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Profile วิทยากร
อาจารย์ ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร : นักวิชำกำรด้ ำนกำรบริหำรองค์ กรอิสระ

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารฯลาดกระบัง
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ Temple University Japan
ปริ ญญาเอกบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ American University Of London

ประสบการณ์ ทางาน








คร่ าหวอดกับการบริ หารงานตั้งแต่การเป็ นผูจ้ ดั การครั้งแรกเมื่ออายุ 28 ปี และก้าวหน้าในอาชีพผูจ้ ดั การ
กว่า 20 ปี
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในบริ ษทั ไทย ญี่ปุ่น และ อเมริ กนั มานานกว่า 10 ปี
เคยประจาในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ ลาว อินเดีย เดินทางไปประชุม และนาเสนองานมากกว่า 20
ประเทศ
เคยเป็ น Executive Director of TEBA (Thai European Business Association) สมาคมส่ งเสริ มธุ รกิจไทยยุโรป
ได้รับเชิญเป็ น Honor Guest Speaker ของ ASAN Memorial College of Airs & Science ในการสัมมนาใน
หัวข้อ International Conference on Contemporary Praxis in Academics & Research ที่เมืองเจนไน
ประเทศอินเดีย
ได้รับเชิญเป็ น Guest Speaker ของ Intensive Conference Program จัดโดย Planet Pacific and Forum ใน
การสัมมนาในหัวข้อ Key Strategies Logistics & Supply Chain in AEC ที่โรงแรม Grande Centre Point
Hotel Ploenchit กทม.
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หนึ่งในทีมที่ปรึ กษาของบริ ษทั TRD ในการปรับปรุ งคุณภาพการผลิตให้กบั บริ ษทั นมหนองโพ ราชบุรี
ผลงานแปลหนังสื อแนวบริ หารธุ รกิจให้กบั สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ขายดีติดอันดับ
จนต้องพิมพ์ซ้ าหลายครั้งเช่น “อยากยิง่ ใหญ่ตอ้ งใจหิ น” “การปฏิรูปองค์กรให้เติบโตอย่างฮอนด้า” และ
“เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ”
เคยเป็ นอาจารย์พิเศษหลักสู ตรปริ ญญาตรี สมทบคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เขตการ
สอนบ้านค่าย จ.ระยอง

ประวัตกิ ารเข้ ารับการฝึ กอบรม






TS16949, ISO14000
LEAN Sigma Manufacturing
Negotiation Art
Financial Management for Plant Manager
Honda Service Manager Training

หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ









Strategic Management for Successful Manager
Essential Management Skills for Supervisor or First time Manager
LEAN Manufacturing
Toyota Production System (TPS)
Six Sigma
Kaizen – Continuous Improvement
Financial Concept for Non-financial Manager for Profitability
Service Excellence

หนังสื อแปลในเครื อสมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญีป่ ุ่ น) : สสท







Increase Knowledge with Cartoon; 2010 (ชุดการ์ตูนเสริ มความรู ้; 2553)
Toyota Production System; 2009 (การผลิตแบบโตโยต้า; 2552)
Growth as Honda; 2008 (การปฏิรูปองค์กรให้เติบโตอย่างฮอนด้า; 2551)
Business Economics; 2006 (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ; 2549)
Want to be Great, be Stoned-Heart; 2007 (อยากยิง่ ใหญ่ตอ้ งใจหิ น; 2550)
Motorcycle Repairing is Easy; 2005 (มอเตอร์ ไซด์ซ่อมเองได้ง่ายจัง; 2548
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เพิม่ เติม : รูปภาพ
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