”)
- บริ ษัท เอเชีย เมทัล จํากัด. (มหาชน), โรงงานพนัสนิคม (ที่ปรึกษาหลัก “โครงการพัฒนาระบบ 5ส.และฝึ กอบรมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริ มการเพิม่ ผลผลิต”)
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