
ประวตัวิทิยากร “อาจารยพ์ทิกัษพ์งษ ์จตัชุยั” 
วิทยากรผู้ เชียวชาญด้านการบริหารจดัการงานอตุสาหกรรมการผลติและการพฒันากิจกรรมด้าน

การเพ่ิมผลผลติในองค์กร จากประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรธุรกิจชัน้นํากวา่ 15 ปี ทัง้ได้รับเกียรตเิชิญ

ไปบรรยายในมหาวิทยาลยัและองค์กรธุรกิจชัน้นําหลายแหง่ 

 ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาโท ; บริหารธุรกิจ (MBA) การจดัการอสุาหกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ปริญญาตรี ; วิศวกรรมอตุสาหการ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ประสบการณ์การทาํงาน 

- ผู้จดัการทัว่ไป, บริษัท เพอร์เฟค เอ็กเซลเล้นท์ จํากดั. 

- ผู้จดัการทัว่ไป, บริษัท เอบีพี อินเตอร์เทค จํากดั. 

- ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายผลติ, บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จํากดั. 

- วิศวกรพฒันากระบวนการผลติ, บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั. (สมบรูณ์กรุ๊ป) 

- วิศวกรการผลติ, บริษัท แอลจี ศรีไทย อินโฟคอมม์ (ประเทศไทย) จํากดั. 

- อาจารย์พิเศษ, คณะวิทยาการการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ (การจดัการการผลติ, การจดัการคณุภาพ) 

- วิทยากรบรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (การบริหารงานและ

การจดัการภาคอตุสาหกรรม) 

- วิทยากรพิเศษกลุม่วชิาการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ และกลุม่วชิาการจดัการด้านคณุภาพ, สถาบนัไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 

- วิทยากรด้านการบริหารจดัการอตุสาหกรรมการผลติและกิจกรรมปรับปรุงงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลติ. 

 การฝึกอบรมและวุฒบิัตร 

- วฒุิบตัร “Lean Manufacturing Programs”, by Association for Manufacturing Excellence (AME), Toronto, Canada. 

- วฒุิบตัร “Kaizen and Zero defect advance programs”, by Interroll Engineering center, Germany. 

- วฒุิบตัร “Internal Auditor for ISO9001:2008”, by SGS (Thailand) Limited. 

- วฒุิบตัร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949”, by Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. 

- วฒุิบตัร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, by สถาบนัยานยนต์ (Thailand Automotive Institute). 

- วฒุิบตัร “Total Quality Management : TQM, by สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต ิ(Thailand Productivity Institute). 

- วฒุิบตัร “The Manager” รุ่นท่ี 69, by สถาบนัการบริหารและจิตวิทยา (Management and Psychology Institute). 

- วฒุิบตัร “บนเส้นทางความก้าวหน้า สูโ่ลกทรรศน์นกับริหาร (VIP)” รุ่นท่ี 9, by บริษัท ตรีเพชรอีซซูเุซลส์ จํากดั. 

 กลุ่มความเชี่ยวชาญพิเศษในการบรรยาย 

- การดาํเนินระบบ 5ส. (5s. System) และกิจกรรมกลุม่ คิวซีสตอร่ี, คิวซีซี และ ไคเซ็น (QC Story, QCC and Kaizen Activity) 

     [** คณะทํางานรางวลั Silver Award, Thailand 5S Award 2016 by TPA - บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จํากดั. **] 

- การจดัการระบบจดัซือ้และควบคมุสนิค้าคงคลงั (Purchasing and Inventory Management) 

- เคร่ืองมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) ตามมาตรฐานระบบคณุภาพสากลเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ 
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   (APQP , PPAP , FMEA , Control plan , SPC and MSA) 

- ระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) 

- การจดัการองค์กรด้วยแนวคิดแบบลนี (Lean manufacturing) 

 หัวข้อหลักสูตรจากประสบการณ์ในการบรรยายและความเชี่ยวชาญ  

Productivity Management  

- หลกัสตูร “ระบบ 5ส เพ่ือการเพ่ิมผลผลติและปรับปรุงงาน” (5s for Implementation and Sustainable)  

- หลกัสตูร “เทคนิคการยกระดบัการตรวจตดิตามและประเมินผลกิจระบบ 5 ส. สาหรับคณะกรรมการ 5ส.” (Internal Audit 5s.)  

- หลกัสตูร “กิจกรรมไคเซ็น เพ่ือการปรับปรุงงานและและลดการสญูเปลา่” (Kaizen for Work Improvement)  

- หลกัสตูร “เทคนิคการค้นหาและแนวทางลดต้นทนุจากการสญูเสยี 7+2 ประการ” (7+2 Wastes for Cost Reduction)  

- หลกัสตูร “เทคนิคการกําจดัความสญูเสยี 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิน้ไป” (Muda, Muri, Mura for Elimination) 

- หลกัสตูร “เทคนิคและทกัษะการแก้ไขปัญหาท่ีหน้างาน” (Problem Solving & Decision Making Skill) 

- หลกัสตูร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น” (Visual System) 

- หลกัสตูร “เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพ่ือลดของเสยีและเคร่ืองจกัรเสยีหายเป็นศนูย์”' (PM Analysis) 

- หลกัสตูร “การการวเิคราะห์ OEE และปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรด้วยระบบ TPM” (Effective OEE step to TPM) 

- หลกัสตูร “เทคนิควิศวกรรมอตุสาหการเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques)  

Quality Management  

- หลกัสตูร “การสร้างทศันคติและปลกูจิตสานกึท่ีดีในงานด้านคณุภาพ” (Quality Awareness)  

- หลกัสตูร “ต้นทนุคณุภาพ” (Cost of Quality) และเทคนิคการนํา PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ”  

- หลกัสตูร “เทคนิคลดต้นทนุและการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยเคร่ืองมือด้านคณุภาพ 7 ชนิด” (QC 7 tools for Improvement)  

- หลกัสตูร “เทคนิคการออกแบบและการปอ้งกนัความผิดพลาดในกระบวนการผลติ” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke)  

- หลกัสตูร “ระบบการจดัการและควบคมุคณุภาพแบบของเสยีเป็นศนูย์” (Zero Quality Control - ZQC)  

- หลกัสตูร “การพฒันาระบบคณุภาพในกระบวนการผลติอยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน” (Quality Sustainable Development)  

- หลกัสตูร “เทคนิคการดาํเนินกิจกรรมกลุม่ QCC ให้เกิดประสทิธิภาพและยัง่ยืนอยา่งตอ่เน่ือง” (QCC for Improvement)  

- หลกัสตูร “การวิเคราะห์ปัญหาและตดัสนิใจแก้ไขงานด้านคณุภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making)  

- หลกัสตูร “การเตรียมและจดัทําเอกสารแผนวเิคราะห์ข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึน้ (FMEA) และแผนควบคมุ (Control plan)” 

- หลกัสตูร “การจดัเตรียมและทําเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกาหนด ISO/IATF16949”  

- หลกัสตูร “การวางแผนคณุภาพลว่งหน้า (APQP) และการพิสจูน์ยืนยนัรับรอง (PPAP) ตามข้อกาหนด ISO/ IATF 16949”  

Business Management  

- หลกัสตูร “การบริหารและควบคมุต้นทนุการผลติสาํหรับหวัหน้างาน” (Production control and Cost Management)  

- หลกัสตูร “กลยทุธ์และบทบาทผู้ นําการบริหารกระบวนการผลติ” (Modern Production Management) 

- หลกัสตูร “กลยทุธ์และการจดัการงานจดัซือ้สมยัใหมอ่ยา่งมืออาชีพ” (Purchases Management)  

- หลกัสตูร “การจดัการสนิค้าคงคลงัและคลงัสนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ” (Inventory Management)  

- หลกัสตูร “Six Sigma เบือ้งต้นและการประยกุต์ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) 

- หลกัสตูร “การสร้างสายธารแหง่คณุคา่” (Value Stream Mapping : VSM)  

- หลกัสตูร “กลยทุธ์การวางแผนการผลติภาพรวมอยา่งมีประสทิธิภาพ” (Strategic and Aggregate Production Planning)  

- หลกัสตูร “กลยทุธ์การจดัสมดลุสายการผลติและระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด”ี (Just In Time : JIT)  
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- หลกัสตูร “เทคนิคการสร้างงานท่ีเป็นมาตรฐาน” (Standardization Work)  

- หลกัสตูร “แนวคดิวิถีทางและระบบการผลติแบบโตโยต้า” (Toyota Production System : TPS)  

 วิธีการฝึกอบรม ; (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัตกิาร 70%) 

- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมทัง้ชมภาพและวีดีทศัน์ประกอบ 

- ตวัอยา่งกรณีศกึษาสาํหรับการฝึกปฏิบตัิ  

- กิจกรรมกลุม่ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop) 

 

 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (โดยสังเขป) 

- บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากดั. 

- บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลเิมอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท ไทยซูซกิู มอเตอร์ จํากดั.  

- บริษัท มาบชิู (ไทยแลนด์) จํากดั.  

- บริษัท เบสท์-แพคคอนกรีต (2) จํากดั. (สาขา บรีุรัมย์) 

- บริษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโททีฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท อีเอ็มซี จํากดั. (มหาชน) 

- บริษัท อซููอิ อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จํากดั. 

- บริษัท ที เค การ์เม้นท์ จํากดั. 

- บริษัท อีเกิล้ ออตตาวา (ประเทศไทย) จํากดั.   

- บริษัท ลนีา่ พี.แอล.เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั. (ลนีา่กรุ๊ป) 

- บริษัท นิตโต้ โคกิ อินดสัทรีย์ (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั. 

- บริษัท จี.แอล. ซพัพลาย จํากดั. 

- บริษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท พีเพ่ิล ไดนามิค จํากดั. 

- บริษัท วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จํากดั 

- บริษัท ททัซูโน ่เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จํากดั. 

- บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั. 

- บริษัท เอเชีย เมทลั จํากดั. (มหาชน)  

- บริษัท โอเค-ดี เทรนน่ิง จํากดั. 

- บริษัท ซากะ ฟาสเซินเอนร์ (ประเทศไทย) จํากดั. 

- บริษัท ฟลู๊อก จํากดั. 

- บริษัท ไต ๋รับเบอร์ จํากดั. 

- บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั. (มหาชน) (โครงการสหกิจศกึษาร่วมกบั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี              

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ) 
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- บริษัท เอ็นลู้บ เทคโนโลยี จํากดั. (ท่ีปรึกษาหลกั “โครงการพฒันาระบบงานจดัซือ้และคลงัสนิค้า”) 

- บริษัท เทพนิมิตร พรีซชิัน่ จํากดั. (ท่ีปรึกษาหลกั “โครงการพฒันากระบวนการผลติแบบทนัเวลาพอดี”) 

- บริษัท เอเชีย เมทลั จํากดั. (มหาชน), โรงงานพนสันิคม (ท่ีปรึกษาหลกั “โครงการพฒันาระบบ 5ส.และฝึกอบรมกิจกรรม   

เพ่ือสง่เสริมการเพ่ิมผลผลติ”) 
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