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ประวัตวิทิยากร/ทีป่รึกษา ระบบบริหารคุณภาพ  

ช่ือ-นามสกุล  นาย สายัณห์  จนัโรจนเจริญ  
   Mr. Sayan Chanrojanacharoen 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส / วทิยากรฝึกอบรม 
 

การศกึษา   -   ปริญญาตรี  วทิยาศาสตร์บัณฑติ  สาขา เคมี 
      มหาวทิยาลัย สงขลานครินทร์ 
 

-  Mini Master of Management 
                                สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) 
 

คุณวุฒ ิ/ ความสามารถ 
 

• ผู้ตรวจประเมินด้านระบบคุณภาพ  AJA Registration 

• ผู้ตรวจประเมินด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  MOODY International 

• ผู้ตรวจประเมินด้านระบบมาตรฐานแรงงานไทย SA / TLS 8001 ของ กระทรวงแรงงาน  
และ SGS 

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมนิระบบ ISO 9001:2008 

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมนิระบบ ISO/TS 16949 :2009 

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมนิระบบ ISO 14001: 2004 

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมนิระบบ OHSAS 18001:2007  

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคล / การพัฒนาบุคลากร ต่างๆ 

• วทิยากรฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาองค์กร / การเพิ่มผลผลติ / การลดต้นทุน 
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ประสบการณ์ทาํงาน  
2550 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาอาวโุส / วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ 

                      บริษัทเอน็วาย คอนซลัแต้นท์ แอนด์ เทรนน่ิง (ประเทศไทย) 

                      จํากดั 

2545 – 2550   ท่ีปรึกษาอาวโุส / วิทยากรฝึกอบรม 

                                                   บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส สแตนดาร์ด  

                                                   คอนเซาท์แทนส์ จํากดั 

2539 – 2545    ท่ีปรึกษาอาวโุส / วิทยากรฝึกอบรม 

               บริษัท  ควอลิตี ้เทรนน่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

2535 – 2539    หวัหน้าแผนกผลติ 

     บริษัท Nissho Nipro Corporation Co., Ltd. 

2532 – 2535     Production Supervisor 

                  บริษัท Pornpat  Chemical Co., Ltd. 

 
 

ประสบการณ์และทกัษะการอบรม 

• ข้อกําหนดและการตรวจประเมินระบบด้าน ISO 9000 / TS 16949 

• ข้อกําหนดและการตรวจประเมินระบบด้าน ISO 14001/OHSAS 18001 

• ข้อกําหนดและการตรวจประเมินระบบด้าน GMP / HACCP / ISO 22000 

• APQP,PPAP,FMEA,MSA 

• เทคนิคการจดัทําเอกสารและการควบคมุเอกสารระบบการจดัการด้าน ตา่งๆ เช่น 

            ISO 9000 / TS 16949/ ISO 14001/OHSAS 18001/ GMP / HACCP / ISO 22000 

• Planning and control Productive, TPM, TQC, TQM, Problem Solving, SPC 

• Zero Defect, Kaizen, QCC (Quality Control Circle), QC 7 Tools, Six Sigma 

• เทคนิคการลดต้นทนุท่ีทกุคนมีสว่นร่วม, เทคนิคการลดต้นทนุด้วย Muda Muri Mura 

• การบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร, การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์, การพยากรณ์การผลติ  

• การวางแผนการซอ่มบํารุงเชิงปฏิบติั, เทคนิคปลอดอบุติัภยั KYT 

• การป้องกนัความผิดพลาด Poka Yoke, การควบคมุคณุภาพสําหรับหวัหน้างาน 
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• การปรับปรุงวิธีการทํางานในอตุสาหกรรม, ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม 

• ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน, การบริหารงานหวัหน้างาน, ภาวะผู้ นํา (Leadership) 

• Competency เพือ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์, เทคนิคการบงัคบับญัชา 

• เทคนิคการสอนงาน, การสัง่งานและการติดตามงาน,จิตวิทยาการทํางาน 

• การทํางานเป็นทีม, การประสานงาน, การขจดัความขดัแย้ง 

• พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behaviors)  

• การบริหารงาน Balance Scorecard & KPI, การแก้ไขปัญหาและตดัสนิใจ 

• การสือ่สารภายใน-นอก, การนําเสนอผลงาน 

• Training To The Trainer 

• การพฒันาความคิดสร้างสรรค์, การบริหารงานเอกสาร, การบริหารโครงการ 

• หลกัสตูร 5 ส / เทคนิคการตรวจ 5 ส 

• เสริมสร้างความสขุสนกุกบังาน / ศิลปะการเป็นผู้ตามอย่างมีประสทิธิภาพ 

• ไคเซน็ / กิจกรรมข้อเสนอแนะ 
* 
                                 ประสบการณ์ให้คาํปรึกษาและฝึกอบรม ให้กบับริษัท ต่างๆ 

• บริษัท เจริญโภคภณัฑ์ จํากดั มหาชน 

• บริษัท อเมริกนั สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) มหาชน  จํากดั 

• บริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท สยาม จี .เอส แบตเตอร่ี จํากดั 

• โรงพยาบาล นนทเวช 

• บริษัท ไทร์-วอล (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท สมิุโตโม้ อิเลก็ตริก ไวร่ิง ซีสเตม็ แมนแูฟกเตอร่ิง จํากดั 

• บริษัท วินไทย ฟสูต์ อตุสาหกรรม จํากดั 

• บริษัท เอม็.เอ็ม.ซี สทิธิผล จํากดั 

• บริษัท ว.ีเมนส์ ฟิวส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท ยนตรกิจ เซอร์วิส จํากดั 

• บริษัท ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรีส์ จํากดั 
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• บริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จํากดั 

• บริษัท ซีเคแอล อิเลคทรอนิคส์ จํากดั 

• บริษัท ปทมุธานี บริวเวอร่ี จํากดั 

• บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท แอคคชูเน็ท ฟตุจอย (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท เอน็โด ฟอร์จจ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท โกลด์เพรส อินดสัตรี จํากดั 

• บริษัท ซมัมิทแหลมฉบงั โอโต บอดี ้เวิร์ค จํากดั 

• บริษัท ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

• บริษัท ทากาตะ-ทีโอเอ จํากดั 

• บริษัท ผลติภณัฑ์วิศวไทย จํากดั 

• บริษัท ล.อิเลค็ทริคกลาส จํากดั 

• บริษัท สยามคายาบา จํากดั 

• บริษัท ทอสเท็ม ประเทศไทย จํากดั 

• บริษัท โตโย วาล์ว (ไทยแลนด์) จํากดั 

• บริษัท โฮยาเลนซ์ (ไทยแลนด์)  จํากดั 

• บริษัท โคราช เดนกิ จํากดั 

• บริษัท เวิลด์อีเลค็ทริค(ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัท นิเดค็ อีเลค็โทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากดั(บางกะดี) 

•  บริษัท  ซมิูโกะ ลดีเฟรม  จํากดั 

• บริษัท โซดิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

•   บริษัท  ไทยเรดิเคเตอร์  จํากดั      

•   บริษัท  ไทยปากเกอร์ไร้ซ่ิง  จํากดั 

•   บริษัท  ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์)  จํากดั 

•   บริษัท ซนัแอร์โรว์ จํากดั 

•   บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จํากดั 

•   บริษัท โตชิบาเซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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•   บริษัท  FCC  จํากดั       

•   บริษัท  แสตนดาร์ด ออโตพาร์ท  จํากดั       

•   บริษัท โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ จํากดั 

•   บริษัท คอมบีแพค็ จํากดั 

•   บริษัท นิปโปร(ประเทศไทย) จํากดั 

•   บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  จํากดั 

 
 


