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วทิยากร      :  อ.เอกชยั  บุญยาทิษฐาน 
ประวตัิการศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                   University of Newcastle upon Tyne – ประเทศองักฤษ 
 
ประสบการณ์การท างาน 
2516 - 2524     ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 
                        -  นกัวชิาการมาตรฐาน 5 มีประสบการณ์ในการจดัท ามาตรฐานระดบั                                    
                        ประเทศมากกวา่ 30 มาตรฐาน 
2524 - 2527     บริษทั ดลัไมสันไทยแลนด ์ จ  ากดั  (อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง)  
                        -  ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพ 
2527 - 2528    บริษทั เทพนครพาณิชย ์จ  ากดั  (ผลิตภณัฑช์าร์ป)  -  ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ 
2528 - 2531    บริษทั แจก็สันการ์เมนท ์ จ  ากดั  (เส้ือผา้)   -  ผูจ้ดัการโรงงาน 
2531 - 2535    บริษทั บางกอกทอย  จ  ากดั (ประเทศไทย)   - ผูจ้ดัการโรงงาน 
2535 - 2538    บริษทั เทพกุล  จ  ากดั  -  ท่ีปรึกษา 
2538 - ปัจจุบนั   บริษทั บี เค อาร์ บิสซิเนส จ ากดั 
 
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 
2522     การควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน  (ISO) 
2524     เคร่ืองมือและเคร่ืองวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศญ่ีปุ่น) 
2529     ฝึกงานและดูงานโรงงานเจมาร์ รูบ้ี  จ  ากดั  (มิชิแกน  ซิต้ี    ชิคาโก  ประเทศสหรัฐ 
             อเมริกา) 
2530     ฝึกงานและดูงานโรงงานการ์เมนทใ์นกรุงโตเกียว  และโอซากา  (ประเทศญ่ีปุ่น) 
2532    ฝึกงานและดูงานโรงงาน  toys ในฮ่องกง  และประเทศจีน 
2537    ผูต้รวจประเมิน / ผูน้ าการตรวจประเมิน  (Lead Auditor) ISO 9000   
2539    ผูต้รวจประเมิน/ผูน้ าการตรวจประเมิน  ISO 14000 
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ประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือ 
- 111 กูรูบริหารจดัการอุตสาหกรรมโลก ส านกัพิมพฐ์านการพิมพ ์
- 46 ระบบงานสร้างสรรคอ์งคก์รข้ึนสู่มาตรฐานสากล ส านกัพิมพเ์ดอะเกรท มีเดีย 
- คู่มือวิเคราะห์ SWOT อยา่งมืออาชีพ ส านกัพิมพปั์ญญาชน 
- EVM การบริหารจดัการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์: เร่ืองของกิจการท่ีเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุน้ 
   ตอ้งอ่าน และน าไปใช ้ส านกัพิมพซี์เอด็ 
- CSR และ ISO 26000 ความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ ส่งส านกัพิมพซี์เอด็ 
- KPI เคร่ืองมือของผูบ้ริหาร  ส านกัพิมพปั์ญญาชน 
- การบริหารความขดัแยง้  ส านกัพิมพปั์ญญาชน 
 

ประสบการณ์ด้านการแปลหนังสือ 
-  การรบกวนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
-  เคร่ืองท าน ้าร้อนพลงังานแสงอาทิตย ์
-  เคร่ืองสูบน ้า 
-  ท่อพีวซีี 
-  หนงัสือสู้ชีวติอยา่คิดสั้น  ส านกัพิมพเ์รือนบุญ 
-  หนงัสือแกปั้ญหาอยา่งหลงผดิ  ส านกัพิมพเ์รือนบุญ 
-  และเอกสารวชิาการอ่ืนๆอีกมาก 
 
ผลงานให้ค าปรึกษาทีผ่่านมา 
1 โรงงานอุตสาหกรรม 
     1.1 บริษทั  แบมโก จ ากดั  (ผลิตภณัฑ ์Asphalt)  
     1.2 บริษทั อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ จ  ากดั  (มหาชน)   
     1.3 บริษทั ยเูน่ียนคาร์ตอน  จ ากดั  (ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ)  
     1.4 บริษทั สหวริิยา เพลทมิล  จ  ากดั (ผลิตภณัฑ ์เหล็กแผน่) 
     1.5 บริษทั สหวริิยา ไวร์ร็อด  จ  ากดั (ผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น ) 
     1.6 บริษทั สหวริิยา เชฟสตีล จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กข้ึนรูป ) 
     1.7 บริษทั ซงัโก๊ะ ไดคาสต้ิง  จ  ากดั (ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตห์ล่อ ) 
     1.8 บริษทั ไทยเชน  จ  ากดั  (ผลิตภณัฑโ์ซ่รถจกัรยาน)  
     1.9 บริษทั ไทยยานากาวา  จ  ากดั (ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตห์ล่อ ) 
     1.10 บริษทั เจ พี คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั (ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ )  
     1.11 บริษทั เอก็เพรส ลิฟท ์ จ  ากดั  (ผลิตภณัฑลิ์ฟท)์  
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     1.12 บริษทั ไฮเทค  เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั  (ผลิตภณัฑห์มอ้น ้าอุตสาหกรรม)  
     1.13 บริษทั ธรรมสรณ์  จ  ากดั  (ผลิตภณัฑถ์งัใส่น ้าพลาสติก)  
     1.14 บริษทั โรงงานสยามบอลลส์ปอตร์ จ  ากดั (ผลิตภณัฑลู์กบอล ) 
     1.15 บริษทั โฮยา่ ออพติค จ ากดั (นิคมอุตสาหกรรมล าพูน) (TQM) 
     1.16 บริษทั ไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (ปราจีนบุรี) จ ากดั (ผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษ) 
     1.17 บริษทั ปทุมธานีคอนกรีต จ ากดั (ผลิตภณัฑค์อนกรีต) 
     1.18 บริษทั สวา่งศิลป์ การพิมพ ์จ ากดั (โรงพิมพ)์ 
     1.19 บริษทั ไอที ฟู๊ด อินดสัตรีย ์จ  ากดั (ผลิตภณัฑอ์าหาร) 
     1.20 บริษทั  เบอเจอร์ เพนทส์  (ประเทศไทย)  จ  ากดั (ผลิตภณัฑสี์) 
     1.21 บริษทั นิวแมก็ จ ากดั (ผลิตภณัฑนิ์วเมติค) 
     1.22 บริษทั ที.ว.ีซี คาสต้ิง จ  ากดั (ผลิตภณัฑ์เหล็กหล่องานประปา) 
     1.23 บริษทั ที.ว.ีซี การช่าง จ ากดั (ผลิตภณัฑ์เหล็กหล่องานประปา) 
     1.24 บริษทั โลหะการวศิวกรรม จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่องานประปา) 
     1.25 บริษทั ชยัศรีนวกิจ จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่องานประปา) 
     1.26 บริษทั แอล.เอล.อลัลอย จ ากดั (ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม) 
     1.27 บริษทั เอส.พี.เมตลัเวอร์ค จ ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่องานประปา) 
     1.28 หจก พวพฒัน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่องานประปา) 
     1.29 บริษทั เทสโก ้เอน็จิเนียร์ จ  ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กงานประปา) 
     1.30 บริษทั วายเบรชัน่ จ  ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่องานประปา) 
     1.31 บริษทั เกรียงไทยพลาสเทค็ จ  ากดั (ผลิตภณัฑฉี์ด และข้ึนรูปพลาสติก) 
     1.32 บริษทั ไฟวเ์พาเวอร์ จ  ากดั (ผลิตภณัฑเ์หล็กหล่อการประปา) 
     1.33 บริษทัวชิิตผลโภค จ ากดั 
     1.34 บริษทัสยามอะอิดะ จ ากดั 
     1.35 บริษทัใจแสงยนตจ์ าดดั  
 
2 งานบริการเอกชน 
     2.1 มหาวทิยาลยัสยาม  
     2.1  บริษทั เยือ่ส่ีแควขนส่ง  จ  ากดั  (นครสวรรค)์   (ขนส่งน ้ามนั)  
     2.2  บริษทั ก.สมบูรณ์  จ  ากดั   (ขนส่งน ้ามนั)  
     2.3  บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง  จ  ากดั  
     2.4  บริษทั คลีนิคสัตวน์ ้า (1999)  จ  ากดั   
     2.5  บริษทั จดัหางานซาป้า (ประเทศไทย)  จ  ากดั  
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     2.6  บริษทั ไทยสมเด็จ ชิปป้ิง  จ  ากดั  
     2.7  บริษทั หม่ืนศรี  จ  ากดั  (ซ้ือมา-ขายไป)  
     2.8 ศูนยส์นบัสนุนการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  
     2.9 สภาวศิวกร 
 
3 งานบริการภาครัฐ 
      3.1   ศาลจงัหวดันครราชสีมา 
      3.2   ศาลรัฐธรรมนูญ  
      3.3   โรงพยาบาลโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง  
      3.4   ส านกังานฝนหลวงและการบินเกษตร  
      3.5   กองการพสัดุ  กรมทางหลวง  
      3.6   ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร  กรมทางหลวง  
      3.7   ส านกัวเิคราะห์วิจยั  กรมทางหลวง  
      3.8   ศูนยว์จิยัและพฒันางานทาง  กรมทางหลวง  
      3.9   ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดัระยอง  
      3.10  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  จงัหวดัยะลา 
      3.11  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  จงัหวดัสงขลา  
      3.12  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  จงัหวดัภูเก็ต  
      3.13  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  จงัหวดัตรัง  
      3.14 ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดัพงังา  
      3.15 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัล าปาง  
      3.16 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัร้อยเอด็   
      3.17 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัลพบุรี  
      3.18 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัพทัลุง  
      3.19 โรงพยาบาลอานนัทมหิดล จงัหวดัลพบุรี  
      3.20 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จงัหวดันครนายก  
      3.21 ส านกังานโยธาธิการ จงัหวดัระยอง  
      3.22 ส านกังานปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัระยอง  
      3.23 วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม  
      3.24 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี  
      3.25 ส านกังานทางหลวงท่ี 5 ขอนแก่น กรมทางหลวง 
      3.26  ส านกังานแขวงการทางนครสวรรคท่ี์ 2  กรมทางหลวง  
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      3.27  กองการเงินและบญัชี  กรมทางหลวง  
      3.28  ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง  จ.ระยอง  
      3.29  ส านกัสารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  

3.30  ศาลจงัหวดัชลบุรี (เฉพาะระบบงาน P.S.O.) 
3.31  ศาลแพง่ (เฉพาะระบบงานมาตรฐาน / QCC / Benchmarking / 5ส) 
3.32  ศาลจงัหวดัพิษณุโลก  
3.33  ส านกังานอธิบดีผูพ้ิพากษา ภาค 6  จงัหวดัพิษณุโลก 
3.34 ศาลอาญาธนบุรี  
3.35 ส านกังานศาลยติุธรรม – จดัท ามาตรฐานระบบงาน JSO ทั้งระบบ 
3.36 ศาลแพง่ 
3.37 ศาลอาญา 
3.38 ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
3.39 ศาลจงัหวดัชลบุรี 
3.40 ศาลจงัหวดัอุบลราชธานี 
3.41 ศาลแขวงขอนแก่น 
3.42 ศาลแขวงเชียงใหม่ 
3.43 ศาลจงัหวดัสวรรคโลก 
3.45 ศาลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3.46 ศาลแขวงพระนครเหนือ 
3.47 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 
3.48 ศาลแรงงานกลาง 
3.49 ศาลจงัหวดัภูเก็ต 
3.50 ศาลจงัหวดัสงขลา 
3.51 ส านกังานอธิบดีผูพ้ิพากษา ภาค 7 จงัหวดันครปฐม 
3.52 ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น 
3.53 ศาลจงัหวดัพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
3.54 ส านกัวชิาการศาลยติุธรรม 
3.55 ศาลจงัหวดัศรีสะเกษ 
3.56 ศาลจงัหวดัภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
3.57 ศาลจงัหวดัสุพรรณบุรี 
3.58 ศาลจงัหวดักาญจนบุรี 
3.59 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
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3.60 เป็นท่ีปรึกษาจดัท ายทุธศาสตร์ใหก้บัหน่วยงานราชการอีกหลายองคก์ร 
 
หัวข้อทีใ่ห้การฝึกอบรม 
1. 5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
2. QCC เพื่อการแกปั้ญหาและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
3. Seven QC Tools – เคร่ืองมือคิวซี 7 อยา่ง 
4. QC Story กบัการแกปั้ญหาแบบ QC 
5. กิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion System) 
6. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั ISO 9000 
7. ขอ้ก าหนด ISO 9000 และการประยกุตใ์ชใ้นการวางระบบงาน 
8. ISO 14000 เพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
9. Balanced Scorecard เพื่อการพฒันาองคก์ร  
10. Six Sigma ระดบัคุณภาพเพื่อสร้างประสิทธิภาพและผลก าไร  
11. การบริหารองคก์รสมยัใหม่สู่ TQM  
12. TQA ระบบการบริหารจดัการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
13. กลยทุธ์การบริหารและการจดัการดว้ย SWOT 
14. ISO 26000 มาตรฐาน CSR ท่ีสมบูรณ์แบบ 
15. OHSAS 18001 เพื่อความปลอดภยัในการท างาน และอาชีวอนามยัท่ีดี 
16. SA 8000 เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดี 
17.การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) หรือการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  (SQC) 
18. Competency สมรรถนะท่ีทุกองคก์รตอ้งการ  
19. การประยกุตใ์ช ้KPI ในการบริหารงาน  
20. การท างานเป็นทีม ปัจจยัท่ีส าคญัของการจดัการยคุใหม่  
21. ลดตน้ทุนเพื่อสร้างก าไรใหก้บักิจการ 
22. การเพิ่มผลผลิต (Productivity) เพื่อสร้างก าไร 
23. การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management - CRM) 
24. ความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) 
25. EVM การจดัการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management ) 
26. FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – การวเิคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบ 
27. การวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis) 
28. ภาวะผูน้ า กบัการบริหารงานสมยัใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
29. การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย KPI และ Competency  
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30. การตรวจติดตามภายใน – Internal Audit  
31. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อกา้วสู่องคก์รเรียนรู้ 
32. HACCP และ GMP กบัอุตสาหกรรมอาหาร  
33. ISO 22000 มาตรฐานอาหารในระดบัสากล  
34. TPM กบัการพฒันาองคก์รข้ึนสู่สากลอยา่งย ัง่ยนื  
35. การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) และการน าไปใช ้
36. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) อยา่งมีประสิทธิภาพ  
37. เทคนิคการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ 
38. การบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse Management) 
39. ความสูญเสีย 7 ประการท่ีตอ้งก าจดัเพื่อสร้างผลก าไรท่ีย ัง่ยนื 
40. การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) 
41. การบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management) 
42. วศิวกรรมคุณค่า (Value Engineering - VE) กบัการพฒันาองคก์ร 
43. ISO 50001 - ระบบการบริหารพลงังาน 
44. Poka Yoke การป้องกนัความผดิพลาดดีกวา่ตามแกไ้ขปัญหา 
45. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส  
46. จิตส านึกดา้นคุณภาพท่ีตอ้งสร้างข้ึนใหไ้ด ้
47. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance - PM) 
48. ระบบการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control System)  
49. ISO/TS 16949 การบริหารคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
50. PMQA รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
51. เทคนิคการด าเนินธุรกิจใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื 
 
หัวข้อการให้ค าปรึกษา 
1. การจดัท า SWOT วสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และตวัช้ีวดั (KPI) 
2. ระบบ 5ส และการตรวจประเมิน 
3. ระบบ QCC – Quality Control Circle  
4. ระบบการบริหารขา้มสายงาน Cross Functional Management – CFM      
5. QC Story และ 7 QC Tools เร่ืองราวเก่ียวกบั QC และเคร่ืองมือ QC 7 อยา่ง            
6. ระบบกิจกรรมเสนอแนะ Suggestion System  
7. ระบบ Balanced Scorecard – BSC  
8. ระบบ Six Sigma  



 
 

________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter.com 
 

9. ISO 9000 : 2008 ระบบการบริหารคุณภาพ  
10. ISO 14000 ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม  
11. OHSAS 18000 ระบบอาชีวอนามยัละความปลอดภยั   
12. มอก 18001 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
13. ระบบ SA 8000 ระบบความรับผดิชอบทางสังคม - Social Accountability 8000 
14. ISO 26000: ขอ้แนะน าเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  
15. GMP และ HACCP หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีดีในการผลิต และ การวเิคราะห์อนัตรายและจุด 
       ควบคุมวกิฤติ  
16. ISO 22000 ระบบการบริหารความปลอดภยัอาหาร  
17. TQM – Total Quality Management  
18. การเพิ่มผลผลิต – Productivity 
19. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)  
20. ความสามารถของกระบวนการ – Process Capability  
21. แผนการชกัตวัอยา่งและเกณฑต์ดัสิน – Sampling Plan and Criteria  
22. Statistical Quality Control – SQC / Statistical Process Control – SPC  
23. การวเิคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบ Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 
24. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั – Total Preventive Maintenance – TPM  
25. การประเมินผลการปฏิบติังาน – Performance Appraisal 
26. การจดัท าค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
27. การบริหารความเส่ียง – Risk Management   
28. ISO 50001 - ระบบการบริหารพลงังาน 
29. ISO/TS 16949 การบริหารคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
     
 


