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Profile วิทยากร
อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร
Trainer and Consultant
การศึกษา
 ปริ ญญาโท: เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ ทางาน
2555-2557
2549-2555
2548-2549
2546-2548
2545-2546
2540-2545

ที่ปรึ กษาโครงการด้าน CSR ให้กบั เครื อเบทาโกร
ที่ปรึ กษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กบั เครื อเบทาโกร
วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุ งกระบวนการ (Process Improvement) ที่เครื อ SCG-Paper
Learning Facilitator ประจาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ของพนักงานที่ SCG-Paper
Facilitator ที่โรงเรี ยนดรุ ณสิ กขาลัย เพื่อเรี ยนรู้ทฤษฎี Constructionism
วิศวกรฝ่ ายผลิตบริ ษทั เยือ่ กระดาษสยาม จากัด (มหาชน) ในเครื อ SCG-Paper

ประวัตกิ ารเข้ ารับการฝึ กอบรม
2559
2558
2557
2557

ครบเครื่ องเรื่ องศาสตร์ และศิลป์ การเป็ นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสิ นใจ ที่สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พฒั นาความคิดสร้างสรรค์
Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้ นสกุลไชย
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2557 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT
2554 Lean Production System at AOTS Japan

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ









หลักสู ตร “Lean Management”
หลักสู ตร “Strategic Thinking”
หลักสู ตร “Systems Thinking”
หลักสู ตร “Systems Problem Solving”
หลักสู ตร “Problem Solving and Decision Making”
หลักสู ตร “Transfer CSR Strategies into Action”
หลักสู ตร “Productivity Improvement”
หลักสู ตร “Root Cause Analysis”

องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม
 บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
 บริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

 บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
 บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด

 บริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั นิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟโคทติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

 บริ ษทั เคไลน์ (ประเทศไทย) จากัด

 บริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

 บริ ษทั วีพีพี โปรเกรสซิฟ จากัด

 บริ ษทั นานมีบุค๊ ส์ จากัด

 มูลนิธิโครงการหลวง

 โครงการ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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