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Profile วิทยากร
อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Rachan Chaiwattananon
ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ที่ปรึ กษา Supply Chain, Logistics & Productivity Improvement

การศึกษา

ปริญญาตรี : สาขา สถิติศาสตร์ประยุกต์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาขา การจัดการด้านโลจิสติกส์
คณะบัณฑิตวิทยาลัย สหสาขาวิชาชีพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ งปัจจุบัน

ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และปฎิบตั ิการโลจิสติกส์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ความเชี่ยวชาญ
-

Supply Chain, Logistics & Operation Management Skill, Information System
Distribution, Warehouse, Transportation, Order Processing, Customer Service, Quick Response
Cost Management and Improvement
Productivity Improvement (5s & Visual Control, Kanban, KaiZen, Lean etc.)
Business Process Improvement and Management
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ประสบการณ์ การทางานในระดับบริหาร
-

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการโลจิสติกส์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฎิบตั ิงาน
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การฝ่ าย IT
รองผูจ้ ดั การฝ่ าย IT
หัวหน้าฝ่ ายคอมพิวเตอร์

บริ ษทั โนว์เลดจ์แวร์ อินเทลลิเจนซ์ จากัด
บริ ษทั นิ่มซี่ เส็ ง โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั เอเชียบุคส์ จากัด
บริ ษทั พรหมพรม มหาชน จากัด
บริ ษทั สิ นธนโชติ จากัด
บริ ษทั โหงวฮก เอเจนซี่ จากัด
บริ ษทั สยามแมคโคร (มหาชน) จากัด
สมาคมราชกรี ฑาสโมสร (RBSC)

ประสบการณ์ เพื่อสังคม และการเป็ นกรรมการ


กรรมการ Committee of Logistics System & Trade Facilitation
สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย

พศ. 2558-2560



กรรมการ Committee of Infrastructure & Logistics System
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พศ. 2558-2559



กรรมการ Steering Committee โครงการพัฒนาผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

พศ. 2558-2559



กรรมการตัดสิ นรางวัล ELMA - Excellent Logistics Management Award พศ. 2556-2561
กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์



คณะกรรมพิจารณาจัดทามาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส์
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์กรมหาชน)

พศ. 2558-2559



กรรมการฝ่ ายคฤหัสถ์
มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

พศ.2558-2561



ที่ปรึ กษาด้านการจัดการโลจิสติกส์
สมาพันธ์โลจิสติกส์, มูลนิธิส่งเสริ มผูส้ ่ งออกไทย

พศ.2557-2561



อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
พศ.2556-2561
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, มหาวิทยาลัยศรึ ปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ, วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
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ตัวอย่ างองค์กรที่มอบความไว้วางใจ ระหว่างปี 2558 – 2561

บมจ. บางจากปิ โตรเลียม
Kaizen , Lean and Business Process Improvement

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
Warehouse Management
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สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย
LQSP (Supply Chain & Logistics Management

บมจ. ไออาร์พิซี
Logistics Strategy: Service Excellence
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บริ ษทั เบทาโกร จากัด (มหาชน)
Supply Chain & Logistics, Warehouse, Management
Material Handling & Packaging

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Kaizen Culture for Management

บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
Logistics & Warehouse Management Trend

กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
Marketing Logistics, Quick Response Strategy
Supply Chain Collaboration,

บริ ษทั วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จากัด
Supply Chain Management

บริ ษทั มาร์ ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จากัด
Distribution Center &Supply Chain Development

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ ษทั ไฮเทค นิชชู (ประเทศไทย) จากัด
International Trade : Freight Forwarder &
Warehouse Management & Improvement Technique
Incoterm

Big C Superstore
Lean Retail & Distribution, Process Improvement
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Supply Chain & Logistics Specialist
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บริ ษทั ทีอาร์ดบั บลิว สเทียริ่ งแอนด์ชชั เพนชัน่ จากัด
Advance Logistics Concept to Improve Cost

หอการค้าแห่งชาติพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ลาว
International Transportation Management

บริ ษทั ไซโก (ประเทศไทย) จากัด
Warehouse & Distribution Management

Thailand Industrial Fair 2016-2018
Logistics, Transport, Warehouse, Cost, Lean &
Agility
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