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ชื่อ – นามสกุล       :   นางสาวอัญชลี  หิรัญแพทย์ 
 

การศึกษา/คุณวุฒิ 
 

2555-2557  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537-2539 บัญชีศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ประวัติการท างาน 
2558 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาโลจิสติสก์ 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 
2556- 2558  ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
  บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์และการพัฒนา จ ากัด 
2552-2555  ผู้จัดการทั่วไป   
 บริษัท พรีมาไลฟ์ไทม์  จ ากัด 
2543-2552  ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน 

วันที่เกิด               : วัน พฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2513 
 

สถานที่เกิด            : 96 หมู่ 1 ต าบลมะขามเฒ่า  อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท  
 

ต าแหน่งปัจจุบัน     : อาจารย์ ประจ าหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน           : 62/281 หมู่ 4 หมู่บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด    
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
 

สถานภาพ : โสด 
ศาสนา : พุทธ  
เชื้อชาติ : ไทย 
สัญชาติ : ไทย 
ส่วนสูง : 158  เซนติเมตร 
น้ าหนัก : 47  กิโลกรัม 
มือถือ : 081-839-4209 
E-Mail : anchalee_hi@hotmail.com / anchalee.hi@ssru.ac.th 
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  บริษัท ดรีมวอล์กเกอส์ จ ากัด 
2539-2543  เจ้าหน้าที่บัญชี 
  บริษัท แกรมม่ีเน็ตเวิร์ค   จ ากัด 
2533–2539  เจ้าหน้าที่บัญชี 
  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความถนัดและความสามารถพิเศษ 

- การบัญชีและการเงิน 
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 
- การจัดการคลังสินค้า 
- การจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า 
- การวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน 
- การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 
- บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
- กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
 

ประสบการณ์งานผู้ช่วยที่ปรึกษา / ที่ปรึกษา 
 

2558  โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2558 พ้ืนที่จังหวัด    
  ชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

2558  โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน 
  โลจิสติกส์ DRP, WMS ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

2557 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน 
 โลจิสติกส์ DRP, WMS ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

2557   โครงการศึกษาวางแผน ส ารวจ  ออกแบบกระบวนการท างานคลังสินค้าเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า  บริษัท เลนโซ่วีล จ ากัด  

 

 2557   โครงการศึกษาวางแผน ส ารวจ และออกแบบกระบวนการท างาน และออกแบบเพ่ือก่อสร้าง
และต่อเติมคลังสินค้า  บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จ ากัด 

   

2556  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน (LTM) 
 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

2556 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน 
 โลจิสติกส์ DRP, WMS ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

2556   โครงการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ธุรกิจการค้าปลีก 
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                บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
 

2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้าน 
 โลจิสติกส์ DRP, WMS ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

2551 โครงการศึกษาการประกอบกิจการของวิสาหกิจสตรีภาคกลางและภาคตะวันออก  
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.)  

 
ผลงานทางวิชาการ / วิจัย 
  

 2561 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยน้ าว้าในจังหวัดนครปฐม :  งบแผ่นดิน (วช.) 
 

 2560 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.
นครปฐม  : งบรายได้ 

 

 2558 การออกแบบอาคารคลังสินค้าและการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในคลังสินค้า 
 กรณีศึกษา : บริษัท เอบีซี จ ากัด 

 
บทความตีพิมพ์ 
 
 2559 กระบวนการจัดการขนส่งผลิตภัณฑ์สีย้อมของบริษัท เอบีซี จ ากัด กรณีศึกษาขั้นตอนการ

ด าเนินการขนส่ง 
 วารสาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 87 – 99  กรกฏาคม – 
ธันวาคม 2559 

 
น าเสนอบทความ  
  
 2561 The supply chain management of the cultivated banana in  Budhamonthon 

district, NakhonPathom province. 
   The ICBTS 2018, International Academic Multidisciplinary Research Conference 

in London. London, United Kingdom, 7-8 February, 2018 
 2560 Study, Logistics and Supply Chain Management of the Organic Community 

Enterprise Baan Klong Kong in Nakhon Pathom Province. 
   In International Conference on Evolving Trends in Academic and Practical 

Research (ETAPR) November 04-05, 2017, The Howard Plaza Hotel Taipei, 
Taiwan. 

 2560 Study, Transportation Management of Dye Products: Case Study of ABC Co. 
Ltd. 

   In International Conference on Implications of Research in Business, 
Economies, Management Social Sciences and Humanities (IRBEMS), May 15-16, 
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2017, Osaka International Convention Center 5 Chome-3-51 Nakanoshima, Kita 
Ward, Osaka, Japan. 

 2558 Efficience and Management to Reduced Transport Costs: A Case Study of 
Retails in Bangkok 

   In technical presentation, recognition and appreciation of research 
contribution to 2nd International Conference Actual Economy: Local solutions 
for Global Challenges: ACE – 2015+,  

 2560 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.
นครปฐม 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 

 2559 การจัดการโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชน 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน” การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 
5  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวามคม 2559 

  
ประวัติการฝึกอบรม   
  
 2560 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

 2560 โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 2559  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
   Logistics and Transport Management : LTM 
  สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

 2558  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 
   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
   กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

 2555  โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
   Logistics and Transport Management : LTM 
   สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

  


