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อาจารย์บญ
ุ เลิศ คณาธนสาร
Trainer & Consultant
ึ ษา
การศก
 ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

ประสบการณ์ทางาน
2557-ปัจจุบ ัน วิทยากร และทีป
่ รึกษาอิสระ A@LERT Learning and Consultant
วิทยากรประจา “สถาบันปั ญญาธุรกิจ” และ “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น”
ุ่
2555-2557 ทีป
่ รึกษาโครงการด ้าน CSR ให ้กับเครือเบทาโกร
2549-2555 ทีป
่ รึกษาโครงการด ้าน TQM และ Productivity Improvement ให ้กับเครือเบทาโกร
2548-2549 วิศวกรอาวุโสด ้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ทีเ่ ครือ SCG-Paper
2546-2548 Learning Facilitator ประจาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ของพนักงานที่ SCG-Paper
2545-2546 Facilitator ทีโ่ รงเรียนดรุณสิกขาลัย เพือ
่ เรียนรู ้ทฤษฎี Constructionism
2540-2545 วิศวกรฝ่ ายผลิตบริษัท เยือ
่ กระดาษสยาม จากัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัตก
ิ ารเข ้ารับการฝึ กอบรม
2559 - ครบเครือ
่ งเรือ
่ งศาสตร์ และศิลป์ การเป็ นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบล
ู ย์
2558 - เทคนิคการแก ้ปั ญหา และตัดสินใจ ทีส
่ มาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
2557 - Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร ้างสรรค์
2557 - Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั น
้ สกุลไชย
2557 - การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT
2554 - Lean Production System at AOTS Japan

ี่ วชาญ
หลักสูตรทีเ่ ชย
 หลักสูตร “Lean Management”
 หลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”
 หลักสูตร “Strategic Thinking”
 หลักสูตร “Systems Thinking”
 หลักสูตร “Root Cause Analysis”
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 หลักสูตร “Project Management”
 หลักสูตร “CSR for Corporate Sustainability”
 และหลักสูตรต่าง ๆ เกีย
่ วข ้องกับการเพิม
่ Productivity การพัฒนาทักษะการคิด และ CSR/CSV

ื่ องค์กรบางสว่ นทีเ่ คยใชบริ
้ การฝึ กอบรม
รายชอ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จากัด (มหาชน)

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

บริษัท ไฟฟ้ าหงสา จากัด

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

การไฟฟ้ านครหลวง

บริษัท เอบีบ ี (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท กระเบือ
้ งกระดาษไทย จากัด

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อต
ุ สาหกรรม จากัด

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จากัด

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์

่
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน

บมจ. อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต ้ ลีส

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย)

บริษัท อลิอน
ั ซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษัท อีซซ
ู ุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ไอซิน ทาคาโอก ้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จากัด

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์)

บริษัท ทีว ี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

ั่ แมเนจเม ้นท์ จากัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบช
ิ น

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จากัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ปริ๊ นท์ จากัด(มหาชน)

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลธนบุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊ กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

่ แนล จากัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จากัด

่
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน

บริษัท ธนาสิร ิ กรุป
๊ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน)

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง่ จากัด

บริษัท เซกิซย
ุ เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ซีพ ี อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us):
For more information on “AIM Speakers & Trainers” contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-377-2293 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
FAX
02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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