
           Public Training - สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

            ประจ าเดอืน มกราคม - ธนัวาคม 2560

ล าดบั หลกัสตูร จ านวน คน

วนั สมาชกิ ท ัว่ไป ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

P001 Surface Mount Technology (SMT) 4 7,500          8,000          15
P002 Soldering Techniques 1 1,500          2,000          15 1
P003 Wave Soldering Technology 1 1,500          2,000          15 15
P004 TQM (Total Quality Management) 2 3,500          4,000          15 10-11 2-3
P005 ISO 9001 : 2015 Requirement and Internal Audit 3 5,500          6,000          20 1-2,8 8-9
P006 ISO 14001 : 2015 Requirement and Internal Audit 3 5,500          6,000          20 17-18,24 5-6
P007 การสรา้งคณุภาพระดบั 6 Sigma 2 3,500          4,000          15 13-14
P008 การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรับการควบคมุคณุภาพดว้ย Minitab 1 1,500          2,000          20 20 5

P009 ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลงังาน ISO 5001:2011 1 1,500          2,000          20 28 19
P010 การสรา้งจติส านกึในระบบการจัดการพลงังานแบบมสีว่นรว่ม 1 1,500          2,000          20 1 18
P011 การจัดท าระบบการจัดการดา้นพลงังาน ตาม พรบ.การสง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2550 1 1,500          2,000          20 2 23
P012 การตรวจประเมนิภายในระบบการจัดการพลงังานตามกฎหมาย 1 1,500          2,000          20 11 14

P013 Service to Excellence 1 1,500          2,000          20 21
P014 Effective Communication Skills 1 1,500          2,000          20 7
P015 Modern Marketing 1 1,500          2,000          20 21
P016 เทคนคิการเป็นวทิยากรมอือาชพี (Train The Trainer) 3 5,500          6,000          15 13-14,20

P017 Basic Mechatronics 3 5,500 6,000 20 21,25-26 26-28
P018 Basic Electrical for Maintenance 2 3,500 4,000 20 22,29 7,14
P019 Basic Electronics 2 3,500 4,000 20 1,8
P020 Industrial Electronics 2 3,500 4,000 20 22,29

1 5 S System (1 วนั) 6
2 Visual Control (1 วนั) 7
3 7 Waste & Kaizen (1 วนั) 21
4 Pokayoke (1 วนั) 22
5 7 QC Tools (1 วนั) 29
6 Lean Manufacturing (2 วนั) 4,5
7 Total Productive Maintenance (TPM) (2 วนั) 19-20
8 Monozukuri (1 วนั) 25
9 Production Management (2 วนั) 16-17

1 Coach the coach (2 วนั) 26-27
2 Strategic Planing for Manager (1 วนั) 15
3 Management by Objective (MOB) (1 วนั) 23
4 Change Management (1 วนั) 24
5 HR for Non HR (1 วนั) 30
6 Risk Management (1 วนั) 31
7 Modern Supply Chain & Logistics Management (1 วนั) 7
8 Succession Planing (1 วนั) 8

1 Develop Strategic Thinking and Linking Strategy to Operations (2 วนั) 8-9 20-21
2 How to Manage Change Effectively (1 วนั) 23 23
3 Basic Management Skills (1 วนั) 14 30
4 Conflict Resolution (1 วนั) 22 4
5 Problem Solving and Decision Making (1 วนั) 23 10
6 Leadership (1 วนั) 28 17
7 Effective People Management (1 วนั) 29 24

1 Management Trends for 2016 Training (2 วนั) 11-12
2 Modern Management Training for Managers (4 วนั)

3 Leading Self (2 วนั) 7-8
4 Leading Others (2 วนั) 14-15
5 Leading Organization (2 วนั) 21-22

1 หลกัการการจัดการโลจสิตกิสอ์ตุสาหกรรมการผลติพืน้ฐาน (1 วนั) 17
2 หลกัการการจัดการซพัพลายเชนอตุสาหกรรมการผลติพืน้ฐาน (1 วนั) 18

1 หลกัการการจัดการโลจสิตกิส-์ซพัพลายเชนและการปฏบิตักิารของอตุสาหกรรมการผลติ (1 วนั) 24
2 การบรหิารจัดการการผลติและระดบัโครงสรา้งของผลติภัณฑ ์(1 วนั) 25

3
การบรหิารจัดการการวางแผนการผลติ แผนความตอ้งการใชว้ตัถุดบิและการจัดการ แผนความสามารถการผลติ

และการจัดการ และตารางแผนหลกั (2 วนั)
31 1

4 เทคนคิการควบคมุการผลติและการบรหิารจัดการผลติดว้ยระบบลนี (2 วนั) 27-28

1 การตดัสนิใจการวางแผนอปุสงคแ์ละอปุทาน (2 วนั) 2,9
2 การวางแผนการขายและการปฏบิตักิารด าเนนิงาน (1 วนั) 16

1 การบรหิารจัดการสนิคา้คงคลงั (1 วนั) 7 13
2 การจัดการคลงัสนิคา้อัจฉรยิะ (2 วนั) 15-16 15-16
3 การจัดการการจัดสง่ (1 วนั) 21 19

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้สามารถตดิตามการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรไดท้ี ่facebook : Trainingสถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส,์ www.thaieei.com, www.kmthaieei.com

หมายเหต ุ : ราคานี้ รวมอาหารวา่ง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการบรรยาย

สถานที ่:    สถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

Module : Productivity  Series

Course : Basic for Technician

คา่อบรม (ไมร่วมภาษฯี) ปี 2560

Course : Productivity and Technology

Course : Environmental

Course : Management & General

27 พ.ค. 3,17,24 มิ.ย.

28 ต.ค., 4 พ.ย.

13 25,500 26,000 20

Module : Smart Management Series

10 19,500 20,000

โทรสาร 02-280-7273   E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, supanant@thaieei.com, pornthip@thaieei.com

สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 57 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม ช ัน้ 6 ถ.พระสเุมร ุแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200

Module : การจดัการซพัพลายเชนและโลจสิตกิสอ์ตุสาหกรรมการผลติพืน้ฐาน

ช่องทางการตดิตามข้อมูลข่าวสารด้านการฝึกอบรม : www.kmthaieei.com, Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์, www.thaieei.com

Module : Talent Management

8 15,500 16,000 20

สอบถามรายละเอยีดตดิตอ่ไดท้ ี ่: แผนกฝึกอบรมและจดัการความรู ้/ คณุพรรณณฐัดา  / คณุพชัราภรณ์  / คณุณิชนา /คณุศภุนนัท ์/ คณุพรทพิย ์    โทรศพัท ์02-280-7272 ตอ่ 606,504,608,414,505

Module : Leadership Development (การพฒันาผูน้ า/ผูบ้รหิาร)

12 23,500 24,000 20

20

25-26 ต.ค., 1-2 พ.ย.

Module : หลกัการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนของอตุสาหกรรมการผลติ (เชงิปฏบิตัดิว้ยโปรแกรม)

2 3,500 4,000 20

6 12,00011,500 20

4 7,500 8,000 20

Module : การยกระดบัขดีความสามารถและสมรรถนะขององคก์ารดว้ยการพฒันาการด าเนนิงานดา้นกระบวนการจดัการโลจสิตกิส ์

Module : การจดัการสนิคา้คงคลงั คลงัสนิคา้อจัฉรยิะ และการจดัสง่

3 5,500 6,000 20
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หลกัสูตร :   Surface Mount Technology (SMT) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  4  วนั/รุ่น (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       15  คน      
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                   สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล:  
 Surface Mount Technology (SMT) ไม่ไดเ้ป็นเทคโนโลยีของวนัพรุ่งน้ีแต่มนัเป็นเทคโนโลยีของ
วนัน้ีท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน าสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
 ในขณะท่ี SMT มีการแพร่หลายออกไปมากมายอยา่งเช่นทุกวนัน้ี การเพ่ิมผลผลิตใหสู้งข้ึนมากท่ีสุด
ดว้ยของเสียนอ้ยท่ีสุดกย็งัเป็นส่ิงท่ีท าใหวิ้ศวกรหรือบุคลากรทีเก่ียวขอ้งตอ้งลองผิดลองถูกหลายๆ คร้ังมาก 
หลายๆ คร้ังของการลองผิดลองถูกกไ็ม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีตามตอ้งการหากปราศจากความรู้, ทฤษฎีและ
หลกัการของ  SMT สถาบนัการศึกษาหรือมหาวิทยาลยัในประเทศไม่ไดมี้การบรรจุหลกัสูตรเก่ียวกบั SMT 
จึงท าใหวิ้ศวกรท่ีจบการศึกษาออกมา หรือวิศวกรท่ีปฏิบติังานอยูข่าดความรู้, ทฤษฎีและหลกัการของ SMT 
อยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงมีความส าคญัมากในการเพ่ิมผลผลิตและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน SMT 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์รนอกเหนือจากการลงทุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในงาน SMT แลว้แต่ยงั
ตอ้งพิจารณาในการลงทุนดา้นความรู้ SMT ใหก้บัวิศวกรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบคู่แข่งและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกคา้                             
วตัถุประสงค์: 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความเขา้ใจทฤษฎีเก่ียวกบั SMT สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
2. สามารถลดของเสียในขบวนการผลิตไดส่้งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง เม่ือน าความรู้จากการอบรมไป 
    แกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  
3. สามารถเพ่ิมผลผลิตไดเ้ม่ือน าความรู้จากการอบรมไปปรับปรุงงานท่ีท าอยูไ่ดส้ าเร็จ  
4. ตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เพราะของเสียนอ้ยและยงัสามารถเพ่ิมผลผลิต 
    ไดสู้งข้ึน  
หัวข้อสัมมนา: 
1. การน าเสนอถึง SMT 
 1.1 ชนิดของ SMT     

1.2 อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในขบวนการSMT 
1.3 ปัญหาทางดา้นเทคนิคในขบวนการ SMT  

2. ตวัอุปกรณ์ท่ีใชใ้น SMT   
2.1 Passive Surface Mount Components 
2.2 Active Surface Mount Components 
2.3 Ball Grid Array (BGAs)/CSP  
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3. Solder Alloy และ Pb-free Tech. 
 3.1 Solder wire with flux (Cored solder wire) 

3.2 Solder bar/rod 
3.3 Pb-free/Lead Free Technology 

4. PCB ส าหรับ SMT  
4.1 สมัประสิทธ์ิการขยายตวัต่อความร้อน  
4.2 ขบวนการผลิต PCB แบบ Glass Epoxy  
4.3 ปัญหาหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั PCB 

5. Solder paste และการใชง้าน  
5.1 คุณสมบติัของ Solder paste     
5.2 ขบวนการของ Solder paste printing  
5.3 ตวัแปรขบวนการ Solder paste printing 
5.4 เทคนิคของ Solder paste printing 

6. การประกอบตวัอุปกรณ์  
6.1 การประกอบดว้ยมือ   
6.2 การประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั 

7.  Reflow soldering ในงาน SMT 
7.1 Reflow Soldering ในงาน SMT 
7.2 Reflow Soldering in Nitrogen   
7.3 Reflow Solder profile development   

7.4 อาการเสียในขบวนการ Reflow  Soldering    
8. กาว (Adhesive) และการใชง้าน  
 8.1 คุณสมบติัของกาว     

8.2 กาวส าหรับงาน SMT 
8.3 การท าใหก้าวประสานตวัดว้ยความร้อน  

9. Wave Soldering ในงาน SMT 
 9.1 Wave Soldering ในงาน SMT 

9.2 Wave Soldering in Nitrogen   
 9.3 Developing a wave solder profile 

9.4 อาการเสียในขบวนการ Wave Soldering 
10. Flux  
 10.1 หนา้ท่ีและการใชง้าน Flux    

10.2 การพิจารณาเลือกใชง้าน Flux                
10.3 ประเภทของ Flux  
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11. การตรวจสอบ/ซ่อมงาน SMT  
 11.1 Visual inspection  

11.2 Functional inspection 
11.3 การซ่อม/ แกไ้ขงาน  

12. Electro Static Discharge (ESD)  
12.1 ESD คืออะไร? 
12.2 ESD สร้างความเสียหายอยา่งไร? 
12.3 การจดัการและควบคุม ESD 
12.4 ตวัอยา่งการเกิด ESD 
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หลกัสูตร  Soldering Techniques เทคนิคการบัดกรี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วนั (09.00-16.00 น.)      
จ านวนผู้เข้าอบรม: 15-20 คน    
รูปแบบการอบรม:                บรรยาย                        Workshop                                ฝึกปฏิบติั 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ            ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร 
วตัถุประสงค์:   

1. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความเขา้ใจทฤษฎีและหลกัการบดักรีรวมถึงเทคนิคการบดักรี  
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

2. สามารถลดของเสียในขบวนการผลิตไดส่้งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง เม่ือน าความรู้จากการอบรม  
ไปแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ .  

3.     สามารถเพ่ิมผลผลิตไดเ้ม่ือน าความรู้จากการอบรมไปปรับปรุงงานท่ีท าอยูไ่ดส้ าเร็จ  
หัวข้อการอบรม: 
1. การน าเสนอถึงบดักรี 

1.1 วีธีการบดักรีแบบต่างๆ 
 - Hand soldering 
 - Wave soldering  
 - Reflow soldering 
1.2 ปัญหาท่ีเกิดจากการบดักรีและการแกปั้ญหาท่ีเกิดจาก Hand soldering 
 - การปรับเปล่ียนวิธีการบดักรี 
 - การเลือกใช ้Jig&Figture ท่ีเหมาะสม 
 - การปรับเปล่ียนขบวนการบดักรีใหเ้หมาะสม 

2. ตวัอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ตวัอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์แบบ Through Hole component และ SMD : Surface 
Mount Device  

2.1 คุณสมบติัเฉพาะของตวัอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ 
 - Through Hole component   
2.2 Passive Surface Mount Device 
 - Chip Resistor 
 - Chip Capacitor 
 - Chip Inductor    
2.3 Active Surface Mount Device 
 - SOT : Small Outline Transistor  
 - DIP : Dual Inline package 
 - SOIC(SOP) : Small Outline Integrated Circuit 

3. Solder Alloy & Flux กบัการใชง้าน และ Pb-free/Lead Free Technology 
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 3.1 Solder wire with flux (Cored solder wire) 
 3.2 Solder bar/rod 
 3.3 Solder paste 
 3.4 Pb-free/Lead Free Technology 

3.5 หนา้ท่ีและการใชง้าน Flux และประเภทของ Flux    
- Inorganic flux  

  - Organic Acid flux 
  - Rosin Flux   
  - Low residue flux 

3.6 ปัญหาทางดา้นเทคนิคและการพิจารณาเลือกใช ้Flux   
4. PCB : Printed Circuit Board  
 4.1 สมัประสิทธ์ิการขยายตวัต่อความร้อน(CTE)ในแกน X, Y, Z ของ PCB   
 4.2 ชนิดของ PCB และการเลือกใช ้            
  - แบบ FR-1, CEM-3 ,FR-4  

- PCB’s Surface finishing properties 
4.3 ปัญหาหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั PCB และการแกปั้ญหา 

  -Via hole cracking 
  - Micro short circuit 
5. เทคนิคการบดักรีและการซ่อมงาน 
 5.1 เทคนิคการเลือกอุปกรณ์บดักรีและการบ ารุงรักษาหวัแร้ง(Solder iron) 
 5.2 เทคนิคการบดักรีดว้ยหวัแร้ง ( Solder iron) 
  - การบดักรีแบบทีจุดส าหรับ Through hole component 
  - การบดักรีแบบลาก(Drag)ส าหรับ Through hole component 
 5.3 มาตรฐานการซ่อมงาน 
 5.4 วิธีการซ่อม/แกไ้ขงาน 
  - การใชห้วัแร้งซ่อม(Solder iron) 
  - การใชเ้คร่ืองเป่าลมร้อนซ่อม (Hot Air rework system) 
  - การใชห้มอ้บดักรีซ่อม (Solder pot) 
  5.5 เทคนิคซ่อมหรือการถอดและประกอบ (Desoldering&Soldering) ตวัอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ 
  - Through Hole component 
  - Chip Resistor &Chip Capacitor 
  - SOD : Small Outline Diode 
  -SOIC/SOP : Small Outline Integrated Circuit 
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หลกัสูตร :   Wave Soldering Technology 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1  วนั/รุ่น (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       15  คน      
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                   สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 Wave Soldering Technology  เป็นเทคโนโลยีการบดักรีแบบหน่ึงท่ีใชใ้นขบวนการผลิต / ประกอบ
แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (PCBA : Print Circuit Board Assemblies) ซ่ึงการบดักรีแบบ Wave soldering จะเป็น
การท าใหต้ าแหน่งจุดท่ีตอ้งบดักรีถกูจุ่มผา่น (Dip) ลงใน Solder Alloy ท่ีหลอมละลายอยู ่ในอ่าง(Solder Bath) 
เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีการบดักรีท่ีสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบนั 
 ในขณะท่ี Wave soldering  มีการใชง้านแพร่หลายออกไปมากมายอยา่งเช่นทุกวนัน้ี การท าใหข้อง
เสียลดลงนอ้ยท่ีสุด (Zero defect) เพ่ือใหผ้ลผลิตสูงมากท่ีสุด ยงัคงเป็นส่ิงท่ีท าใหวิ้ศวกรหรือบุคลากรที
เก่ียวขอ้งตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูงมาก จากวิธีการลองผิดลองถูกหลายๆคร้ัง และหลายๆคร้ังของการลอง
ผิดลองถูกกไ็ม่สามารถแกไ้ขใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีตามตอ้งการ หากปราศจากความรู้, ทฤษฎีและหลกัการของ  
Wave Soldering สถาบนัการศึกษาหรือมหาวิทยาลยัภายในประเทศไทย ยงัไม่มีการบรรจุหลกัสูตรเก่ียวกบั 
Wave Soldering ไว ้จึงท าใหวิ้ศวกรท่ีจบการศึกษาออกมา หรือวิศวกรท่ีปฏิบติังานอยูข่าดความรู้, ทฤษฎีและ
หลกัการของ Wave Soldering  ท่ีถกูตอ้งอยา่งลึกซ้ึง ; 1) Wave Soldering profile development ท าอย่างไร?, 
2) Spray flux uniformity/Volume ตรวจสอบอย่างไร?, 3) หัวตรวจสอบและควบคุมคุณภาพส าหรับ 
Daily/Weekly/Monthly check มอีะไรบ้าง? เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัมากๆในการควบคุมคุณภาพ
และป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในขบวนการ Wave  Soldering ซ่ึงจะช่วยลดของเสีย และท าใหผ้ลผลิตพ่ิมข้ึน
ตามมา 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์รนอกเหนือจากการลงทุนเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรแลว้ ส่ิงส าคญัมากอีก
ส่ิงหน่ึงคือ การลงทุนดา้นความรู้ใหก้บัวิศวกรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบคู่แข่งและ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกคา้                             
วตัถุประสงค์:   
1. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความเขา้ใจทฤษฎีเก่ียวกบั Wave Soldering สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้
2. สามารถก าหนดจุดตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพ่ือลดของเสียไดใ้หเ้ป็น Zero Defects เช่น  1) Wave    
    Soldering profile  2) Spray flux uniformity/volume  3) ก าหนดจุดตรวจสอบและควบคุมส าหรับ  
    Daily/Weekly/Monthly   
3. สามารถแกไ้ขปัญหาและ ลดของเสียในขบวนการ Wave Soldering ได ้ท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง  
4. มีความรู้และเขา้ใจอาการเสียท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆและแนวทางการแกไ้ขดว้ย “How action to Matrix sheet”  
5. สามารถน าความรู้จากการอบรมไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริงในการปฏิบติังาน  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ 
    ของลกูคา้ ดว้ย เป้าหมายความเป็นเลิศในขบวนการการ Wave Soldering  
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หัวข้อการอบรม: 
1. Solder Alloy and Soldering flux กบัการใชง้าน 
    1.1  Solder Alloy/Solder bar  แบบ Pb และ Pb-free(SAC305, SN100C)   
           - คุณสมบติั, ลกัษณะ Soldering Joint, ขอ้ดีขอ้เสียของ แบบต่างๆ 
    1.2 ชนิดของ Flux แบบต่างๆ 
          - การน ามาใช,้ การควบคุมคุณภาพ, การจดัเกบ็ 
          - ขอ้ดี,ขอ้เสีย 
2. ความรู้เก่ียวกบั PCB และ SMT Adhesive ส าหรับ Wave soldering 
    2.1 สมัประสิทธ์ิการขยายตวัต่อความร้อนของ PCB(CTE) และโครงสร้างของ PCB 
    2.2 คุณสมบติัเฉพาะของ PCB Surface Finishing แบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อ Wave Soldering  
    2.3 SMT adhesive  
          - คุณสมบติัของกาว 
          - Thermal curing profile 
          - ปริมาณกาวท่ีหยอด  
          - ตวัอยา่ง ปัญหางานกาวกบั Wave soldering  
3. การน าเสนอถึง Wave soldering Technology 
4. โครงสร้างของ Wave soldering machine 
5. หนา้ท่ีและหลกัการท างานในแต่ละส่วนของ Wave soldering  
     5.1 Fluxer 
     5.2 Pre-Heat  
     5.3 Wave solder pot 
     5.4 Cooling 
           - ความจ าเป็นในการ Cooling หลงัจากกระบวนการ Wave Soldering 
6. ตวัแปรหลกัๆท่ีมีผลต่อคุณภาพ Wave Soldering 
     6.1 ตวัแปรจากการออกแบบ 
         - ตวัอยา่ง การจดัวางอุปกรณ์บน PCB ของ SMT Part, Through Hole Part แบบไหนดี   
           และแบบไหนท่ีไม่ดีส าหรับงาน Wave Solder 
         - ตวัอยา่ง การ Design Copper Pattern แบบไหนดี แบบไหนไม่ดี ส าหรับงาน Wave Soldering 
         - ตวัอยา่ง งานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้Wave Carrier ;  วสัดุต่างๆ ท่ีน ามาท า Wave Carrier, ขอ้ดีขอ้เสียการ 
           ใช ้Wave Carrier 
     6.2 ตวัแปรจากขบวนการ 
     6.3 ตวัแปรจาก Wave soldering machine 
          -  มุมของ Conveyer ท่ีเหมาะสม, ค่ามาตรฐานทัว่ไป,ผลกระทบของมุม conveyer ท่ีเปล่ียนไป 
7. Wave Soldering in Nitrogen(N2) 
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      7.1 ประโยชนจ์ากการใช ้Nitrogen(N2) ใน Wave soldering 
     7.2 สาเเหตุการเกิด Slag( Dross ), การควบคุมการเกิด Slag (Dross)  
8. Developing a wave soldering  profile 
     8.1 ขั้นตอนการเตรียม Thermo couple wire ส าหรับการท า Wave solder profile 
     8.2 หลกัการก าหนดจุดวดัอุณหภูมิแต่ละจุด 
           - ขอ้แตกต่างระหวา่งงานท่ีมี BGA และไม่มี BGA ส าหรับงาน Wave Soldering 
     8.3 หลกัการวดั Wave solder profile ดว้ย Profile data locker และการ อ่าน Profile Graph 
9. หลกัการและวิธีการตรวจสอบปริมาณและความสม ่าเสมอของ Flux 
     9.1 วิธีการใช ้Fluxometer™ 
     9.2 วิธีการใช ้Thermal carbon paper 
10. หวัขอ้จุดตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ส าหรับขบวนการ Wave soldering 
      10.1  หวัขอ้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ประจ าวนั สปัดาห์ เดือน (Daily/Weekly/Monthly) 
             - การตกั Slag (Dross), ความถ่ีในการตกั 
             - วิธีการ การตรวจวดัระดบั,การวดัความเอียง Solder Bath และความถ่ีในการวดั 
             - การตรวจสอบควบคุมค่า CU (ทองแดง) ท่ีเกิดจากกระบวนการ Wave Soldering และการแกไ้ข 
             - หวัขอ้ตรวจสอบอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการบ ารุงรักษาและความถ่ีในการตรวจสอบ 
             - ตวัอยา่งการใช ้QC Tool ในการควบคุมคุณภาพของ Wave soldering 
11. อาการเสียท่ีพบบ่อยๆในขบวนการ Wave Soldering 
      11.1 Solder missing/Skip 
      11.2 Solder bridging  
      11.3 Flux contamination 
      11.4 Blow & Pin holes 
12. หลกัการเขียนและการใช ้งาน “ How to Action Matrix sheet” ส าหรับแกปั้ญหาในขบวนการ Wave soldering  
      12.1 ตวัอยา่ง “ How to action Matrix sheet” 
13. ความปลอดภยัในการท างานกบั Wave soldering M/C 
      13.1 อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้ณะปฏิบติังาน 
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หลกัสูตร  Total Quality Management (TQM) 
จ านวนวันอบรม :   2 วนั (9.00 – 16.00) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:         15  คน   
รูปแบบการอบรม:           บรรยาย                     Workshop                 สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:      ระดบัปฏิบติัการ       ระดบัหวัหนา้งาน 
                                                ระดบัวิศวกร           ระดบับริหาร  
หลกัการและเหตุผล : 
 ท่ามกลางการแข่งขนัของโลกการคา้เสรี  องค์กรจะมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองได ้ ก็ต่อเม่ือ
องค์กร มีความสามารถในการท าให้ผลิตภณัฑแ์ละบริการของตน มีคุณภาพเหนือความคาด หวงัของลูกคา้ 
สามารถสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ เพราะลูกคา้เป็นผูท่ี้ตดัสินใจว่าคุณภาพและผลการด าเนินการของ
องคก์รดีหรือไม่  ดงันั้นองคก์รตอ้งพิจารณาคุณลกัษณะทั้งหมดของผลิต ภณัฑแ์ละบริการ  รวมทั้งวิธีการต่าง 
ๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ไดลู้กคา้ใหม่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ความ
นิยมของลกูคา้ การไดรั้บการแนะน าบอกต่อโดยลกูคา้ และการขยายธุรกิจ การท่ีองคก์รจะมีผลการด าเนินการ
ในลกัษณะดงักล่าวไดน้ั้น ตอ้งอาศยัระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศ 
          การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality Management) ส่ิงท่ีมุ่งเนน้และยึดถือปรัชญาในการ
บริหารคือ การมุ่งเนน้ความส าคญัของลกูคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถน าเสนอผลิต ภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ ดว้ยการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ในแนวคิดแผนกลยทุธ์ โดยใชข้อ้มลูสารสนเทศ
ประกอบการตดัสินใจ รวมไปถึงการมุ่งเนน้ท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละการบริหารกระบวนการท่ีเป็นเลิศ อนัจะ
น ามาซ่ึงผลลพัธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
วตัถุประสงค์: 
         1.  เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการและความส าคญัของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
         2.  เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
         3.  เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการจดัท าโครงการและบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
         4.  เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
         5.  เพ่ือใหส้ามารถน า TQM ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
หัวข้อการอบรม:  (2 วนั ) 

1. การแข่งขนัในยคุปัจจุบนั 
2. แนวคิดและความส าคญัของ TQM 

2.1 องคป์ระกอบของ TQM HOUSE MODEL BY KANO 
2.2 สามเสาหลกัของ TQM 
   - แนวคิด (Concepts) 
     * Market In , Next Process ,PDCA , Fact & Data ,  Process Orientation,   

Standardization, Prevention 
   - เทคนิควิธีการ (Techniques) 
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     * QC 7 Tools 
     * New QC 7 Tools 
     * เทคนิคทางสถิติ อ่ืนๆ 
  - ยานพาหนะ (Vehicles) 
     * กิจกรรมจากล่างสู่บน 5ส , QCC , KAIZEN 
     * การบริหารโดยนโยบาย Management By Policy 
     * การบริหารขา้มสายงาน Cross functional Management 
     * บริหารงานประจ าวนั Daily Management 
  - แนวทางในการด าเนินกิจกรรม TQM ในองคก์าร 
  - บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในกิจกรรม TQM 
  - การสนบัสนุนกิจกรรม TQM 
  - TQM & TQA 

                  - กิจกรรมกลุ่มและภาคปฏิบติั จะมีอยูทุ่กระยะของการอบรม 
                  - Q&A 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
        1.  ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจแนวคิด หลกัการและความส าคญัของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
        2.  ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
        3.  ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการจดัท าโครงการและบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
        4.  ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
        5.  ผูเ้ขา้อบรมสามารถน า TQM ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
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หลกัสูตร   ISO 9001:2015 Requirements 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.)      
จ านวนผู้เข้าอบรม:        15  คน 
รูปแบบการอบรม:           บรรยาย    ปฏิบติัการ 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:       ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                 ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
     ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจต่างๆมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองเพ่ือยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขนัใหสู้งข้ึนเพ่ือใหส้ามารถสูก้บัคู่แข่งทางธุรกิจได ้ และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 กเ็ป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์รส่วนใหญ่น าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือยกระดบัสามารถในการแข่งขนัดงักล่าวและเพ่ือประโยชน์
ในเชิงของการตลาด ดงันั้นองคก์รท่ีมีความประสงคจ์ะขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 จึง
จ าเป็นตอ้งทราบถึงแนวคิดและขอ้ก าหนดของมาตรฐานโดยละเอียดเพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ
ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงแนวคิดและความส าคญัของระบบบริหารคุณภาพ 
2. เพ่ือใหท้ราบถึงแนวคิดของการบริหารแบบเชิงบริบทองคก์ร (Context) กระบวนการ (Process 

Approach) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) การบริหารความตอ้งการของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

3. เพ่ือใหเ้ขา้ใจขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 และการประยกุตใ์ช ้
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     

1. ความส าคญัของระบบบริหารคุณภาพในองคก์ร 
2. แนวคิดการบริหารแบบเชิงเชิงบริบทองคก์ร กระบวนการ ความเส่ียง ความตอ้งการของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
3. ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 และการประยกุตใ์ช ้

1. ขอบเขต 
2. การอา้งอิง 
3. ค าศพัทแ์ละค านิยาม 
4. ดา้นบริบทองคก์ร     
5. ดา้นภาวะผูน้ า 
6. ดา้นการวางแผน 
7. ดา้นส่วนสนบัสนุน 
8. ดา้นการปฏิบติั และการด าเนินการ 
9. ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน 
10. ดา้นการปรับปรุงพฒันา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. เขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO9001:2015 
2. ไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าระบบการจดัการดา้นคุณภาพ รวมทั้งการ

ปรับเปล่ียนระบบเดิมท่ีมีอยูใ่น Version เก่า สู่ Version ใหม่ 
3. เขา้ใจถึงปัญหา-อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นการจดัท าระบบการจดัการดา้นคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Course Outline 

   สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

หนา้ 13 จาก 81 

หลกัสูตร  ISO 9001 : 2015 Internal Quality Audit 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2  วนั (09.00-16.00 น.)      
จ านวนผู้เข้าอบรม:        15   คน 
รูปแบบการอบรม:           บรรยาย    ปฏิบติัการ 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                 ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล: 
           การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองคก์รท่ีจดัท าระบบ ISO 
9001:2015 ตอ้งท าการปฏิบติัเน่ืองจากเป็นขอ้ก าหนดในมาตรฐานดงักล่าว ดงันั้นหลกัสูตร “การ
ตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015”  น้ีจะเป็นหลกัสูตรท่ีสอนใหผู้ท่ี้จะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจ
ติดตามภายในขององคก์รเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์ ขั้นตอน วิธีการและการจดัท าบนัทึกในการตรวจ
ติดตามภายในทั้งสองระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของขอ้ก าหนด 
วตัถุประสงค์:  
      1.   เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงค,์ ขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และอ านาจหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของ Internal Auditor 
2. เพ่ือใหส้ามารถวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในและสามารถจดัท า Audit Check List ได ้
3. เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด, สามารถออกเอกสาร Corrective Action Request 

(CAR) และสามารถจดัท า Audit Report 
4. เพ่ือใหส้ามารถตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เนือ้หาหลกัสูตร:  
 วนัท่ี 1   - การทบทวนขอ้ก าหนด 9001:2008 (เดิม) และ ISO 9001:2015 (ใหม่) โดยเฉพาะในส่วนการ

บริหารแบบเชิงบริบทองคก์ร (Context) กระบวนการ (Process Approach) การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) การบริหารความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
(Continual Improvement) 

-  ประเภทของการตรวจประเมินระบบคุณภาพและวตัถุประสงคข์องการตรวจ 
               -  คุณสมบติัอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ  Internal Auditor 
               -  ขั้นตอนการท า Internal Audit  
               -  การวางแผน Internal Audit 
             -  ช้ีประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งตรวจประเมินในแต่ละขอ้ก าหนดของ ISO 9001:2015 

               -  การจดัท า Audit Checklist, แนวทางและวิธีการ Audit, ประเภทของค าถามในการ Audit 
               -  ความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (Nonconformance) และการออก Corrective Action   
                   Request (CAR) 
                -  การจดัท า Audit Report 
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วนัท่ี 2     -  ทดลองจดัท า Audit Checklist จากเอกสารท่ีจะไปตรวจจริง 
                -  ท าการตรวจจริงในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดภายในบริษทัฯ 
                -  ท าการออก CAR และจดัท า Audit Report   
                -  น าเสนอผลงาน 
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หลกัสูตร ISO 14001:2015 Requirements 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)  
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
            หลกัสูตรการตีความขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นหลกัสูตรท่ีออกแบบ เฉพาะ
ส าหรับผูท่ี้ซ่ึงตอ้งการความเขา้ใจ ในมาตรฐาน ISO14001: 2015  ไดมี้การอธิบาย ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ISO14001: 2015  ในแต่ละประเดน็ท่ีมีส่วน ในการช่วยองคก์ร ในการจดัท าระบบบริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งกระชบั อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชนท่ี์แทจ้ริง จากการน าระบบไปประยุกตใ์ชอ้ย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางในการ พิจารณาว่าจะน าระบบ ISO14001: 2015  ไปประยุกตใ์ชก้บัระบบ
ปัจจุบนัในองคก์รของ ท่านไดอ้ย่างไร ผูเ้ขา้อบรมจะไดร่้วมท า การซกัถามและท าความเขา้ใจ ในขอ้ก าหนด 
ISO14001: 2015  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจความหมายและความตอ้งการของขอ้ก าหนด 
2. เพ่ือใชใ้นการจดัท าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือปรับเปล่ียนระบบจาก Version เดิมสู่ Version ใหม่ 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงแนวทางในการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

ISO 14001: 2015   
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บทราบถึงมุมมองของผูต้รวจประเมินในแต่ละขอ้ก าหนดเพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรอง 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
ขอ้ก าหนด ISO 14001: 2015 
1. ดา้นบริบทองคก์ร     
2. ดา้นภาวะผูน้ า 
3. ดา้นการวางแผน 
4. ดา้นส่วนสนบัสนุน 
5. ดา้นการปฏิบติั และการด าเนินการ 
6. ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ดา้นการปรับปรุงพฒันา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
4. เขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO 14001: 2015   
5. ไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการปรับเปล่ียน

ระบบเดิมท่ีมีอยูใ่น Version เก่า สู่ Version ใหม่ 
3.  เขา้ใจถึงปัญหา-อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัสูตร  การตรวจตดิตามภายใน ISO 14001:2015  (ISO 14001:2015 Internal Audit) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2 วนั (09.00-16.00 น.)  
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 การน าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 มาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีมีทีมงานท่ีมีทกัษะในการเป็นผูต้รวจประเมินภายในเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการตรวจติดตามและพฒันา
ระบบคุณภาพภายในองคก์ร พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตรวจติดตามภายใน จะตอ้งเขา้ใจขอ้ก าหนด 
รวมถึงการตั้งค าถาม การหาความเก่ียวเน่ืองของแต่ละกิจกรรม สามารถใหค้ าแนะน า และระบุถึงความส าคญั
ของส่ิงบกพร่องท่ีพบไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม เขา้ใจถึงความหมาย ของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบติัของผูต้รวจ 
ประเมินภายใน 

2. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสามารถ ตีความขอ้ก าหนดของ ISO 14001:2015 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจ
ประเมินภายใน 

3. ผูฝึ้กอบรมเขา้ใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมิน เพ่ือใชใ้นการจดัท าโปรแกรมส าหรับ 
การตรวจประเมินภายใน  

4. ผูฝึ้กอบรมเขา้ใจถึง การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายใน เพ่ือใชใ้นการจดัท ารายการการตรวจ
ประเมิน  
( Checklist )  

5. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงเทคนิค ในการตรวจประเมิน เพ่ือใชใ้นการตั้งค าถาม , สมัภาษณ์, การสุ่มตวัอยา่ง
และ การรวบรวมหลกัฐานในการตรวจประเมิน  

6. ผูฝึ้กอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอใหมี้การแกไ้ข ( CARs ) ท่ีแสดงถึงขอ้เทจ็จริงและเป็นประโยชน์
กบัผูถู้กตรวจประเมิน  

7. ผูฝึ้กอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพ่ือ ใหผู้บ้ริหารใชใ้น การพฒันาและปรับปรุง
ความมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
1. แนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการตรวจติดตามภายใน  
2. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การด าเนินการตรวจ การรายงานผล การทวน

สอบแนวทางการปฏิบติัการแกไ้ข การติดตามผลการแกไ้ข)  
3. แนวทางการตรวจในแต่ละขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015  

 ดา้นบริบทองคก์ร     
 ดา้นภาวะผูน้ า 
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 ดา้นการวางแผน 
 ดา้นส่วนสนบัสนุน 
 ดา้นการปฏิบติั และการด าเนินการ 
 ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ดา้นการปรับปรุงพฒันา 

4. Workshop : เพ่ือสร้างเสริมทกัษะและความเขา้ใจในเน้ือหาในการฝึกอบรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. สามารถน ามาตรฐานดงักล่าวไปประยกุตใ์ชจ้ริงในการตรวจติดตามภายในขององคก์ร  
2. ฝึกทกัษะการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 การวางแผนการตรวจ การจดัท า

รายการการตรวจประเมิน การจดัท ารายงานการตรวจ และการติดตามการแกไ้ขและป้องกนั 
ขอ้บกพร่อง 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

3. ผูเ้ขา้อบรมทุกท่านจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองจากสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
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หลกัสูตร     การพฒันาคุณภาพด้วย Six Sigma 
ระยะเวลา:                         2 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:               15  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางถึงความส าเร็จของ Six Sigma ท่ีบริษทัต่างๆ ไดน้ ามาใชแ้ละ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าหลายลา้นบาทในแต่ละปี โดยการมุ่งเนน้การขจดัความผนัแปรท่ีมีอยูใ่น
กิจกรรมและกระบวนการต่างๆขององคก์ร ท่ีบัน่ทอนขีดความสามารถของกระบวนการและท าใหร้ะดบั
คุณภาพของสินคา้และบริการต ่า ซ่ึงน าไปสู่ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนหรือเป็นส่ิงท่ีไม่จ าเป็น 

ถึงแมก้ารพิสูจนว์า่ แนวคิดเร่ือง Six Sigma นั้นใชไ้ดจ้ริง จะเร่ิมเกิดข้ึนในองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่มา
เป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเลก็ จ านวนมากกไ็ดน้ าเอาแนวคิดเร่ือง Six 
Sigma ไปประยกุตใ์ชใ้นหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงไดถู้กออกแบบมาใหส้ าหรับ 
SMEs ไดท้ าความเขา้ใจและเรียนรู้เก่ียวกบั Six Sigma 
วตัถุประสงค์: 

 เพ่ือสร้างแนวคิดการปรับปรุงไปสู่ระดบัท่ีเลิศดว้ยเทคนิค Six Sigma 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการและชุดเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ของ Six 

sigma ท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปประยกุตใ์ช้ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดศึ้กษาแนวทางการน าเอา Six Sigma ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม

ส าหรับภายในองคก์ร 
 เรียนรู้ปัจจยัความส าเร็จของ Six Sigma 

หัวข้อบรรยาย  
1. แนวคิดเร่ือง  Six Sigma 
 ปรัชญาและจุดมุ่งเนน้ของ Six Sigma 
 แนวทางการแกปั้ญหาแบบ Six Sigma 
 การประมาณค่า Six Sigma , DPU , DPMO 

2. Six Sigma Approach 
 DMAIC 5 steps for improvement 
 บทบาทของคนในองคก์ร Six Sigma 

3. DMAIC : Design Phase 
 การเลือกโครงการ 
 CTQ , VOC 
 SIPOC Analysis 
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4. DMAIC : Measure Phase 
 As-Is process map 
 Operation definition 
 Measurement system analysis 
 Process capability study ,Z score 

5. DMAIC : Analyze 
 Root cause analysis 
 KPIV & KPV 
 Statistical Hypothesis Testing 

6. DMAIC : Improve 
 Develop potential solutions 
 To-Be process map 
 Implement pilot study and plan 

7. DMAIC : Control 
8. ตวัอยา่งการประยกุตก์ารแกไ้ขปัญหา DMAIC   
9. สรุป ถาม-ตอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
 ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความเขา้ใจในเทคนิค Six Sigma 
 ผูเ้ขา้อบรมไดพ้ฒันาแนวคิดการจดัการความผนัแปรภายในองคก์รท่ีน าไปสู่การปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ืองใหบ้รรลุระดบัคุณภาพท่ีดีเลิศ 
 ผูเ้ขา้อบรมน าเอาความรู้เบ้ืองตน้ของ Six Sigma ไปเผยแพร่ภายในองคก์ร และน าไปสู่การ

ด าเนินการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Six Sigma อยา่งเป็นรูปธรรม 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมไดพ้ฒันาแนวทางการน าเอา Six Sigma ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับ

ภายในองคก์ร 
 ผูเ้ขา้อบรมมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ท างานในเร่ืองการปรับปรุงแบบกา้ว

กระโดดตามแนวทางของ Six Sigma 
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หลกัสูตร  การวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับการควบคุมคุณภาพด้วย Minitab 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:         15  คน 
รูปแบบการอบรม: 
            บรรยาย          ปฏิบติัการ          สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม: 
             ระดบัปฏิบติัการ                 ระดบัหวัหนา้งาน 
             ระดบัวิศวกร                       ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์: 
1.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวคิดการใชง้านของโปรแกรม Minitab   
2.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจการประยกุตใ์ชง้านกบัการจดัการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั 
     การควบคุมคุณภาพ 
เนือ้หา:  
 ท าความรู้จกักบัภาพรวมและค าสัง่พ้ืนฐานของ Minitab 16 
 การสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ  
 ทบทวนสถิติพ้ืนฐานท่ีส าคญั 
 การค านวณจ านวนส่ิงตวัอยา่ง 
 การใชง้านและการตีความชุดค าสัง่ Basic Statistics 
 การใชง้านและการตีความชุดค าสัง่ Control Charts 
 การใชง้านและการตีความชุดค าสัง่ Measurement System Analysis 
 การใชง้านและการตีความชุดค าสัง่ Process capability 

 

หมายเหตุ   ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเตรียมคอมพิวเตอร์ คนละ 1 เคร่ือง หรือ 2 คน/1เคร่ือง 
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หลกัสูตร:  ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)  
จ านวนผู้เข้าอบรม:   20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ          สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัผูจ้ดัการ            ระดบับริหาร 
                                              EnMR              ทีมงานระบบจดัการพลงังาน 
หลกัการและเหตุผล : 

ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานถือเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในงานอุตสาหกรรม ซ่ึงการบริหาร
จดัการเพ่ืออนุรักษพ์ลงังานพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหโ้รงงานสามารถลดตน้ทุน
ดา้นพลงังานลงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลงและองคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน นอกจากนั้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีกระท าอยา่งต่อเน่ืองยงัเป็นการช่วยลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
เป็นปัญหาส าคญัของโลกในทุกวนัน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว   หลกัสูตร “ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจดั
การพลงังาน ISO 50001:2011” จะอธิบายถึงรายละเอียดของขอ้ก าหนดดงักล่าว ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบติัใหก้บัผูบ้ริหารโรงงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจสามารถจดัท าระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงจะ
น าไปสู่การไดรั้บการรับรองต่อไป 
วตัถุประสงค์  : 

4.   เพ่ือใหท้ราบถึงประโยชนข์องการจดัท าระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
5.   เพ่ือใหท้ราบถึงโมเดลของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
6.   เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2011 และการตีความ 
7.   เพ่ือใหส้ามารถน าขอ้ก าหนดไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าระบบการจดัการพลงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หัวข้อสัมมนา : 
 ประโยชนข์องการจดัท าระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
 โมเดลของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
 รายละเอียดขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 

1. ขอบเขต 
2. การอา้งอิง 
3. ค าศพัทแ์ละค านิยามท่ีส าคญั 
4. ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 

4.1  ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
4.2  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.3  นโยบายพลงังาน 
4.4  การวางแผนดา้นพลงังาน 
4.5  การน าไปปฏิบติัและการด าเนินการ 
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4.6  การตรวจสอบ 
4.7  การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงประโยชนข์องการจดัท าระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
2.   ผูเ้ขา้อบรมเพ่ือใหท้ราบถึงโมเดลของระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 
3.   ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2011 และการตีความ 
4.   ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าขอ้ก าหนดไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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หลกัสูตร:  การสร้างจติส านึกในระบบการจดัการพลงังานแบบมส่ีวนร่วม 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:    20  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร           ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 พลงังาน คือปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้
พลงังานก่อใหเ้กิดตน้ทุนอยา่งหน่ึงท่ีผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งจ่ายเช่น ไฟฟ้า น ้า ลม ฯลฯ   ถา้มีการใชอ้ย่างไม่เหมาะสม
กจ็ะก่อใหเ้กิดค่าใช ้
จ่ายท่ีสูงข้ึนกวา่ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงการท่ีจะท าใหผู้ใ้ชพ้ลงังานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และรับรู้ถึงความจ าเป็นใน
การประหยดัคงมิใช่เร่ืองง่าย ดงันั้น การอบรมเร่ือง การสร้างจิตส านึกในระบบการจดัการพลงังานแบบมีส่วน
ร่วม จึงมีความจ าเป็นโดยในการฝึกอบรม จะเนน้การปลูกฝังใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมและสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ในดา้นขอ้มูล และท่ีส าคญัการจูงใจ และการโนม้นา้วให้ผูป้ฏิบติังานให้รับทราบถึงความจ าเป็น
และผลกระทบและวิธีการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยืนในองคก์รโดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 

1.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจความจ าเป็นในการสร้างจิตส านึกในระบบการจดัการพลงังานแบบมีส่วน
ร่วมและผลกระทบของการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลือง  

2.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบวิธีการอนุรักษพ์ลงังานและสามารถน าเทคนิคการประหยดัต่างๆ 
เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษแ์ละจดัการพลงังานโดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
หัวข้อสัมมนา :     

1.  แนวคิดและแนวทางการสร้างจิตส านึกในระบบการจดัการพลงังานแบบมีส่วนร่วม 
 2.  ผลกระทบของการใชพ้ลงังานอยา่งส้ินเปลืองในองคก์ร  
 3.  เทคนิคและวิธีการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละประเภทในองคก์ร  
 4.  ฝึกปฏิบติั (Workshop) ส ารวจการใชพ้ลงังานในสถานประกอบการ  
 5.  เทคนิค KAIZEN  และ Visual เพ่ือการลดการใชพ้ลงังาน  
 6.  ฝึกปฏิบติั (Workshop) เสนอวิธีการประหยดัพลงังานจากสภาพปัญหาท่ีพบ  
 7.  แผนการด าเนินงานเพ่ือการประหยดัพลงังานในองคก์ร  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. พนกังานทราบถึงผลกระทบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
2. รู้และเขา้ใจแนวคิด ในการอนุรักษพ์ลงังานสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ด  ้
3. เกิดความตระหนกัรวมกนัในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัสูตร:   การจดัท าระบบการจัดการด้านพลงังาน  
ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2550 

(หลกัสูตรนีเ้หมาะกบัโรงงานควบคุมด้านอนุรักษ์พลงังาน : มหีม้อแปลงไฟฟ้ารวมกนัตั้งแต่ 1175 kVA ขึน้
ไป) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)  
จ านวนผู้เข้าอบรม:   20  คน  
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ          สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                              ระดบัผูจ้ดัการ           ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล 

การจดัท าระบบการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมใหเ้ป็นไปตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ.2550  เป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน ดงันั้นความเขา้ใจท่ี
ถกูตอ้งในรายะเอียดของขั้นตอนการปฏิบติัตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2550 ตลอดจน
อ านาจหนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารและคณะท างานจึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง เพ่ือใหก้ารจดัท าระบบการจดั
การพลงังานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกฎหมายฉบบัดงักล่าว 
วตัถุประสงค์  : 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
พ.ศ.2550 

2. เพ่ือใหค้ณะท างานสามารถจดัท าระบบบริหารและจดัการพลงังานไดเ้หมาะสมกบัองคก์รและ
เป็นไปตามกฎหมาย 

หัวข้อสัมมนา : 
1.    ความรู้เก่ียวกบั พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2550 

2.    การประยกุตใ์ชก้ฎหมายใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

3.   ใหค้วามรู้ถึงผลกระทบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

4.   Work Shop 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะท างานจะทราบขั้นตอนแนวทางการปฏิบติัตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
2. คณะท างานสามารถจะด าเนินการจดัท าระบบบริหารและจดัการพลงังาน อย่างเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกฎหมาย 
3. พนกังานมีความตระหนกัมากข้ึนถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 
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หลกัสูตร:   การตรวจประเมนิภายในระบบการจดัการพลงังานตามกฎหมาย 
(หลกัสูตรนีเ้หมาะกบัโรงงานควบคุมด้านอนุรักษ์พลงังาน : มหีม้อแปลงไฟฟ้ารวมกนัตั้งแต่ 1175 kVA ขึน้ไป) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:    20  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 การด าเนินการจดัท าระบบการจดัการพลงังานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2550 
นั้นจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมินระบบการจดัการภายในองค์กร ซ่ึงคณะผูต้รวจ
ประเมินภายในยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการตรวจติดตามภายใน หรือยงัมีความสงสัยในแนว
ทางการด าเนินการ  ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเขา้ใจในการด าเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินระบบการจดัการภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 

1.  เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจถึงท่ีมาของกฎหมายเก่ียวกบัผูต้รวจประเมินภายในระบบการจดัการพลงังาน 
2.  เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรู้ดา้นกฎหมายและแนวทางการตรวจประเมินภายในระบบการจดั

การพลงังาน 
3.  เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความสามารถในการตรวจประเมินภายในระบบการจดัการพลงังานตาม

กฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
หัวข้อสัมมนา :     

1.  ท่ีมาของการตรวจประเมินภายในและกฎหมายในระบบการจดัการพลงังาน 
 2.  การจดัท า Audit Checklist ในการตรวจประเมินภายใน 
 3.  เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินภายใน 
 4.  หลกัเกณฑใ์นการให ้Nonconformity (NC) แบบ Major และ Minor 
 5.   ฝึกปฏิบติั (Workshop)  การตรวจประเมินภายใน   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. คณะผูต้รวจประเมินมีความรู้ความเขา้ใจในการตรวจประเมินภายในระบบการจดัการพลงังานตาม
กฎหมาย 
2. คณะผูต้รวจประเมินสามารถด าเนินการตรวจประเมินภายในไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 
3. คณะผูต้รวจประเมินสามารถช้ีแนวทางในการปรับปรุงระบบการจดัการพลงังานได ้และมีปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง 
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หลกัสูตร     Service to Excellence 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)  
จ านวนผู้เข้าอบรม:             15 คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีผนัแปร และมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหธุ้รกิจ
ประสบความส าเร็จอยา่งสูง และยืนยาวกวา่ผูแ้ข่งขนัคือ การใหบ้ริการท่ีดีจากตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร
ธุรกิจเพราะการบริการท่ีดีหมายถึง “คุณค่า”ท่ีเป็นความเช่ือมัน่ ศรัทธาและความไวว้างใจของลูกคา้ ยอ่มท า
ใหเ้กิดพฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้า การใชบ้ริการเพ่ิม และการใชบ้ริการเป็นประจ าตลอดไป 
วตัถุประสงค์ 
1.   เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนกัรู้ถึงความส าคญัเก่ียวกบั “งานบริการ” ท่ีมีความส าคญัและเกิด Service Mind  
       ข้ึนในตนเองดว้ยความเตม็ใจและมีความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง 
2.   เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของลูกคา้ และสามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งประทบัใจ 
3.   เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นการสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ดว้ยบริการท่ีเป็นเลิศ 
4.   เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้สริมสร้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อการบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
5.   เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าแนวทางและหลกัการท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชง้านใหเ้กิด 
      ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองคก์ร 
หัวข้อบรรยาย 
1.   แนวคิดและหลกัการในการใหบ้ริการ 
2.   การสร้างความเป็นหน่ึงในงานบริการ 
3.   การเรียนรู้พฤติกรรม/เขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของลูกคา้  
4.   คุณสมบติัและบุคลิกภาพ ผูใ้หบ้ริการท่ีท าใหก้ารบริการประสบผลส าเร็จ  
5.   สูตรเด็ดวิธีชนะใจลูกคา้ และเทคนิคการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ประทบัใจ และลูกคา้กลบัมาใช ้
     บริการอย่างต่อเน่ือง 
6.   ศิลปะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
7.   อุปสรรคในงานบริการท่ีท าใหก้ารบริการไม่ประสบผลส าเร็จ 
8.   ค าพูดท่ีประทบัใจลูกคา้ และค าพูดท่ีไม่ประทบัใจลูกคา้ 
9.  สู่ประสิทธิภาพการบริการอย่างเป็นเลิศ เพ่ือชนะใจลูกคา้ 
10. Work shop 
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หลกัสูตร  Effective Communication Skills 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:    1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:     20  คน 
รูปแบบการอบรม:   บรรยาย            การระดมสมอง          ฝึกปฏิบติั 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:                  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                 ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล: 
             การส่ือสาร เป็นกระบวนการบริหารงานอยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหง้านส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์รใดกต็ามไม่วา่ใหญ่หรือเลก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารส่ือสาร
ดว้ยกนัทั้งนั้น แต่หากการส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน หรือลูกคา้ภายในไม่ดีพอแลว้ท าใหง้านนั้นๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดย้าก การท่ีทุกๆ หน่วยงานการดูแลเอาใจใส่ระหว่างหน่วยงาน หรือลูกคา้ภายในใหก้ารส่ือสาร 
ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั กส่็งผลใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งหน่วยงานในบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
สามารถส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประทบัใจแก่ลกูคา้ภายนอกได้
อยา่งต่อเน่ืองตลอด 
วตัถุประสงค์: 
1. มีความเขา้ใจในแนวคิดและกระบวนการของการส่ือสารและจุดส าคญัในการส่ือสารร่วมกนั ส ารวจ

ปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนจริงในองคก์ร 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเป็นผูเ้ขา้ใจการส่ือสารท่ีดีมีคุณภาพทั้งลกูคา้ภายใน และลกูคา้ภายนอกขององคก์ร 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรม มีศกัยภาพในการพดู มีมนุษยสมัพนัธ์ เป็นท่ีรักของทุกๆ คนในองคก์ร 
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีทศันคติท่ีดีในการส่ือสาร พดูดี คิดดี มีศกัยภาพในการส่ือสาร และสามารถส่ือสารท า

ความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจ ถูกตอ้ง ตรงกนั  
เนือ้หา:  
1. แนวคิด ความหมาย และวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
2. ความส าคญัของการส่ือสาร / ประเภทของการติดต่อส่ือสาร /องคป์ระกอบการส่ือสาร 
3. สาเหตุหรือความลม้เหลวของการส่ือสาร  
4. ขอ้ดี ขอ้เสีย ของการติดต่อส่ือสาร 
5. เทคนิคการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ / ศิลปการตั้งค าถาม 
6. จิตส านึกและการสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการส่ือสารระหวา่งผูอ่ื้น 
7. Work Shop 
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หลกัสูตร   Modern Marketing  
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:            15 คน 
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:    ระดบัปฏิบติัการ            ระดบัหวัหนา้งาน 
                                            ระดบัวิศวกร                ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
              การด าเนินธุรกิจทุกวนัน้ี คู่คา้และ/หรือลูกคา้ ต่างมีความตอ้งการและความคาดหวงัต่อ “งานขาย” 
ในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในส่วนของสินคา้และบริการ การช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
โครงการ ความเสถียร ความคงทน การซ่อมบ ารุง การวิคราะห์ความคุม้ค่าหรือคุม้ทุน และความเช่ือมัน่ในแบ
รนด ์เพ่ือใหค้วามเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจนั้นด าเนินการต่อไป ดงันั้น การท างานและบทบาทของ         “งาน
ขาย” จึงเปล่ียนไปหลกัสูตรน้ีจึงเตรียมเน้ือหาและแนวทางต่างๆไวใ้หท่้านไดเ้รียนรู้ 
วตัถุประสงค์ :   
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมน าหลกัการ “การตลาด” ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเพ่ิมอตัราการขายได ้โดยใช ้“การตลาดผสานกบัการขาย” 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา : 

 การตลาดกบัการขาย : ฟันเฟืองของความเก่ียวเน่ืองทางธุรกิจ 
 บทบาทท่ีเปล่ียนไปของงานขาย 
 การน าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix-4Ps) มาช่วยในการขายท าอยา่งไร ?  

1. Product :  
- คุณสมบติั (ช่วยลกูคา้ “ทราบรายละเอียดของโครงการ” เพ่ือวิเคราะห์การใชง้าน ความคงทน) 
- ความคุม้ค่า (ช่วยลกูคา้วิเคราะห์ “ความเสถียร” ของโครงการและการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้) 
- รูปลกัษณะ (ช่วยลกูคา้วิเคราะห์ “ความสวยงาม” กบั "ประสิทธิภาพในการใชง้าน") 
2. Price : 
- Price Value 
- Total Cost Owership 
- Cross Selling (การขายต่อเน่ือง เช่น ซ้ือสินคา้ตวัน้ี แลว้แนะน าพ่วงกบัอีกหน่ึงผลิตภณัฑ)์ 
- Up Selling (การขายต่อยอด เช่น ซ้ือสินคา้ตวัน้ี 3 เดือน แลว้แนะน าเพ่ิมระยะเวลากบัราคาท่ีถกูกวา่) 
3. Place : 
- Chanel to contact 
- Website & New Media (การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ Cyber) 
4. Promotion : 
- Co-operation (การร่วมโครงการกนั) 
- MGM (การบอกต่อ) 
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- Points (การสะสมแตม้) 
- Discount (ส่วนลดราคา) 

 Modern Marketing Tools 
- IMC : Integrated Marketing Communication 
- CRM : Customer Relationship Management 
- CEM : Customer Experiential Management 
- CSR : Corporate Social Responsibility 

      - Social Media : Youtube, Facebook, Twitter & Instar gram 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

 ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการ “การตลาด” ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานวิศวกรขาย 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ผูเ้ขา้อบรมสามารถเพ่ิมอตัราการขายได ้โดยใช ้“การตลาดผสานกบัการขาย”  
 
โดย อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาวี 
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หลกัสูตร เทคนิคการเป็นวทิยากรมอือาชีพ (Train the Trainer) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:    3  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:     20  คน 
รูปแบบการอบรม:   บรรยาย            การระดมสมอง          ฝึกปฏิบติั 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:                  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                 ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
 
 บ่อยคร้ังท่ีเม่ือพดูถึงการฝึกอบรมในฐานะผูเ้ขา้อบรมกเ็บ่ือข้ึนมาทุกคร้ังไป นอ้ยคนนกัท่ีตอ้งการท่ี
จะเขา้รับการฝึกอบรม การฝึกอบรมทัว่ไปท าใหบ้รรยากาศการอบรมเป็นไปอยา่งไม่น่าสนใจ ขาดเทคนิคการ
สอน การออกแบบเน้ือหา โครงสร้างเร่ือง การจดัล าดบัเน้ือหา ไม่มีภาคปฏิบติั มีเพียงแต่การบรรยาย โดย
ไม่ไดส้นใจผูเ้ขา้อบรม ท าใหก้ารฝึกอบรมไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งท่ีตวัผูส้อน (วิทยากร) นั้นเป็นผู ้
มีความรู้ ความสามารถมากเป็นท่ียอมรับ แต่ไฉนถึงเกิดปัญหาอยา่งน้ีข้ึน 
 การฝึกอบรมเป็นการสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ งาน และการปฏิบติัท่ีใชเ้วลาสั้นท่ีสุด และ
ผูเ้ขา้อบรมกจ็ะเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุด วิทยากรจึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดในการฝึกอบรมดงักล่าว แต่ปัญหาท่ีพบใน
ตวัวิทยากรทัว่ไป ท าใหก้ารสอนไม่บรรลุผล เป็นเพราะไม่เขา้ใจในเทคนิคการสอนท่ีแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นการ
สร้างบรรยากาศ การเขา้ใจในอารมณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรม การออกแบบโครงสร้างการสอนการจดัล าดบั
เน้ือหา การถ่ายทอด การใชส้รีระร่างกาย  แนวคิด PAJES เพ่ือช่วยใหห้ลกัสูตรการสอนสมบูรณ์ข้ึน  
 ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงแกปั้ญหาดงักล่าวใหก้บัวิทยากรท่ีเขา้เรียนจะมีความเขา้ใจในการสอนและ
พฒันาการสอนใหดึ้งดูดผูเ้รียนยิ่งข้ึน 
วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีสอนงาน และวิทยากรภายในบริษทัสามารถเป็นวิทยากรไดดี้ ไดรั้บความรู้ 
และเพ่ิมพนูทกัษะในการเป็นวิทยากรยคุใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเลือกใชเ้ทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ี
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทั้งออกแบบและวางโครสร้างเร่ืองท่ีจะสอน จดัล าดบัเน้ือหาได้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
วธีิการอบรม 

- การบรรยาย และฝึกปฏิบติั 
- ฝึกปฏิบติัทกัษะการเป็นวิทยากรทุกคนและบนัทึกวีดีโอ 
- การใหค้ าแนะน าฝึกปฏิบติัการเป็นวิทยากร 

คุณสมบัตผิู้เข้าฝึกอบรม  
 ผูส้นใจตอ้งการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน  
 บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในการสอนหรือการน าเสนอถ่ายทอด 
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ส่ิงที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ 
 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
 เครือข่ายวิทยากร อาจารย ์นกัวิชาการ 
 การรับเชิญเป็นวิทยากรในนามสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ตามความเหมาะสม) 

การประเมนิผล 
 ทดสอบก่อนและหลงัการอบรม (Pre-Test and Post-Test)  
 วดัผลประมวลความรู้ในวนัสุดทา้ยและประเมินผลพร้อมให ้Feedback โดยคณะวิทยากรผูมี้

ประสบการณ์ในการบรรยาย 
 มอบวฒิุบตัรส าหรับผูท่ี้ผา่นการทดสอบประมวลความรู้สูงกว่าร้อยละ 80  

วนัที่หนึ่ง 
09.00 – 16.00 น.  
 - สร้างบรรยากาศ 
 - เป้าหมายของหลกัสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 - บนัได 3 ขั้นของการเป็นมืออาชีพ 
 - ความหมายท่ีแทจ้ริงของค าวา่ Trainer หรือวิทยากร 
 - ปัญหาทัว่ไปท่ีพบในการสอน 
 - คุณสมบติัและทกัษะของการเป็นวิทยากรมืออาชีพตอ้งมีอะไรบา้ง 
 - กฎทอง 3 ขอ้ของการเป็นผูส้อนมืออาชีพท่ีตอ้งมีก่อนเป็นวิทยากร 
 - - นิยามของการสอนท่ีดี หากเขา้ใจถกูตอ้งการสอนกต็รงเป้าหมาย 
 - วิทยากรตอ้งรู้กระบวนการจดจ าของผูเ้รียน วา่มีช่องทางใดบา้งจะไดอ้อกแบบการสอนไดถู้กตอ้ง 

- เทคนิค 5 อยา่งในการช่วยจ าของผูเ้รียนท่ีวิทยากรตอ้งเขา้ใจ 
 - ทฤษฏี 3 สบาย ท่ีช่วยใหก้ารสอนราบร่ืน 
 - สมการการสอนอยา่งมืออาชีพ คือหวัใจในการสอนใหส้ าเร็จ 
   ฝึกปฏิบติัคร้ังท่ี 1 ใหน้ าเสนอเร่ืองท่ีวิทยากรผูเ้รียนเก่งท่ีสุดมาสอน10 นาที  
วนัที่สอง 
09.00 – 16.00 น. 
 - สรุปจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุงในการน าเสนอคร้ังท่ี 1โดยรวม 

- ขั้นตอนการออกแบบและวางโครงสร้างเร่ืองท่ีจะสอน 
 - การออกแบบโครงสร้างเร่ือง เป้าหมาย หวัขอ้ เวลา 
 - การท า Presentation 

   ฝึกปฏิบติัคร้ังท่ี 2 ออกแบบโครงสร้างเร่ืองใหม่ของเร่ืองท่ีน าเสนอคร้ังท่ี 1 
-เคลด็ลบัการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีวิทยากรตอ้งมี 
- เทคนิคต่างๆ ท่ีตอ้งใชน้ ้าเสียงในการสอนอยา่งมืออาชีพ 
- บญัญติั 10 ประการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
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วนัที่สาม 
09.00 – 16.00 น. 
 - ฝึกปฏิบติัคร้ังท่ี 3 น าเสนอเร่ืองเดิมท่ีเก่งท่ีสุด ตามโครงสร้างเรือง ใชเ้วลา 20 นาที 
 - วิเคราะห์ และช้ีแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องรายบุคคล เพ่ือน ากลบัไปฝึกฝนและพฒันา 
   โดยใชแ้บบประเมินการฝึกอบรม 
 - สรุป ถาม-ตอบ 
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หลกัสูตร:    Basic Mechatronics 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:    3  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:     20  คน 
รูปแบบการอบรม:   บรรยาย            การระดมสมอง          ฝึกปฏิบติั 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:                  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                 ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
Day 1 # PLC Programming Basic Level 
หลกัการเหตุและผล  
เคร่ืองควบคุมแบบตรรกะท่ีโปรแกรมได ้(Programmable Logic Controller :PLC) กคื็อเคร่ืองควบคุมท่ีมี
ระบบการท างานเป็นแบบดิจิตอล ถกูออกแบบมาเพ่ือใชใ้นงานอุตสาหกรรม โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถโปรแกรม
รูปแบบการท างาน เง่ือนไข และชุดค าสัง่ต่างๆ ลงในหน่วยความจ าได ้ในชุดค าสัง่ประกอบไปดว้ย ฟังกช์นั
การท างานทางลอจิก ฟังกช์นัแบบไล่ล าดบัขั้น ฟังกช์นัตวัตั้งเวลาตวันบัจ านวน ฟังกช์นัทางการค านวณ และ
ฟังกช์นัพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการควบคุม ผา่นอุปกรณ์ อินพุท เอาทพ์ุท แบบดิจิตอลหรืออนาลอก ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ชนิดของเคร่ืองจกัรหรือกระบวนการท่ีท าการควบคุม ลกัษณะการควบคุมของเคร่ืองควบคุมท่ีโปรแกรมได้
ระบบควบคุมแบบตรรกะท่ีโปรแกรมไดเ้ป็นระบบท่ีมีความยืดหยุน่สูงมาก เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถแกไ้ข
ดดัแปลง โปรแกรมเพ่ิมเติมลงในหน่วยความจ า ตามเง่ือนไขการท างานของเคร่ืองจกัรโดยไม่จ าเป็นตอ้งต่อ
วงจรทางไฟฟ้าใหม่เหมือนกบัระบบเดิมๆท่ีใชก้ารออกแบบวงจรรีเลยห์รือวงจรลอจิกเกทอาจกล่าวไดว้า่ 
เคร่ืองควบคุมแบบตรรกะท่ีโปรแกรมไดเ้ป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหน่ึงซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใชใ้นการควบคุม
การท างานของเคร่ืองจกัรใหท้ างานเป็นแบบอตัโนมติั  
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :    
1.  เทคโนโลยีของ PLC และอุปกรณ์  
2.  อุปกรณ์ Input/Output ท่ีใชก้บัระบบอตัโนมติัควบคุมดว้ย PLC  
3.  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
4.  ภาษาของโปรแกรมควบคุม PLC แต่ละแบบ  
5.  พ้ืนฐานของภาษาแลดเดอร์ และโครงสร้างของโปรแกรม (เช่น AND function, OR function,  
     NOT function, XOR function, วงจรแลตช์, ไทเมอร์, เคานเ์ตอร์, ความจ าแฟลก)  
6.  โครงสร้างของหน่วยควบคุมและหน่วยก าลงัไฟฟ้าในโปรแกรม  
7.  การออกแบบเอกสารประกอบเคร่ืองจกัร (เช่น วงจรไฟฟ้า, วงจรนิวแมติก, โฟลว์ชาร์ท)  
8.  ภาษาโปรแกรมควบคุม PLC ตาม มาตรฐาน IEC 1131-3  
9.  การแกปั้ญหาของระบบอตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย PLC  
10.  การใชง้าน CX- Program 
Day 2 #  PLC Control for Pneumatic System 
หลกัการเหตุและผล  



Course Outline 

   สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

หนา้ 34 จาก 81 

เน่ืองจาก PLC (Program mable Logic Controller) มีใชก้นัมากในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นการควบคุม
เคร่ืองจกัรใหท้ างานตามตอ้งการ ซ่ึงส่วนใหญ่บุคลากรซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ เม่ือมีปัญหาในการเขียน
โปรแกรมเอง จึงไม่สามารถเขียนโปรแกรมแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งตอ้งฝึกอบรมเพ่ือพฒันางานท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :    
1. เทคโนโลยีของ PLC และอุปกรณ์  
2. อุปกรณ์ Input/Output ท่ีใชก้บัระบบอตัโนมติัควบคุมดว้ย PLC  
3. การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
4. ภาษาของโปรแกรมควบคุม PLC แต่ละแบบ  
5. พ้ืนฐานของภาษาแลดเดอร์ และโครงสร้างของโปรแกรม (เช่น AND functin, OR function, NOT    
     function, XOR function, วงจรแลตช,์ ไทเมอร์, เคานเ์ตอร์, ความจ าแฟลก)  
6. โครงสร้างของหน่วยควบคุมและหน่วยก าลงัไฟฟ้าในโปรแกรม  
7. การออกแบบเอกสารประกอบเคร่ืองจกัร (เช่น วงจรไฟฟ้า, วงจรนิวแมติก, โฟลว์ชาร์ท)  
8. ภาษาโปรแกรมควบคุม PLC ตาม มาตรฐาน IEC 1131-3  
9. การแกปั้ญหาของระบบอตัโนมติัท่ีควบคุมดว้ย PLC  
10. การใชง้าน CX- Program 
Day 3 # AC Motor Maintenance & Control by Inverter 
หลกัการเหตุและผล  
ในโรงงานอุตสาหกรรมมีเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย มอเตอร์นบัเป็น อุปกรณ์พ้ืนฐานส าคญัท่ีมี
ใชง้านทัว่ไป แต่ส่วนใหญ่มกัขาดการบ ารุงรักษาท่ีถกูตอ้ง จึงท าใหเ้กิดการหยดุชะงกั ขดัขอ้ง ตอ้งสูญเสียเวลา
ในการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่อยูเ่สมอ  
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :   
1.  เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัมอเตอร์ไฟฟ้า  
2.  การบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั และมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง  
3.  การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบฉนวนไฟฟ้า  
4.  การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบหล่อล่ืน  
5.  ขอ้ควรค านึงในการบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
6.  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัมอเตอร์  
7.  การทดสอบในงานบ ารุงรักษามอเตอร์  
8.  การทดสอบทางไฟฟ้า  การทดสอบทางกล  
9.  การบ ารุงรักษามอเตอร์  
10.  การวางแนวเสน้ตรงของเพลา  
11.  การจดัตารางบ ารุงรักษา และตวัอยา่งใบตรวจสอบ  
12.  ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาความเสียหายของมอเตอร์  
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13.  ทฤษฎีอินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรม  
14.  ทฤษฎีการขบัเคล่ือนอินดกัชัน่มอเตอร์ 3 เฟส ดว้ยอินเวอร์เตอร์  
15.  การใชง้านอินเวอร์เตอร์ เคอีบี, ออมรอน, แดนฟอสส์ ,ฟรีคอน, เอบีบี, ซีเมนส์  
16.  การควบคุมอินเวอร์เตอร์โดยใช ้Digital operator  
17.  การปรับเปล่ียน Kp ,Ki ขั้นพ้ืนฐานของการควบคุม แบบ PI 
18.  การควบคุมอินเวอร์เตอร์ผ่านทางซอฟตแ์วร์ 
19.  การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์โหมดมลัติสเตป็ฟังกช์นั 
20.  การวิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา 
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หลกัสูตร  พืน้ฐานความรู้ทางไฟฟ้าส าหรับงานซ่อมบ ารุง (Basic Electrical for Maintenance) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       15  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ         ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร             ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 

ในปัจจุบนัอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กๆ
คนอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในเกือบทุกๆกิจกรรม เช่นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนั อุปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์เคร่ืองจกัรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต   

ดงันั้นความรู้และความเขา้ใจพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีมีการใชง้านอยู่ใน
โรงงานและสายการผลิต จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งจะตอ้งท าให้ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานท่ีถกูตอ้งเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยักบัตวั
ของผูป้ฏิบติังานเองและผูร่้วมปฏิบติังาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑ์หรือทรัพยสิ์น
บริษทั ท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินงานไดเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
วตัถุประสงค์ :   

1.  มีความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานในระบบไฟฟ้า  
2.  มีความรู้เร่ืองเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าพ้ืนฐานประเภทต่างๆ  
3.  สามารถระบุความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆในขั้นพ้ืนฐาน  
4.  ลดอุบติัเหตุและความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า  

หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :    
1. ความรู้พ้ืนฐาน 
 1.1 ความรู้พ้ืนฐานและแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  

1.2 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานและการค านวณทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้  
1.3 ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า  
1.4 ประเภทและการใชง้านของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า  
1.5 ระบบไฟฟ้าก าลงัและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน  
1.6 มาตรฐานและขอ้ก าหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้า  
1.7 การออกแบบวงจรยอ่ยไฟฟ้าและสายป้อน  
1.8 มาตรฐานและขอ้ก าหนดของการติดตั้งระบบสายดิน  
1.9 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลงัและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 
2. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้  

2.1. มอเตอร์ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  
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2.2. อุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์  
2.3. การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
2.4. มอเตอร์เหน่ียวน า (Induction motor)  
2.5. วิธีการสตาร์ท มอเตอร์ไฟฟ้า  

3. Work Shop 
3.1 การต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ  

 3.2 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์  
              3.3 การประกอบวงจรควบคุมและวงจรป้อนไฟฟ้า 
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หลกัสูตร อเิลค็ทรอนิคส์เบือ้งต้น (Basic Electronics) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       20  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ         ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร             ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหเ้ขา้ใจอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  
2. สามารถอ่านค่าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  
3. เพ่ือใหท้ราบถึงวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
4. สามารถใชมิ้เตอร์วดัค่าเช่น แรงดนั, กระแส, ความตา้นทาน  
5. มีความรู้เร่ืองการจดัการและควบคุม ESD (Electro Static Discharge)  
6. เพ่ือใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานได  ้

หัวข้อการอบรม 
1. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนพ้ืนฐาน 

1.1 ตวัตา้นทาน, ตวัเกบ็ประจุ, ตวัเหนียวน า  
1.2 หมอ้แปลง, สวิตทซ์  
1.3 ไดโอด, LED,แบตเตอร่ี  
1.4 ทรานซิสเตอร์,  โฟโตท้รานซิสเตอร์  
1.5 Opto coupler, Op-Amp,  IC 
1.6 PCB (Print Circuit  Board) 

2. การอ่านค่าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  
2.1 การอ่านค่าตวัตา้นทาน : 4 และ 5  แถบสี  
2.2 การอ่านค่าตวัตา้นทาน :   แบบรหสัตวัเลข(Chip R)  
2.3 การอ่านค่าตวัเกบ็ประจุ : แบบตวัเลขแสดงค่าโดยตรง  
2.4 การอ่านค่าตวัเกบ็ประจุ : แบบตวัเลขแสดงรหสั  
2.5 เทคนิคการแปลงหน่วย  

3. วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
3.1 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current - DC) 
3.2  ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current -AC)  
3.3  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  :  วงจรอนุกรม ,  วงจรขนาน ,  วงจรผสม  
3.4  กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) 
3.5  ตวัตา้นทาน(R)  ในวงจรอนุกรมและขนาน 
3.6  ตวัเก็บประจุ(C) ในวงจรอนุกรมและขนาน  
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4. การใชม้ลัติมิเตอร์ 
4.1 มลัติมิเตอร์คืออะไร?  
4.2  ดิจิตอลมลัติมิเตอร์  
4.3  สญัลกัษณ์ทัว่ไปท่ีใชใ้นมลัติมิเตอร์  
4.4 การวดัแรงดนัไฟฟ้า(Voltage)  
4.5 การวดัค่าความตา้นทานและความต่อเน่ือง (Continuity)  
4.6 การวดัค่ากรแสไฟฟ้า (Current)  
4.7 การวดัไดโอด/ไดโอดเปล่งแสง (Diode/LED) 

5. วงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
 5.1 วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง(DC Rectifier) 
        - Half wave rectifier  
        - Full wave rectifier  

       - Full wave Bridge rectifier  
5.2 วงจรทรานซิสเตอร์  
5.3 วงจร Opto-Coupler  
5.4 วงจร Op-Amp : วงจรเปรียบเทียบแรงดนั  
5.5 วงจรตั้งเวลาดว้ย IC555  
     - วงจรตั้งเวลาแบบค่าคงท่ี (ค่าเดียว) 
     - วงจรตั้งเวลาแบบปรับค่าได ้(ปรับค่าได)้ 

6. การจดัการและควบคุม ESD (Electro Static Discharge)  
6.1 ไฟฟ้าสถิตย ์(Static Electricity/Electrostatic) คืออะไร?  
6.2  สาเหตุการเกิดไฟฟ้าสถิตย ์
6.3 ESD คืออะไร? 
6.4 ESD ท าใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เสียหายไดอ้ยา่ง ไร?  
6.5 การจดัการและควบคุม ESD  
6.6 ตวัอยา่ง การเกิด ESD  

7. Work Shop 
 7.1 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  

7.2 การอ่านค่าตวัตา้นทานและตวัเกบ็ประจุ  
7.3 หาค่า R,L,C รวม วงจรอนุกรม - ขนาน  
7.4 การใชม้ลัติมิเตอร์วดัตวัอุปกรณ์  
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หลกัสูตร:  Industrial Electronics 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       20  คน 
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ         ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร             ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหมี้ความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆและการอ่านค่าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
2. เพ่ือใหมี้ความรู้เก่ียวกบัวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส าคญัๆซ่ึงใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมเช่น วงจร 
Switching power supply, วงจร Inverter, วงจร Power electronics driver, วงจร DC Rectifier, วงจร 
DC Regulator เป็นตน้ 
3. เพ่ือใหส้ามารถวิเคราะห์หาจุดเสียต่างๆของวงจร เช่น วงจร Switching power supply, วงจร 
Inverter, วงจร Power electronics driver, วงจร DC Rectifier, วงจร DC Regulator เป็นตน้ 
4. สามารถใชม้ลัติมิเตอร์วดัค่า แรงดนั, กระแส, ความตา้นทาน และใชต้รวจสอบความผิดปกติของ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
5. เพ่ือใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการซ่อมแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ช่วยป้องกนัความเสียหายจากการซ่อม 
6. เพ่ือใหส้ามารถน าความรู้ไปใชใ้นการซ่อมแผงวงจรอิเลค็ทรอนิกส์ไดจ้ริง 

หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :  
1. ฟ้ืนฟูความรู้พืน้ฐานทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

1.1 อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 ตวัตา้นทาน, ตวัเกบ็ประจุ, ตวัเหนียวน า  
 หมอ้แปลง, สวิตทซ,์ Relay  
 ไดโอด, LED, IC Regulator 
 ทรานซิสเตอร์, Opto coupler 
 ตวัอุปกรณ์ Power electronics ; TRIAC & IGBT  
 PCB (Print Circuit  Board) ; Single sided, Double sided & Multi layer 

1.2 การอ่านค่าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 การอ่านค่าตวัตา้นทาน : 4 และ 5  แถบสี, แบบรหสัตวัเลข(Chip R), แบบแสดงค่าโดยตรง 
 การอ่านค่าตวัเกบ็ประจุ : แบบตวัเลขแสดงค่าโดยตรง , แบบตวัเลขแสดงรหสั 
 การอ่านค่า IC Regulator  : แบบค่าคงท่ี, แบบปรับค่าได ้
 เทคนิคการแปลงหน่วยต่างๆในงานอิเลค็ทรอนิกส์  

1.3 กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) 
 วงจรอนุกรมและขนาน ; ค่าตา้นทาน(R), ค่าตวัเหน่ียวน า(L) และ ค่าตวัเกบ็ประจุ(C) 

1.4 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐานและการวิเคราะห์จุดเสีย 
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  วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง(DC Rectifier) 
 วงจรเรียงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง(DC Regulator) 
  วงจรทรานซิสเตอร์, วงจร Relay และวงจร ควบคุม Relay  
 วงจร Opto-Coupler  

2. การใช้มลัตมิเิตอร์กบัการประยุกต์ใช้งานและหลกัการใช้ Oscilloscope 
2.1 การวดัแรงดนัไฟฟ้า(Voltage), การวดัค่ากรแสไฟฟ้า (Current), การวดัค่าความตา้นทาน(R) และ

ความต่อเน่ือง (Shor/Open)   
2.2 การวดัไดโอด(Diode) และ ไดโอดเปล่งแสง (LED) 
2.3 การประยกุตว์ดัตรวจสอบทรานซิสเตอร์ และ IC 
2.4 หลกัการใช ้Oscilloscope วดัสญัญาณหาจุดเสียของวงจร 

3. วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ที่ส าคัญๆซ่ึงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการวเิคราะห์จุดเสีย 
              3.1 วงจร Switching power supply 
              3.2 วงจร Inverter 

3.3 วงจร Power electronics driver : TRIAC & IGBT 
4. การซ่อมแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์   

4.1 วิธีการและหลกัการซ่อมแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  
4.2  เทคนิคการซ่อมแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 เทคนิคการเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือและการจดัพ้ืนท่ีซ่อม 
 เทคนิดการจดัท า Gold board  
 เทคนิคล าดบัขั้นตอนการวิเคราะห์หาจุดเสีย 
 การหา Datasheet ของตวัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และเทคนิคการดูรายละเอียดใน Datasheet 

4.3 เทคนิคการถอด-ใส่ ตวัอุปกรณ์ (ซ่อม) บนแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Through hole Component : ตวัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีขายาวซ่ึงถกูประกอบลงในรู

ของแผงวงจรและถูกบดักรีติด    
 SMD(Surface Mount Device) : ตวัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ถกูประกอบลงบนของพ้ืนผิว

ของแผงวงจรและถูกบดักรีติด    
5. Work Shop  

5.1 วิเคราะห์หาจุดเสียต่างๆของแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  
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หลกัสูตร :   5 S System 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       20  คน      
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:  ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
  การท า 5ส ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในบา้นเรา คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสยั ดว้ยวิธี
บอกเล่าต่อๆกนัมา ไดใ้ชเ้วลาพิสูจนต์วัเองมานานแลว้วา่ “ไม่ใหผ้ลส าเร็จท่ีน่าพึงพอใจ” และส่วนใหญ่ผูท่ี้
น ามาปฏิบติัจะพบกบัความ “ลม้เหลว” มากกวา่ความส าเร็จ เพียงแค่ความเขา้ใจท่ีวา่ 5ส คือการท าความ
สะอาดและจดัสถานท่ีท างานใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ดงันั้น 5ส จึงถูกมองวา่เป็นของง่าย ขอเพียงใหมี้แค่ 
“ไมก้วาด” กบั “ใจรัก” กพ็อแลว้ แต่จริงหรือท่ีวา่การท าความสะอาดกบัการจดัระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ี
ท างานเพียงเท่าน้ีจะสามารถส่งผลใหเ้ราประสบความส าเร็จในทุกๆเร่ืองได ้ซ่ึงขดัแยง้กบัความเป็นจริงท่ีวา่ 5
ส ท่ีเรากล่าวกนัวา่เป็นเร่ืองง่ายๆ แต่เรากลบัท าใหป้ระสบความส าเร็จกนัไม่ได ้ผูท่ี้ท า 5ส แบบบอกเล่าต่อๆ
กนัมา ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ 5ส ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปน้ี “สร้างอุปสรรค” ในการปฏิบติัข้ึนจากตวัมนัเอง เพราะ
การจ ากดัอยูแ่ค่การท าความสะอาดและจดัระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีท างานนั้น จะท าให ้5ส ไม่เกิดผล แต่
ในความเป็นจริงแลว้ 5ส เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่ง คน งาน ส่ิงของ อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรและสถานท่ี ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสูญเปล่านอ้ยท่ีสุดต่างหาก ท่ีผา่นมานั้น
เน่ืองจากเราท า 5ส กนัอยา่งไม่ถกูตอ้ง และไม่มีความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง หรืออาจกล่าวไดว้า่ การไม่รู้จกั 5ส 
ของคนไทยเรานัน่เอง ท่ีท าใหก้ารท า 5ส ในเมืองไทยไม่ไดผ้ล 
วตัถุประสงค์ : 
  เพ่ือใหต้วัแทนหน่วยงานหรือหวัหนา้งานในองคก์รท่ีตอ้งการน า 5ส มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดความสูญเปล่า ใหไ้ดรั้บความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในหลกัการ ขั้นตอนในการปฏิบติั เคร่ืองมือและเทคนิค
ต่างๆท่ีจะน ามาใชท้ า 5ส 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :    
  1. หลกัพ้ืนฐาน 5ส 
  2. ล าดบัขั้นตอนและความหมายในการท า 5ส 
  3. เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการท า 5ส 
  4. ตวัอยา่งและการฝึกปฏิบติัในการท า 5ส 
  5. การประเมินผลการท า 5ส 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
  1. รู้หลกัการและแนวทาง 
  2. ด าเนินการท า 5ส จริงในเคร่ืองจกัร 
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หลกัสูตร       Visual Control  
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)    
จ านวนผู้เข้าอบรม:           20  คน       
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
            การควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการท างานท่ีท าใหพ้นกังานทุกคน
สามารถเขา้ใจขั้นตอนท างาน เป้าหมาย ผลลพัธ์การท างานไดง่้าย และชดัเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆ 
และแกไ้ขไดอ้ย่างรวดเร็วโดยใชบ้อร์ด ป้าย สัญลกัษณ์สี และอ่ืนๆ เพ่ือส่ือสารให้พนกังานทราบถึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีส าคญัของสถานท่ีท างาน อีกทั้งผูบ้ริหารและพนกังานสามารถทราบความกา้วหนา้และปัญหางานท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ Visual Control สามารถ
ประยกุตใ์นการท างานประจ าวนั และโครงการปรับปรุงงานอ่ืนๆ เช่น 5ส. ความปลอดภยั TPM JIT QC ฯลฯ  
วตัถุประสงค์ : เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรม 
1.  ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมดว้ยการมองเห็น (Visual Control) 
2.  สามารถน าความรู้มาด าเนินการปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 
3.  สามารถน ามาประยกุตใ์ชแ้ละสนบัสนุนกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตอ่ืนๆ เช่น 5ส. การปรับปรุงงาน 

       การควบคุมคุณภาพการผลิต ฯลฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
1. แนวคิดและความส าคญัของ Visual Control 
2. การบริหารดว้ยตามองคืออะไร 
3. แนวทาง และ ขั้นตอนการปฏิบติั 
4. การบริหารจดัการโดย Visual Control  ในโรงงานอุตสาหกรรม 
5. ตวัอยา่งการบริหารจดัการโดย Visual Control ในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. Visual Control กบัการเพ่ิมผลผลิต 
7. บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในระบบ Visual Control 
8. กลยทุธ์การใชร้ะบบ Visual Control อยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. การประยกุตก์ารควบคุมดว้ยการมองเห็น Visual Control ในงานท่ีท า 
10. Workshop 
11. สรุปถาม/ตอบ 
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หลกัสูตร :   7 Waste & Kaizen 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:       20  คน      
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม: ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 การแข่งขนัในยคุโลกาภิวตัน์มีความรุนแรง กวา้งขวางและเสรี  วิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือรองรับการปรับปรุง
กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพ่ือให้มี
คุณภาพสูง จดัส่งไดต้รงเวลา มีความปลอดภยัในการท างานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม (QCDSMEE ) การพฒันา
บุคลากรควรใหมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีครอบคลุมทั้งระบบการเพ่ิมผลิตภาพโดยใชเ้คร่ืองมือดา้น
คุณภาพในการพัฒนาระบบขององค์กร และประเด็นส าคัญจะต้องทราบถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้ความสูญเสียเกิดข้ึน การท างานท่ีเหน่ือยหนกั แต่ไดผ้ลงานไม่
คุม้ค่า มีการยึดติดกบัวิธีการท างานแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอบรมพฒันาพนกังาน 
หากเป็นเช่นนัน่แสดงว่าในองคก์รของท่านไม่รู้จกั “ไคเซ็น” และไม่ไดน้ าไคเซ็นมาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ท างานในองคก์ร ซ่ึงหากองคก์รไดน้ าเอาวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองมาใชแ้ลว้ปัญหาในการท างานจะ
เกิดความผิดพลาดนอ้ยลง 
วตัถุประสงค์: 
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมอนัจะ

น าพาองคก์รใหบ้รรลุผลส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. เพ่ือใหบุ้คลากรขององคก์รมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งถกูวิธีและทราบถึงอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
1. สภาวการณ์แข่งขันในยุคโลกาภิวตัน์ 
2. องค์ประกอบการเพิม่ผลผลติ 

- เพ่ือใหเ้รียนรู้ถึงวิธีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือใหบ้รรลุ QCDSMEE 
- เพ่ือเรียนรู้การปรับปรุงพฒันางานตามขบวนการ PDCA 

3. ความสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Waste ) และ Muda Mura Muri 
- เพ่ือรู้และเขา้ใจถึง ความสูญเสีย 7 ประการและ Muda Mura Muri 

              - เพ่ือวางแนวทางในการก าจดัความสูญเสีย 7 ประการ 
4. Kaizen การปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
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- เพ่ือใหรู้้หลกัการ และแนวคิดในการท า Kaizen เพ่ือการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ   และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
1. เขา้ใจแนวคิดในการลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิต 
2. น าแนวคิดไคเซ็นไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการท างาน 
3. มีการพฒันา และปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองทัง่ทั้งองคก์ารดว้ยจิตส านึกของพนกังานทุกๆ คน 
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หลกัสูตร   Poka-Yoke 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.)    
จ านวนผู้เข้าอบรม:           20  คน       
รูปแบบการอบรม:         บรรยาย                        ปฏิบติัการ                 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 เป็นท่ียอมรับวา่มนุษยน์ั้นมีความผิดพลาดเผอเรอไดเ้สมอ หากกระบวนการท างานของท่านตอ้งการ
ลดความบกพร่องจากความผิดพลาด และมุ่งมัน่สู่ของเสียเป็นศูนย ์ (Zero-Defect) นั้น คือการใช้เทคนิค 
POKA-YOKE 

เทคนิค POKA-YOKE คือ “เทคนิคการป้องกนัความผิดพลาด” ซ่ึงมีรากฐานมาจากภาษาญ่ีปุ่น 
POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ YOKE คือ ป้องกนั ไม่ใหเ้กิด หลีกเล่ียง หรือใชค้  าว่า “Mistake 
Proofing” ซ่ึงเทคนิค POKA-YOKE น้ีจะช่วยควบคุมใหเ้รารับรู้ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน คน้หาสาเหตุ
และควบคุม ใหก้ระบวนการด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งถกูตอ้งเท่านั้น ตามแนวคิดท่ีว่า Sources Inspection ท าให้
เกิดการผลิตเฉพาะของดี ป้องกนัการผลิตของเสีย ไม่ใหห้ลุดรอดและส่งมอบของดีนั้นแก่กระบวนการต่อไป 
เป็นการใชแ้นวคิดการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดตั้งแต่ตน้ 
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 
1. เขา้ใจหลกัการและเทคนิคของ POKA-YOKE  
2. เรียนรู้และท าความเขา้ใจลกัษณะใดบา้งท่ีเรียกความผิดพลาดแบบเผอเรอ 
3. สามารถคน้หาสาเหตุของความเผอเรอมาจากท่ีใด 
4. เรียนรู้ชนิดอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ และวิธีการปรับเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในกระบวนการได ้
5. แนวทางในการตอบโตค้วามผิดพลาดโดยการใชเ้ทคนิคและอุปกรณ์ป้องกนัความผิดพลาด 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
1. การเพ่ิมผลผลิตและแนวความคิดเร่ืองควบคุมคุณภาพ 
2. Zero Defect Quality Control and Poka-Yoke System 
3. หลกัการและแนวความคิดของระบบ Poka-Yoke 
4. ชนิดและการท างานของอุปกรณ์ Poke-Yoke 
5. ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใชร้ะบบ Poka-Yoke 
6. กรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัการใช ้ Poka-Yoke ในหน่วยงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. ทราบถึงความผิดพลาดต่างๆและแนวทางการแกไ้ข และป้องกนั 
2. สามารถออกแบบและน าเทคนิคป้องกนัความผิดพลาดไปใชใ้นองคก์ร ตามจุดมุ่งหมาย  
3. สามารถพฒันากลไกการป้องกนัความผิดพลาดไดใ้นกระบวนการต่างๆ 
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หลกัสูตร     7 QC TOOLS 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:  20 คน  
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์ : 
1. เสริมสร้าง ความรู้ และความเขา้ใจในแนวความคิดเร่ือง QC 7 Tools  
2. เขา้ใจถึงความจ าเป็น และประโยชน ์QC 7 Tools  
3. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานของ QC 7 Tools  ซ่ึงเป็นเทคนิคส าคญัในการปรับปรุงงาน   
4. ไดเ้ห็นตวัอยา่ง ฝึกปฏิบติั และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :    
1.  ความส าคญัของการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในองคก์ร 
2.  แนะน า QC 7 Tools และการประยกุตใ์ชง้าน พร้อมฝึกปฏิบติั 
     - ใบตรวจสอบ 
     - กราฟ 
     - พาเรโตไดอะแกรม 
     - แผนผงักา้งปลา 
     - แผนผงัการกระจาย 
     - ฮิสโตแกรม 
     - แผนภูมิควบคุม 
3. สรุปการใช ้QC 7 Tools 
4. ตวัอยา่ง และ Workshop 
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หลกัสูตร  Lean Manufacturing 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:  20 คน  
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการเหตุผล : 
 ในปัจจุบนัแนวคิดการผลิตแบบลีนไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการในหลากหลายสาขา โดยมุ่งเนน้ในการก าจดัความสูญเปล่า(Waste) ต่างๆในกระบวนการ
ท างาน โดยใชเ้คร่ืองมือของลีน (Lean Tools Box) เขา้มาท าการปรับปรุงใหเ้กิดการไหลของงานอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะใหสิ้นคา้หรือบริการมีคุณภาพ ส่งตรงต่อเวลา และตน้ทุนในการ
ผลิตต ่า เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ การแปลงแนวคิดของการผลิตแบบลีนไปสู่ภาคปฏิบติัท่ีส าเร็จได้
จริงนั้น ปัญหาและอุปสรรคเป็นอยา่งไร ตอ้งท าและเร่ิมอยา่งไร 
 หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีไดอ้ธิบายอยา่งเป็นขั้นตอนทั้งแนวคิดและกรณีศึกษาจริง เพ่ือให้
เขา้ใจอยา่งเจาะลึก สามารถน าไปปฏิบติัจริงไดท้นัที 
วตัถุประสงค์ : 
1. เพ่ือใหผู้บ้ริหาร ตลอดจนวิศวกร และหวัหนา้งานไดเ้ขา้ใจในหลกัแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน 
2. เพ่ือใหส้ามารถน าหลกัการ แนวคิด และเคร่ืองมือท่ีใชส้นบัสนุนการผลิตแบบลีน  
       (Lean Tools Box) ไปใชไ้ดจ้ริงอยา่งเป็นระบบ 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     

1.  แนวคิดดา้นตน้ทุน 
2. ประวติัความเป็นมาของลีน 
3. แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) 
 การระบุคุณค่าของสินคา้หรือบริการ (Value) 

o VA & NVA , Muda, Muri, Mura 
o ความสูญเปล่า 8 ประการ 

 สร้างการไหลของกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง(Flow) 
o Pull Simulation (workshop) 
o Continuous Flow 
o Takt Time v.s. Cycle Time 
o Line Balancing and One-Piece-Flow 
o Layout Optimization and Cell Design 
o Quick Set Up 

 ใชร้ะบบดึงเพ่ือหลีกเล่ียงการผลิตมากเกินพอดี(Pull) 
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o Kanban and Parts Replenishment System 
 มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ(Perfection) 

o Mistake Proofing 
o Visual Control 
o Continuous Improvement 

 การแสดงสายธารแห่งคุณค่า(Value Stream Mapping : VSM) 
4. Workshop Line balancing 
5. Workshop VSM 
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หลกัสูตร   Total Productive Maintenance (TPM) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:  20 คน  
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
  ในการบริหารจดัการการผลิต พบวา่มีความสูญเสีย (Loss) เกิดข้ึนตลอดเวลา ทั้งจากการ
ท างานของคน เคร่ืองจกัร พลงังาน การใชว้สัดุต่างๆ  โดยท่ีความสูญเสีย (Loss) นั้น มกัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
หรือจดัการอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหต้น้ทุน  การผลิตสูงข้ึนและปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่นปัญหา
คุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ เป็นตน้  TPM :Total Productive Maintenance  ซ่ึงเป็นระบบบริหารจดัการการ
ผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียลดตน้ทุนการผลิต เป็นระบบท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินการจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รในท่ีสุด 
วตัถุประสงค์ : 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถึงความจ าเป็นในการท า TPM และกิจกรรมในแต่ละเสาหลกั (Pillar) 
2. เพ่ือสร้างความเขา้ใจความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในองคก์รและ หลกัการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึงขั้นตอนในการด าเนินการของ TPM 

หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
 ความจ าเป็นท่ีตอ้งท า TPM 

 ความหมาย ค าจ ากดัความ และประวติัความเป็นมาของ TPM 

 ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการท า TPM 
 การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร Overall Equipment Effectiveness: OEE 

 กิจกรรม 8 เสาหลกั (Pillar) และความสมัพนัธ์ในการด าเนินงาน 
- การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) 
- การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance)  
- การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Specific Improvement) 
- การวางแผนดูแลรักษา (Planned Maintenance) 
- ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (Safety and Environment) 
- การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance) 
- การควบคุมขั้นตน้ (Initial Control) 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration) 

 ผลท่ีไดจ้ากการท า TPM 
 การด าเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน 
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หลกัสูตร                         Monozukuri  
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:  20 คน  
รูปแบบการอบรม:        บรรยาย                        ปฏิบติัการ                  สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร            ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล :  

วฒันธรรมการผลิตแบบญ่ีปุ่น เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ในโลกการผลิตปัจจุบนั แนวคิดโมโนซึ
คุริ หรือวฒันธรรมการผลิตแบบญ่ีปุ่น จึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ อะไรคือหวัใจของ แนวคิด  การสร้างสรร
ผลิตภณัฑ ์ ท่ีมีคุณภาพสูง โดยใชเ้ทคโนโลยี่และเนน้ทุกกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค การบูรณาการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ ทกัษะและ ประสบการณ์ การสร้างของและ
การสร้างคน เหล่าน้ีคือ รหสัลบัของ การผลิตแบบญ่ีปุ่น หรือเรียกอีกอยา่งกคื็อ โมโนซึคุรินัน่เอง 
วตัถุประสงค์ :  

1. เพ่ือเขา้ใจแนวคิดโมโนซึคุริ 
2. สร้างการเช่ือมโยงของ เคร่ืองมือต่างท่ีเป็นวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
3. สามารถน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     
1. Monotsukuri Concept 
2. โมโนซึคุริ ใชใ้นทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้จนจบ 

Customer satisfaction 
Strategic Numerical Control System 

3. เคร่ืองมือบริหารตามแนวโมโนซึคุริ 5S ,TQC Kaizen 3G 3M  
4. Toyota Way 
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หลกัสูตร                 Production Management 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:           20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย           ปฏิบติัการ         สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัปฏิบติัการ              ระดบัหวัหนา้งาน 

  ระดบัวิศวกร                       ระดบับริหาร 
กลุ่มวชิาทางเทคโนโลย:ี   การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
หลกัการและเหตุผล : 
      ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนการผลิตสินคา้เพ่ือสนองตอบความ
พึงพอใจของลูกคา้จากกระบวนการธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัย่อมสามารถสร้างความไดเ้ปรียบต่อ
คู่แข่งทางการคา้ กระบวนการทางการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดจ้ากการวางแผน และควบคุมการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นการประเมินความตอ้งการเปรียบเทียบกบัก าลงัความสา
รถในการผลิต และใชวิ้ธีการในการจดัการท่ีเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการด าเนินการในการผลิตใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นปริมาณคุณภาพตน้ทุนและการส่งมอบสินคา้ท่ี
ตรงเวลาการวางแผน และควบคุมการผลิตจะบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้ได ้ตอ้งมาจากแนวคิดว่าทุก
หน่วยงานของกระบวนการธุรกิจของบริษทัมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานการตลาดจดัซ้ือวิศวกรรมซ่อมบ ารุงการผลิตการควบคุมคุณภาพการเงินและบริหารงานบุคคลโดยมี
หน่วยงานวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน 
 ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูรั้บผิดชอบในทุกหน่วยงานของกระบวนการธุรกิจของบริษทั
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนและการสนบัสนุนใหก้ารวางแผน และควบคุมการผลิตเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์: 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงหลกัการและแนวคิดพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีหน่วยงานต่างๆในกระบวนการธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและควบคุมการผลิตรวมทั้งผลกระทบต่อการสนองตอบความพึงพอใจของ
ลกูคา้ 

2. เพ่ือใหท้ราบถึงหลกัการแนวคิดและโครงสร้างท่ีส าคญัในการวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพ่ือใหท้ราบแนวทางในการน าการวางแผนและควบคุมการผลิตไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบังาน

ท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบ 
หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     

1. กระบวนการธุรกิจการผลิต , เป้าหมาย 
2. โครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายงานต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. บทบาทของผูบ้ริหารท่ีมีต่อกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิต 
4. ความสอดคลอ้งและการไหลของงานในกระบวนการธุรกิจ 
5. การบริหารการผลิต 
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6. เป้าหมายการผลิต , ประเภทการผลิต 
7. หลกัการและแนวคิดการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
8. ความจ าเป็นในการวางแผนและควบคุมการผลิต 
9. ประเภทของแผนการผลิต 
10. ปัจจยัและขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต 
11. ผลกระทบจากปัจจยัและขอ้มลูต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต 
12. การควบคุมการผลิต 
13. ประเมินผลการผลิตและการรายงานผล 
14. Workshop 
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หลกัสูตร :   Coach the Coach 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:   20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย                   ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:  ระดบัปฏิบติัการ       ระดบัหวัหนา้งาน 
                ระดบัวิศวกร           ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล: 

การพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง แนวทางหน่ึงท่ีสามารถท า
ไดเ้ลยทนัทีกคื็อ การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมกบัพนกังาน ดว้ยวิธีการสอนงานโดยหวัหนา้สอนงานลกูนอ้ง
แบบตวัต่อตวั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 

แต่ปัจจุบนั หลายองคก์รต่างมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรพฒันาขีดความสามารถเพ่ือน ามาพฒันาการ
ปฏิบติังานใหดี้ยิ่งข้ึน หวัหนา้ซ่ึงอยูใ่นฐานะของ “Coach” จึงควรเรียนรู้วิธีการท่ีจะดึงศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีหวัหนา้ควรไดเ้รียนรู้และน าหลกัการโคช้ (Coaching) เขา้มา
ผสมผสานในการพฒันาคน เพ่ือใหบุ้คลากรไดใ้ชค้วามสามารถในงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
วตัถุประสงค์: 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี ของหวัหนา้งาน ในการสอนงาน และใหผ้ล
ตอบกลบัแก่ลกูนอ้ง  

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการสอนงานเพ่ือความส าเร็จของ
งาน 

3. เพ่ีอใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของการเป็นผูน้ าในฐานะโคช้ 
4. เพ่ือสร้างทกัษะในการ Coaching ของการพฒันาผูอ่ื้นดว้ยความเป็นผูน้ า และเป็นแนวทางสู่การ

พฒันาตวัเองใหเ้ป็นโคช้ท่ีดี    
5. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีแนวทางในการพฒันาทกัษะดา้นการโคช้ทีมงาน เพ่ือใหก้ารท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ของทีม  
หัวข้อสัมมนา: 
วนัท่ี 1 
 ความทา้ทายของหวัหนา้งานกบัการสอนงาน 
 คุณสมบติัท่ีจ าเป็นของผูส้อนงาน 
 กระบวนการการสอนงาน 
 บทบาทใหม่ของหวัหนา้กบัการเป็น “โคช้”  
 TAPS Model 
 เรียนรู้สุดยอดศาสตร์และศิลป์ส าหรับผูน้ า  
- ความหมายของการโคช้ 
- ท าไมผูน้ าตอ้งเป็นโคช้ 
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 การปรับ Mindset เพ่ือการเป็นโคช้   
วนัท่ี 2 
 กระบวนการและขั้นตอนของการโคช้สากลโดยใช ้GROW MODEL 
 การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีขณะการโคช้ (Rapport Building) 
 ทกัษะการฟัง (Listening)  
 การตั้งค าถามทรงพลงั (Questioning)  
 การสะทอ้นกลบั (Reflection) 
 การผสมผสานศาสตร์การโคช้กบัการสอนงาน 
 ฝึกปฏิบติั และท ากิจกรรมกลุ่ม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
1.  ไดรั้บทราบวิธีการสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงการท างาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรู้ทกัษะ ความรู้ต่างๆ อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ดว้ยวิธีการสอนงานอยา่งมี

คุณภาพของหวัหนา้งาน 
3. สร้างเสริมบรรยากาศ และความสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกนัระหวา่งหวัหนา้และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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หลกัสูตร            Strategic Planning for Manager  (การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับนักบริหาร) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:      1 วนั (09.00-16.00 น.)    
จ านวนผู้เข้าอบรม:          20 คน 
รูปแบบการอบรม:            บรรยาย                       ปฏิบติัการ                 สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:    ระดบัหวัหนา้งาน       ระดบัวิศวกร             ระดบับริหาร  
หลกัการและเหตุผล : 
  “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
องคก์ร การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นการวางแผนในเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
องค์กร และท่ีส าคญัจะตอ้งมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เพ่ือให้องค์กรมีผลสัมฤทธ์ิ
เหนือคู่แข่งและสามารถยืนหยดัอยูใ่นธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ในปัจจุบนัหนา้ท่ีในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่หนา้ท่ีของนกับริหารระดบัสูงเพียงฝ่ายเดียวอีก
ต่อไปแลว้ แต่เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้งานและผูบ้ริหารทุกคนท่ีจะตอ้งร่วมกนัวางแผนเชิงกลยุทธ์ในส่วนงาน
ท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงหัวหนา้งานและผูบ้ริหารจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การวินิจฉัยองคก์ร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การ
ประเมินและติดตามผลการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ และการแกปั้ญหา ซ่ึงในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จะตอ้งให้พนกังานทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ การให้ความรู้แก่หัวหนา้งานและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์รจะตอ้งด าเนินการ 
 วตัถุประสงค์ :   

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นวางแผนเชิงกลยทุธ์ไปใช้ 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนเชิงกลยทุธ์และบริหารผลการปฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จขององคก์ร 
 หัวข้อ / รายละเอยีดเนือ้หา :     

1. องคก์รแห่งความเป็นเลิศ 
2. แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3. ความหมาย/ความส าคญัของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4. 4 ขั้นตอนของการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
5. การแปลงวิสยัทศัน ์ก าหนด SWOT  ท าแผน ฯลฯ 
6. กิจกรรมกลุ่ม 
7. การน ากลยทุธ์ไปใชใ้นการบริหารพฒันาองคก์ร 
8. การติดตามการด าเนินงานตามผลกลยุทธ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
2. ผูเ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
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3. ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนเชิงกลยทุธ์และบริหารผลการปฏิบติังาน 
              อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จขององคก์ร 
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หลกัสูตร การบริหารโดยมุ่งวัตถุประสงค์ (MBO : Management by Objective) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:  20  คน 
รูปแบบการอบรม: 
             บรรยาย           ปฏิบติัการ          สาธิต 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: 
             ระดบัปฏิบติัการ        ระดบัหวัหนา้งาน 
             ระดบัวศิวกร               ระดบับริหาร 
 

วตัถุประสงค์: 
1. เพื่อใหท้ราบแนวคิดในการบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงคแ์ละผลงาน ตลอดจนสามารถน าไปใช้

ปฏิบติัในการกระจาย วสิัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและเป้าหมายขององค์กรสู่หน่วยงานปฎิบติั ระดบั 
ฝ่าย แผนก และงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมฝึกปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย และ ตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานในแต่ละระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 

 

เนือ้หา: 
•แนวคิดและหลกัการ การบริหารงานแบบยึดตามวตัถุประสงค ์(MBO) 
• การบริหารงานโดยยดึตามวตัถุประสงค ์(MBO คืออะไร ?) 
• แนวคิด MBO จะน าไปใชใ้หไ้ดผ้ลเม่ือใด 
• วฏัจกัรของ MBO (วงจรการบริหารแบบ MBO) 
• ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย การน าเป้าหมาย สู่การปฏิบติัและการติดตามผล 
• บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงานตามแผน MBO 
• การก าหนดเป้าหมายและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเป้า (Goal Setting) 
• การวางแผนและจดัท าแผนปฏิบติั (Action Plan) 
• การติดตามและประเมินผล 
- ผลงานตามแผนและเป้าหมาย 
- ผลการปฏิบติังานแต่ละบุคคล 
• การปรับเปล่ียนระบบงานอ่ืนๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน า MBO มาใช ้
• WorkShop  
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หลกัสูตร  การบริหารจดัการการเปลีย่นแปลง (Change Management ) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:      1 วนั (09.00-16.00 น.)    
จ านวนผู้เข้าอบรม:          20 คน 
รูปแบบการอบรม:            บรรยาย                       ปฏิบติัการ                 สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:    ระดบัหวัหนา้งาน       ระดบัวิศวกร             ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล : 
 จากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่าทัว่โลกท าใหส่้งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่พน้
ทุกองคก์รตอ้งใชศ้กัยภาพของปัจจยัในการบริหารและการผลิตท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้
กลยทุธ์ในการปรับตวัขององคก์รและการบริหารการเปล่ียนแปลงใหส้ามารถอยูร่อดได ้และเตรียมตวัเพ่ือการ
กา้วยา่งอยา่งมัน่คงเม่ือภาวะเศรษฐกิจกลบัมาเดินหนา้อีกคร้ังหน่ึง นกับริหารทุกคนภายในองคก์รจึงจ าเป็น
จะตอ้งสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์รเช่นเดียวกนั 
วตัถุประสงค์: 

 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในการบริการการเปล่ียนแปลง 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการบริหารการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับอบรมตระหนกัในความส าคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จขององคก์ร 
 หัวข้อบรรยาย: 

1. ความหมายของการเปล่ียนแปลง (Definition of Change) 
2. หลกัการเบ้ืองตน้ของการเปล่ียนแปลง (Principle of Change) 
3. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง (Force for Change) 
4. ประเภทของการเปล่ียนแปลง (Two side of  Change) 
5. 5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ (Five Activities Contributing to 

Effective Change Management ) 
- การจูงใจเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Motivating Change) 
- การก าหนดมุมมองของการเปล่ียนแปลง (Creating Vision of Change) 
- การก าหนดผูบ้ริหารและนโยบายของการเปล่ียนแปลง (Developing Political Support) 
- การจดัการช่วงการเปล่ียนผา่นของการเปล่ียนแปลง (Managing the Transition of Change)  
- การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือความยัง่ยืน (Sustaining Momentum) 

6. กลยทุธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือความส าเร็จขององคก์ร (Change Enablement Strategy)  
7. การบริการการเปล่ียนแปลงในภาวะวิกฤติ (Change Management in Crisis) 
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หลกัสูตร  เทคนิคการบริหารคนส าหรับหัวหน้างาน (HR for Non HR) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล 

“”คน” เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์ร การมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความสามารถจะช่วยใหอ้งคก์รมีผลสัมฤทธ์ิเหนือคู่แข่งและสามารถยืน
หยดัอยูใ่นธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ในปัจจุบนัหนา้ท่ีในการบริหารคนไม่ใช่หนา้ท่ีของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พียงฝ่ายเดียวอีก
ต่อไปแลว้ แต่เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้งานทุกคนท่ีจะตอ้งบริหารคนในส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงหวัหนา้งานจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคนตั้งแต่การก าหนดคุณสมบติัของ
พนกังานท่ีตนเองตอ้งการ การคดัเลือกคนเขา้ท างาน การพฒันา  การจดัสวสัดิการ จนกระทัง่เดินออกไปไป
จากองคก์ร การใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูด้  าเนินการบริหารเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่หนทางท่ีจะช่วยให้
การบริหารคนมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้ การใหค้วามรู้แก่หวัหนา้งานเก่ียวกบัการบริหารคนแก่หวัหนา้งานจึง
เป็นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งด าเนินการ 
วตัถุประสงค์: 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารคน 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการบริหารคนภายในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบริหารคนอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จขององคก์ร 
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมตระหนกัในความส าคญัของคนท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 

เนือ้หา:  
1. แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการบริหารคนยคุใหม่  

(The modern principle of  HRM for Non-HR Manager & Supervisor) 
2. ภาวะผูน้ ากบัการบริหารคนส าหรับหวัหนา้งาน (Leadership for people management) 
3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารคนส าหรับหวัหนา้งาน 

(Role of  HRM for Non-HR Manager & Supervisor) 
4. กระบวนการและขั้นตอนในการบริหารคนส าหรับหวัหนา้งาน  

(HRM Process for Non-HR Manager & Supervisor) 
5. กระบวนการส่ือสารและการประสานงานดา้นการบริหารคนกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

(Communication with HR department) 
6. การบริการคนตามขีดความสามารถ (Competency Based HR Management) 
7. การธ ารงรักษาบุคลากรและการบริหารคนเก่ง (Employee retention and talent management) 
8. หวัหนา้งานกบัการสร้างความผกูพนัและความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Employee engagement and loyalty) 
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9. กระบวนการแกปั้ญหาของการบริหารคนภายในองคก์ร (Problem Solving for people process) 
10. การเสริมสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของคนเพ่ือความส าเร็จขององคก์ร  

(Participation Awareness of people for organization successful) 
11. Workshop 
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หลกัสูตร  การบริหารจดัการความเส่ียงองค์กร (Risk Management) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
   

วันน้ี ท่านรู้หรือไม่ว่า ธุรกจิของท่านจะเผชิญกบัความไม่แน่นอนอะไรบ้าง  
 ในปี 2551 ท่ีผา่นมาเป็นช่วงเวลาท่ีทดสอบความแขง็แกร่งของธุรกิจวา่
จะสามารถอยูร่อดไดห้รือไม่ เพราะความไม่แน่นอนเกิดข้ึนมากมายทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ เร่ืองภาวะเงินฝืด ราคาน ้ามนัและภาวะตกต ่าของเศรษฐกิจโลก ดา้น
การเมืองปัญหาการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลท าใหไ้ม่มี
ความต่อเน่ืองทางนโยบายหรือความขดัแยง้ของคนสองกลุ่ม รวมถึงภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึน 
 น่ีคือส่ิงทุกองคก์ารตอ้งเผชิญกบัภาวะความไม่แน่นอนตลอดเวลาและจะ
ยิ่งเพ่ิมข้ึนในปี 2552 น้ีจากปัจจยัต่างๆทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเอง ซ่ึงเม่ือ
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนบางองคก์ารกจ็ะแขง็แรงพอท่ีจะตอบสนองต่อสถานการณ์
อนัไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนได ้แต่มีหลายองคก์ารไม่สามารถต่อสูไ้ด ้นัน่หมายถึง
ความพ่ายแพท้างธุรกิจ  
 ดงันั้นองคก์ารต่างๆจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ ประเมินและก าหนดวิธีการใน
การจดัการความเส่ียงเหล่านั้น เพ่ือวางแผนและก าหนดการตดัสินใจท่ีเหมาะสม
และลดความเส่ียงในการตดัสินใจท่ีผิดพลาดทางธุรกิจ  
 หลกัสูตรน้ีถูกออกแบบมา โดยมุ่งเนน้ใหอ้งคก์ารสามารถคน้หาและ
ประเมินใหไ้ดว้า่ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งท่ีรับผิดชอบนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด 
ก าหนดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นวา่จะท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องอะไรได้
บา้งและคน้หาสาเหตุโดยระบุปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความเส่ียงเหล่านั้น และประเมิน
การควบคุมในปัจจุบนัวา่สามารถจดัการกบัความเส่ียงและขอ้บกพร่องต่างๆ
เหล่านั้นไดดี้เพียงใด แลว้จึงสรุปผลก าหนดมาตรการและแผนงานโครงการใน
การปรับปรุงเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
 ซ่ึงเม่ือองคก์ารสามารถจดัการกบัความเส่ียงต่างๆท่ีมีอยู่ในกระบวนการ
และจดัการลดหรือก าจดัความเส่ียงเหล่านั้น กจ็ะส่งผลต่อการสร้างกระบวนการท่ี
มีคุณค่า ลดความผิดพลาดและความเสียหาย อนัจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร อยา่งเป็น
รูปธรรมชดัเจน 
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เพือ่ให้ครอบคลมุเน้ือหาที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง จงึขอน าเสนอการสัมมนา 
โดยมีจดุมุ่งหมายเพือ่..... 
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ฟังการบรรยายเกิดความรู้และเขา้ใจในแนวคิด หลกัการและ

ประโยชนข์องการจดัการความเส่ียง  
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้สมัมนาเรียนรู้วิธีการประเมินความเส่ียงและสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นกระบวนการท่ีรับผิดชอบได ้
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนามีความสามารถในการคน้หาสาเหตุและกลไกของ

การปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีถกูตอ้งและเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาสามารถก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการ

กบัความเส่ียงและก าหนดแผนงานโครงการในการด าเนินการเอยา่งสมบูรณ์
สามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
เนือ้หา 
 
หวัขอ้ท่ี 1 การจดัการความเส่ียง 
 แนวคิดของความเส่ียงและธรรมชาติของความเส่ียง 
 ประเภทของความเส่ียงและสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 อธิบายกระบวนการจดัการความเส่ียงขององคก์าร 

หวัขอ้ท่ี 2 รายละเอียดอธิบายกระบวนการจดัการความเส่ียงของ
องคก์าร 
 การก าหนดบริบท(Context)ของการประเมินความเส่ียง  
 การประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน

องคก์าร 
 การระบุความเส่ียง 
 Workshop : Risk identification sheet 
 การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
 Workshop : Risk register sheet 
 การก าหนดมาตรการปฏิบติัต่อความเส่ียง 
 การประเมินทางเลือก 
 Workshop : Risk treatment schedule and plan 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
 การวางระบบควบคุมภายใน 

  
 



Course Outline 

   สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

หนา้ 64 จาก 81 

หลกัสูตร :    Modern Supply Chain and Logistic Management  
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร  
หลกัการและเหตุผล : 
 การจดัการซพัพลายเชนและโลจิสติกส์ในยุคปัจจุบนั (Modern Supply Chain and Logistics) เป็น
กระบวนการท่ีมีความเก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือ จดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การจดัเก็บสินคา้ 
การจ าหน่าย การขนส่งหรือการส่งมอบสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ โดยกระบวนการต่างๆ ถูกเช่ือมโยง
เป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งจากหน่วนงานภายในและภายนอกขององคก์ร  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้
น ้า กลางน ้า และปลายน ้า หรือเรียกไดว้่าตอ้งแต่กระบวนการของคู่คา้ท่ีท าหนา้ทีในการส่งมอบวตัถุดิบตน้
น ้ ามาสู่กระบวนการผลิตขององค์กรซ่ึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกลางน ้ าและท าหน้าท่ีในการแปลงสภาพ
วตัถุดิบเป็นสินคา้และส่งต่อไปยงัอุตสาหกรรมปลายน ้ าหรือท่ีเรียกว่าลูกคา้ ซ่ึงสินคา้ทีจะตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้และส่งไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด ดย้วยตน้ทุนสินคา้ท่ีต ่า  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแข่งขนัของธุรกิจ   ซ่ึงกลยุทธ์ดา้นตน้ทุนต ่า ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัท่ีจะสามารถช่วยให้ทุก
องคก์รประสบความส าเร็จในดา้นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และทุกองคก์รทัว่โลกยอมรับว่ากลยุทธ์
น้ีจะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จทางธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ดงันั้นทุกองค์กรควรใหค้วามส าคญัในการ
สร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการท างานของ Modern Supply Chain and Logistics เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้น
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
วตัถุประสงค์ :  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม 

1. เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการท างานของระบบ Modern Supply Chain  and 
Logistic มากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือแนวทางในการน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการดา้นของการลดตน้ทุน   
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในของการท างานขององคก์ารและต่อยอดไปถึง

กระกวนการท างานทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต 
รายละเอยีดเนือ้หา : 

 ความหมาย  ความเป็นมาและการความเช่ือมโยงของ  Modern Supply Chain and  
Logistic จากแนวคิดในอดีตสู่ปัจจุบนั   

 ความส าคญัของ Modern Supply Chain and Logistic ท่ีมีผลต่อธุรกิจ  
 องคป์ระกอบและกระบวนการท างานของ  Modern Supply Chain  and Logistic 
 กลยทุธ์และทฤษฎีท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้ Modern Supply Chain and Logistic 

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของ Modern Supply Chain and Logistic    
  แนวคิดในการพิจารณาอุตสาหกรรมกลางน ้าพ่ือการลดตน้ทุน 
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 แนวคิดในการพิจารณาอุตสากหรรมปลายน ้าพ่ือการลดตน้ทุน 
 แนวคิดในการสร้างความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 
 แนวคิดในการพฒันาใหเ้กิดห่วงโซ่อุปทานท่ีลดผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด

จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งจากผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้ม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. รู้และเขา้ใจแนวคิด ของกระบวนการท างานในรูปแบบ  Modern Supply Chain and Logistic   
2. สามารถน าเอาแนวคิดมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการลดตน้ทุนขององคก์าร 
3. สามารถน ามาพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางต่อและทางออ้ม และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีก่อองคก์ร 
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หลกัสูตร  การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งส าคัญในองค์กร (Succession Planning) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
หลกัการและเหตุผล: 
                เม่ือกล่าวถึง “การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งส าคญัในองคก์ร” พบวา่ ไม่วา่จะเป็นพนกังาน 
หวัหนา้งานผูบ้ริหารระดบัสูงตลอดจนฝ่ายบุคคลต่างตระหนกัดีวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งเร่งวางแผนเพ่ือรองรับ
พนกังานท่ีก าลงัจะเกษียณอายุ รวมทั้งต าแหน่งผูบ้ริหารหรือต าแหน่งส าคญัในองคก์รท่ีหากวา่วนัหน่ึงผูด้  ารง
ต าแหน่งส าคญัลาออกจากองคก์รไปหรือมีเหตุการณ์บางอยา่งท่ีท าใหบุ้คคลท่ีด ารงอยูใ่นต าแหน่งส าคญัไม่
สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได ้  ดงันั้นการหาทายาทสืบทอดต าแหน่งจึงเป็นงานส าคญัและเร่งด่วนท่ีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งร่วมกนัวางแผน 
                ปัจจุบนัพบวา่องคก์ร/บริษทัต่างๆ ส่วนใหญ่ ยงัประสบปัญหาในทางปฏิบติั เช่น 

- ขาดความรู้ในเร่ืองน้ีและไม่ทราบวา่ตอ้งเร่ิมตน้อยา่งไร 
- ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่ชดัในการก าหนดคุณสมบติัของผูสื้บทอดต าแหน่ง 
- ขาดกระบวนการในการจดัการกบัสภาวะอารมณ์หรือ emotion ของพนกังานเก่าท่ีท างานทุ่มเท แต่

ไม่ไดรั้บการคดัเลือกอยา่งไร 
-  ขาดเคร่ืองมือท่ีเป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอเพ่ือตอบค าถามพนกังาน 

                ในโลกของการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  เก่ียวกบั แนวคิด 
ความส าคญัของกระบวนการหาผูสื้บทอดต าแหน่งส าคญั ตลอดจนบทบาทและหนา้ท่ีของทุกคนและทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง  หากสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ เช่ือวา่การหาทายาทสืบ
ทอดต าแหน่งในองคก์รต่อไปจะท าใหอ้งคก์รมีความเติบโตอย่างย ัง่ยืน (Sustainable growth) อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดไป 
วตัถุประสงค์ : 

1.   เพ่ือใหท้ราบแนวคิด ขั้นตอน และความส าคญัของกระบวนการหาผูสื้บทอดต าแหน่งในองคก์ร 
2.   บทบาท หนา้ท่ี ของหวัหนา้งาน พนกังาน ฝ่ายบุคคลและส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.   น าความรู้ท่ีได ้รับ ไปประยกุต ์ใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 

หัวข้อการฝึกอบรม:  
1. ความหมาย แนวคิด และหลกัการของการสืบทอดต าแหน่งส าคญัในองคก์ร (Succession 

Planning)  
2. กระบวนการ/ขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดคุณสมบติั การคดัเลือกผูส้มคัร และอ่ืนๆ 
3. การเลือกเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติและสามารถตอบค าถามพนกังานได้ 
4. การวางแผนพฒันารายบุคคลส าหรับผูมี้แววเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่ง

ต่อไป 
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5. ความแตกต่างระหวา่ง Talent Management และ Succession Planning 
6. การน า Mentoring program (ระบบพ่ีเล้ียง)เขา้มาใชห้ลงัจากท่ีได ้successor  
7. เทคนิคการช้ีแจงผลและท าความเขา้ใจกบัผูส้มคัรคนอ่ืนๆท่ีไม่ไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่ง 
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หลกัสูตร  Develop Strategic Thinking and Linking Strategy to Operations 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   2  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์  : 

1. เพ่ือพฒันาทกัษะในการท างาน โดยการมุ่งเนน้กลยทุธ์ขององคก์ร และมีการคิดเชิงกลยทุธ์มาก
ข้ึน 

2. สามารถคิดและท างานแบบนกักลยทุธ์ 
3. เขา้ใจการท างานดว้ยการวางแผน การวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
4. สามารถท างานไดต้ามแผนกลยุทธ์ขององคก์รท่ีวางไวใ้หบ้รรลุตามเป้าหมาย 
5. เรียนรู้เทคนิคการวางแผนเป้าหมายตามกระบวนการคิดเชิงกลยทุธ์ 

เนือ้หาของหลกัสูตร : 
 ความเขา้ใจถึงเร่ืองการท างานอยา่งมีกลยทุธ์และการบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 
 ความเขา้ใจและตอบสนองต่อแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์ร  
 หลกัการส าคญัของกการเป็นนกักลยุทธ์และการเป็นนกัปฏิบติัอยา่งมีกลยทุธ์  
 ความส าคญัของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
 มุมมองของการวิเคราะห์แบบนกักลยทุธ์ (Strategic Analysis) 
 กระบวนการก าหนดเป้าหมายในการท างานอยา่งมีกลยทุธ์  
 หลกัการท างานแบบมีแผน มีการวางกลยทุธ์ การควบคุมผลงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานหรือกลยทุธ์

ท่ีวางไว ้ 
 การก าหนดเป้าหมายของตนเอง (Goal Setting) และการวางแผนงานเพ่ือสนบัสนุนและสอดคลอ้ง

กบักลยทุธ์องคก์ร 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.    ผูเ้ขา้อบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิดเชิงกลยุทธ์ 
2.    ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถน าความรู้ความ และทกัษะน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ต่างๆ 

ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.   ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจถึงบทบาท และหนา้ท่ี ของการเป็นนกัคิดเชิงกลยทุธ์เพ่ือความส าเร็จขององคก์ร  
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หลกัสูตร  How to Manage Change Effectively 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์  : 

1.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจถึงแนวคิดของ  การบริหารการเปล่ียนแปลง  
2.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจถึง  อุปสรรค  และปัจจยั ท่ีจะท าให ้การบริหารการ

เปล่ียนแปลงประสบ ความส าเร็จ  
3.  เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจถึงแนวทางการน าการบริหารการเปล่ียนแปลงมาปฏิบติัใชใ้น

องคก์ร  
เนือ้หาของหลกัสูตร : 

• ความส าคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลง  
• เหตุผลและแนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
• ท าไมตอ้งบริหารการเปล่ียนแปลง  
• สาเหตุ/ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
• สาเหตุและวิธีรับมือการต่อตา้น 
• หลกัการบริหารการเปล่ียนแปลง  
• ผูบ้ริหารกบับทบาท Change Agent  
• คุณลกัษณะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
• แนวคิดและกลยทุธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงรุก 
• การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
• การปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเชิงรุก 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมมีมุมมองท่ีเปิดกวา้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. เรียนรู้ และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
3. มีทศันคติในทางท่ีดีข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง 
4. คน้หาแนวทางในการปรับตวัในแบบท่ีตนเองตอ้งการ 
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หลกัสูตร    Basic Management Skills 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์ : 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึงบทบาท หนา้ท่ี ของการบริหารงานยคุใหม่ 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบแนวทางในการบริหารจดังานภายใตก้รอบการบงัคบับญัชา 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าเอาความรู้เก่ียวกบัการบริหาร หนา้ท่ีทางการบริหารไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เนือ้หาของหลกัสูตร : 

 บทบาท/หนา้ท่ี/ความรับผิดชอบ ของผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จ (Roles & Responsibilities)  
 แนวคิดการบริหารงานยคุใหม่ 
 การบงัคบับญัชาอดีตสู่ปัจจุบนั :  ความทา้ทาย และอ านาจของหวัหนา้งาน  
 ลกัษณะผูจ้ดัการท่ีประสบความส าเร็จ 
 หนา้ท่ีทางการจดัการส าหรับผูบ้ริหาร (Management Functions) 

o การวางแผน (Planning) : หลกัการวางแผน ประเภทของแผนของผูบ้ริหารแต่ละระดบั 
องคป์ระกอบของแผนท่ีดี  

o การจดัการองคก์ร (Organizing) : การจดัโครงสร้างองคก์ร ประเภทของการจดัองคก์ร การ
จดัองคก์รสมยัใหม่  

o การน าหรือการสัง่การ (Leading/Directing) : บริหารกบัการเป็นผูน้ าเพ่ือการสัง่การท่ีมี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจ 

o การควบคุม (Controlling) : กระบวนการในการควบคุม ประเภทของการควบคุม 
 ทกัษะส าคญัของผูบ้ริหาร (Management Skills) 
 การบริหารเวลา 
 การพฒันาและปรับปรุงงาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ศาสตร์และทฤษฎีในการบริหารงานจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
2. ตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีหนา้ท่ีทางการจดัการ 
3. ประยกุตศ์าสตร์ความรู้เพ่ือการบริหารงานท่ีดียิ่งข้ึน 
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หลกัสูตร  Conflict Resolution 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์: 

1. เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจสาระและตน้เหตุท่ีแทจ้ริงของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคล  
2. เพ่ือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ 
3. เพ่ือสามารถรับมือกบัความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์ 
4. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี ลดความขดัแยง้ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง และเสริมสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการท างานระหวา่งกนั 
เนือ้หาของหลกัสูตร : 

1. การสร้างจิตส านึกท่ีดีของการบริหารความขดัแยง้ 
2. การวดัสญัญาณความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในงาน (Assessing Level of Conflict) 
3. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั “ความขดัแยง้ในองคก์ร”  
4. อะไรท าใหค้นคิดต่าง และขดัแยง้กนั เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของ “คน” 
5. ความขดัแยง้ประเภทต่างๆในองคก์ร 
6. สาเหตุแห่งความขดัแยง้  
7. กลยทุธ์การแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
8. ขั้นตอนในการรับมือกบัความขดัแยง้ท่ี Win-Win (Win-Win Solutions)  
9. ขอ้ดี ขอ้เสียของความขดัแยง้ 
10. (Work Shop) 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ผูเ้ขา้อบรมรับรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ท่ีมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย หากแต่จะใชค้วามขดัแยง้ในการ
สร้างประโยชนแ์ก่องคก์ร แนวทางในการรับมือกบัความขดัแยง้เพ่ือใหท้ั้ง 2 ฝ่ายพอใจ และท่ีส าคญัผูบ้ริหาร
ตอ้งสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในทีมงานไดอ้ยา่งถกูวิธี 
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หลกัสูตร  Problem Solving and Decision Making 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
อยา่งเป็นระบบ 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าหลกัการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์
การตดัสินใจ และการวิเคราะห์เพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในการท างานจริง 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรม สร้างทางเลือกในการตดัสินใจท่ีกวา้งขวาง 
4. เพ่ือสามารถก าหนดแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะ เกิดข้ึนในอนาคต  

หัวข้อการอบรม  

• บทบาทส าคญัของผูบ้งัคบับญัชาในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
• ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลกัของปัญหา 
• การประเมินสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
• วิธีการรวบรวมขอ้มลูในการวางแผนและการวิเคราะห์ปัญหา 
• การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา 
• กระบวนการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

• การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
• การออกแบบการแกไ้ขปัญหา (Design Phase) 
• การตดัสินใจเลือกวิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหา (Decision Making) 
• การน าไปปฏิบติั (Implementation Phase) 
• การตรวจสอบ (Monitoring Phase) 

• การตดัสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตดัสินใจ 
• ขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจ 
• ฝึกปฏิบติั กระบวนการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้ขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถแกปั้ญหาไดถ้กูจุด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ท่ีตน้ตอของปัญหาโดยพิจารณาจากขอ้มลูขอ้เท็จจริว และสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งตรงจุดตรงประเดน็ 
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หลกัสูตร   Leadership  
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 

วตัถุประสงค์: 
• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นมุมมองใหม่ในการเป็นผูน้ ายคุใหม่ท่ีมีวิสยัทศัน์ 
• เสริมสร้างศกัยภาพในการเป็นผูน้ าใหไ้ดท้ั้งงานและ ไดท้ั้งคน 
• เรียนรู้ และเขา้ใจถึงการเป็นผูน้ าแต่ละแบบ และผลกระทบของผูน้ าในแบบต่างๆ 
• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปรับสไตลก์ารเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

หัวข้อการอบรม  
 21st Century Leadership ภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี21 
 ผูน้ า และภาวะผูน้ าคืออะไร  
 บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผูน้ า (Roles & Responsibility of Leader) 
 คุณเป็นผูน้ าแบบไหน ? เรียนรู้และเขา้ใจตนเอง “คุณคือผูน้ าแบบไหน” โดยใช ้DISC Model 
 ประเภทของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของลูกนอ้ง 
 บทบาท หนา้ท่ีและความส าคญัของผูน้ า  
 Influential leader คืออะไร ?  
 วิธีการประเมินโอกาสและกลยุทธ์ท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัทีมงาน  
 EQ ส าหรับผูบ้ริหาร 
 กระบวนการการส่ือสารปฏิสมัพนัธ์ (Interaction Process)  
 ฝึกปฏิบติั   

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ผูเ้ขา้อบรมจะเร่ิมเห็นความส าคญัของการสร้างภาวะผูน้ า ท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้
เทคนิคการใชภ้าวะผูน้ า  เพ่ือบริหารงาน  บริหารคน  ใหส้ าเร็จลุล่วงไดดี้ข้ึน 
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หลกัสูตร   Effective People Management 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
วตัถุประสงค์  : 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการดูแลและบริหารคนให้
ไดผ้ลงานตามความคาดหวงั ตลอดจนช่วยใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานและท างานอยา่งมี
ความสุข 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรู้จกัใชภ้าวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิด
ความเช่ือมัน่ ส่งผลต่อการท างานของหน่วยงาน 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิค วิธีการบริหารคนอย่างมีจิตวิทยาเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ
การท างาน  

เนือ้หาของหลกัสูตร : 
Part I 
• การบริหาร “คน” ในแนวทางใหม่ 
• บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารคน 
Part II 
• การปฏิบติัภารกิจหลกัในการบริหารคน 
• แนวทางในการใช ้การพฒันา และการรักษาคน 
• การเรียนรู้และเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
Part III 
• การควบคุม ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสร้างแรงจูงใจ การลงโทษทาง

วินยั 
o การสร้างแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจ (Motivation) 
o การส่ือสารกบัพนกังาน (Communication) 
o การพฒันาพนกังาน (ในงาน) 
o การบริหารคนท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายแบบ (Diversity) และหลากหลาย Generation  
o การแกปั้ญหาพฤติกรรมพนกังาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารคน 
2. ปรับเปล่ียนทศันคติและมุมมองในการบริหารคน เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. เรียนรู้ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง 
4.  
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หลกัสูตร  Leadership Development การพฒันาผู้น า/ผู้บริหาร 
ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1  วนั (09.00-16.00 น.) 
จ านวนผู้เข้าอบรม:      20  คน 
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย            ปฏิบติัการ              สาธิต 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม:   ระดบัหวัหนา้งาน   ระดบัวิศวกร         ระดบับริหาร 
 หลกัการและเหตุผล 
   ในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารองคก์รท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จไม่เพียงแต่จะตอ้งตระหนกั
และเขา้ใจถึงบริบทภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (External Change) แต่ยงัจะตอ้งสามารถกระตุน้
จูงใจใหที้มงานภายในองคก์รเกิดความเขา้ใจและสามารถปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ตลอดจนวิธีการท างานให้
รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รได ้
   ดังนั้ นภายใต้ความกดดันท่ีจะต้องรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว การพัฒนาภาวะผู ้น า 
(Leadership Development) ของผูบ้ริหารจึงมีความส าคญัต่อความเป็นความตายขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
เหมือนท่ี Peter Drucker ปรมาจารยด์า้นการจดัการระดบัโลกเคยกล่าวไวว้่า “Managerial Leadership 
determine the success or failure of the organization” 
   เราจึงไดอ้อกแบบโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership Training Program) ข้ึนเพ่ือ
ช่วยใหผู้บ้ริหารทุกระดบัขององค์กรไดเ้รียนรู้และเขา้ใจบทบาทของการเป็นผูน้ าท่ีดี เขา้ใจและตระหนกัถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการเป็นผูน้ า เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งข้ึน 
สามารถปรับเปล่ียนมุมมองและวิธีคิดในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาทกัษะส าคญั
และเรียนรู้เคร่ืองมือ (Tools) ของการเป็นผูน้ าทีมและผูน้ าองคก์ร  
   โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership Training Program) โดยโปรแกรมน้ีประกอบ
ไปดว้ยหลกัสูตรอบรม  5 Module คือ 
       Module 1 : Management Trends for 2016 Training 
      Module 2 : Modern Management Training for managers 

Module 3 : Leading Self    
Module 4 : Leading Others 
Module 5 : Leading Organization 

   เม่ือท่านไดเ้รียนรู้โปรแกรมการอบรมทั้ง  5 Module น้ีแลว้ จะท าใหบุ้คลากรในองคก์รของ
ท่านท างานดา้นการบริการออกมาดว้ยใจ มีมาตรฐานการบริการเช่นเดียวกนัทั้งองคก์ร และมีการใหบ้ริการ
ดว้ยความร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนัเพ่ือใหก้ารบริการหรืองานท่ีท าอยูน่ั้นส าเร็จไดด้ว้ยดีดว้ยการท างานเป็นทีม 
 
Module 1 : Management Trends for 2016 Training (  2 วนั ) 
   จากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่าทั่วโลกท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเล่ียงไม่พน้ ทุกองคก์รตอ้งใชศ้กัยภาพของปัจจยัในการบริหารและการผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการใชก้ลยุทธ์ในการปรับตวัขององค์กรและการบริหารการเปล่ียนแปลงให้สามารถอยู่รอดได ้
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และเตรียมตวัเพ่ือการกา้วย่างอย่างมัน่คงเม่ือภาวะเศรษฐกิจกลบัมาเดินหนา้อีกคร้ังหน่ึง นักบริหารทุกคน
ภายในองคก์รจึงจ าเป็นจะตอ้งสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเพ่ือความส าเร็จขององคก์รเช่นเดียวกนั 
 
หัวข้อการอบรม 

1) ความหมายของการเปล่ียนแปลง (Definition of Change) 
2) หลกัการเบ้ืองตน้ของการเปล่ียนแปลง (Principle of Change) 
3) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง (Force for Change) 
4) ประเภทของการเปล่ียนแปลง (Two side of  Change) 
5) 5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ (Five Activities Contributing 

to Effective Change Management ) 
- การจูงใจเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Motivating Change) 
- การก าหนดมุมมองของการเปล่ียนแปลง (Creating Vision of Change) 
- การก าหนดผูบ้ริหารและนโยบายของการเปล่ียนแปลง (Developing Political 

Support) 
- การจดัการช่วงการเปล่ียนผ่านของการเปล่ียนแปลง (Managing the Transition of 

Change) 
- การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือความยัง่ยืน (Sustaining Momentum) 

6) กลยุทธ์การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือความส าเร็จขององค์กร (Change Enablement 
Strategy) 

7) การบริการการเปล่ียนแปลงในภาวะวิกฤติ (Change Management in Crisis) 
8) Workshop 

 
Module 2 : Modern Management Training for Managers ( 4 วนั ) 
   ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและผนัผวนมาก ท าใหผู้บ้ริหารสมยัใหม่ตอ้ง
เตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง บทบาทท่ีเคยแค่ท าหน้าท่ีบริหารจดัการและสั่งการ เพ่ือให้ทีมงาน
ด าเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งปรับตวัเองมาเป็นผูน้ าเพ่ือการปฏิรูปซ่ึง
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหค้นในองค์กร ใชศ้กัยภาพของตวัเองอย่างเต็มความสามารถ และท าใหค้นเก่ง 
(Talent People) ท างานตามความสามารถและมุ่งมัน่สู่เป้าหมายขององคก์ร 
   การพฒันาภาวะผูน้ าให้เกิดข้ึนในองค์กร เพ่ือให้ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจนั้น 
ระบบการเรียนรู้ตอ้งท าใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และแผนงานจนสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
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   การพฒันาใหเ้กิดผลสูงสุดต่อองคก์ร จ าเป็นตอ้งมีการพฒันากลุ่มพนกังานท่ีมีความส าคญั
ต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รหลกั คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง ผูจ้ดัการ และหวัหนา้หน่วยงานใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อองคก์รโดยรวม 
 
หัวข้อการอบรม 
Step 1 -  Next Level to Manager ( 2 วนั) 
         วนัที่ 1  : การพฒันาภาวะผู้น าในตวัเอง 

1) ส ารวจแนวความคิดเก่ียวกบัผูน้ าของตวัเอง  
- คุณอยากเป็นผูน้ าหรือไม่?  
- คุณเป็นผูน้ าแบบไหน?  
- คุณพฒันาภาวะผูน้ าในตวัเองอยา่งไร?  
- ความเช่ือเก่ียวกบัผูน้ าของคุณ? 

2) หลกัพ้ืนฐานแห่งการเป็นผูน้ า 10 ประการ 
- ผูมี้อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น (Influence) 
- การจดัล าดบัความส าคญั (Priorities)  
- ความหนกัแน่น มัน่คง (Integrity)  
- ผูส้ร้างการเปล่ียนแปลง (Creating Positive Change)  
- ผูแ้กปั้ญหา, แกไ้ขสถานการณ์ (Problem Solving) 
- การมีทศันคติเชิงบวก (Attitude)  
- การใหค้วามส าคญัเร่ืองคน (People)  
- การมีวิสยัทศัน ์(Vision)  
- การมีวินยัในตวัเอง (Self- Discipline)  
- การพฒันาทีมงาน (Staff  Development) 

3) การเปล่ียนแปลงตวัเอง...หวัใจของความเป็นผูน้ า 
- หลุมพรางทางความคิดท่ีสกดักั้นความเป็นผูน้ า 
- เรียนรู้ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง  
- เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด  
- Workshop I: การเอาชนะหลุมพราง ทางความคิด  
- กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพราง 

4) การพฒันาภาวะผูน้ ากบัการท างาน 
- ปัจจุบนัคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  
- กลา้ฝัน...กลา้ท า  
- ความส าเร็จเกิดข้ึนไดทุ้กวนั  
- Workshop II: การประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ ากบัการท างาน 
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วนัที่ 2  : การพฒันาการท างานและทีมงาน  
1) การบริหารทีมงาน...ในฐานะผูน้ า  

- คุณมีภาวะผูน้ าระดบัไหน?  
- การเป็นผูน้ ารอบทิศทาง (360 องศา)  
- กฎแห่งการเป็นผูน้ า  
- Workshop: การพฒันาภาวะผูน้ ารอบทิศทาง   

2) ผูน้ า......ในฐานะโคช้ 
- บทเรียนจากการเป็นผูน้ า (ประสบการณ์)  
- ภาพลกัษณ์ของผูน้ าในฐานะโคช้  
- หวัใจส าคญัของการโคช้ช่ิง  
- เทคนิคการโคช้ช่ิงทีมงาน (ประสบการณ์)  
- กรณีศึกษา: ผูน้ าในฐานะโคช้  

3) การพฒันาทีมงาน...ในฐานะผูน้ า  
- การดึงศกัยภาพของตวัเอง  
- องคป์ระกอบหลกัท่ีท าใหค้วามคิดเห็นแตกต่าง  
- ทุกอยา่งคือทางเลือกของคุณ  
- ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม  
- การพ่ึงพาตวัช่วย  
- Workshop: การพฒันาทีมงาน  

4) ผูน้ าพฒันาทีมงานใหเ้ป็นทีมเวิร์ค 
- ปัจจยัส าคญัร่วมกนัของทีมเวิร์ค  
- องคป์ระกอบส าคญัของทีมเวิร์ค 
- ภารกิจส าคญัของผูน้ าในฐานะโคช้  
- เคลด็ลบัการพฒันาการเปล่ียนแปลง 
- การบา้นเพ่ือการน าไปฝึกฝนและปฏิบติัจริง  

Step 2 -  Next Level to Director ( 2 วนั ) 
  วนัที่ 1  : การคิดเชิงกลยุทธ์และพฒันาภาวะผู้น า 

1) การพฒันาทกัษะการคิดและการประยกุตใ์ช ้
- ภาพรวมของการคิด  
- ทกัษะการคิดประเภทต่างๆ  
- การประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  
- Workshop: กิจกรรมการคิดประเภทต่างๆ 

2) ผูบ้ริหารกบัการคิดเชิงกลยทุธ์ในองคก์ร 
- ก าหนดวิสยัทศัน,์ พนัธกิจ, เป้าหมาย  
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- การคิดเชิงกลยทุธ์และประยกุตใ์ช ้ 
- การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการบริหารงาน 
-  Workshop: สร้างแนวการบริหารงานดว้ยตวัเอง 

3) การพฒันาภาวะผูน้ าในตวัเอง 
- ความเช่ือเก่ียวกบัผูน้ า  
- หลุมพรางทางความคดท่ีสกดักั้นความเป็นผูน้ า 
- เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง  
- Workshop: สร้างเทคนิคการพฒันาภาวะผูน้ าของตวัเอง  
- กรณีศึกษา: เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 

4) จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย ์ 
- การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์ 
- เทคนิคการจูงใจใหผู้อ่ื้นยอมรับ 
- การบริหารทีมงาน ไดท้ั้งใจ ไดท้ั้งงาน  
- Workshop: ก าหนดส่ิงท่ีจะน าไปพฒันาทีมงาน 

  วนัที่ 2 : การบริหาร ทีมงานและการโค้ชช่ิง 
1) การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 

- การก าหนดเป้าหมาย 
- การจดัท าแผนงานเชิงกลยทุธ์  
- การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ  
- การบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
- การประชุมอยา่งสร้างสรรค ์ 
- Workshop: ก าหนดแนวทางการบริหารงานของตวัเอง 

2) การสร้างเสริมทศันคติเชิงบวกในการท างาน 
- เปล่ียนความคิด...พลิกชีวิตคุณ 
- การบริหารจดัการอารมณ์เชิงลบดว้ย EQ  
- เคลด็ลบัการรักษาทศันคติเชิงบวก  
- Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงบวกดว้ยตวัเอง  
- กรณีศึกษา: สร้างทศันคติเชิงบวกในการท างาน 

3)  ผูน้ าในฐานะโคช้ 
- หลกัส าคญัของการเป็นโคช้  
- เทคนิคการโคช้ช่ิงทีมงาน  
- แนวทางการดึงศกัยภาพทีมงาน  
- Workshop: สร้างแนวทางการโคช้ช่ิงของตวัเอง 
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- Role laying: การโคช้ช่ิง แบบ 1:1 Coaching 
4)  กระบวนการโคช้ช่ิง (Coaching) 

- การเตรียมตวัเพ่ือการโคช้ช่ิง 
- ข้ึนตอนการด าเนินการโคช้ช่ิง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการโคช้ช่ิง  
- ประโยชนท่ี์องคก์รจะไดรั้บ 
- การบา้นเพ่ือการน าไปฝึกฝนและปฏิบติัจริง 

 
Module 3 : Leading Self (  2 วนั ) 
  โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ า ส าหรับผูน้ ามือใหม่ (New Leader) หรือผูท่ี้ก าลงัจะไดรั้บ
การเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน (New Promote) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัส าหรับผูท่ี้ตอ้งเตรียมความพร้อมกบับทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบใหม่ท่ีสูงข้ึน มุ่งเนน้ในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัแนวคิดและเทคนิค
ในการพฒันาภาวะผูน้ าตนเอง (Leading Self) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการเป็นผูน้ ามือใหม่เพราะ
ก่อนจะไปน าทีมงานและผูอ่ื้นไดก้ค็วรจะสามารถน าตนเองไดก่้อน 
 
หัวข้อการอบรม 

1) Leader Roles and Responsibilities บทบาทการเป็นผูน้ าและความรับผิดชอบ 
2) Assessment Your Communication การประเมินการส่ือสารของคุณ 
3) Style > Beyond Your Comfort Zone สไตลข์องคุณ 
4) What’s Your Preferred Management Style? สไตลก์ารบริหารจดัการท่ีเหมาะ/ท่ี

ตอ้งการจะเป็น 
 

Module 4 : Leading Others (  2 วนั ) 
    โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ (Experienced Leader) ใน
การบริหารและน าทีม เช่นผูจ้ดัการ (Managers) หรือหวัหนา้งาน (Supervisors) ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารงานและน าทีมไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจแนวทางในการบริหาร 
พฒันาและน าทีมงาน (Leading Team) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หัวข้อการอบรม 

1) 4 Types of People in Your Team   คน 4 ประเภทท่ีอยูใ่นทีมของคุณ 
2) How to lead and manage them? วิธีการท่ีจะน าและบริหารจดัการไดอ้ยา่งไร 
3) The art of Coaching & Feedback ศิลปะการฝึก /สอน และใหค้ าแนะน าติชม 

 
 
\ 
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Module 5 : Leading Organization (  2 วนั ) 
   โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ าส าหรับผูน้ าองคก์ร (Organizational Leader) หรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร (Executive Level) เช่น CEO, COO, CFO, กรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบั Chief 
ทุกท่านซ่ึงอยู่ในระดบัสูงสุดขององค์กร ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกท่านตอ้งปฏิบติัภารกิจในการรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์รอยู่ตลอดเวลาและน าพาองค์กรและพนกังานทุกคนให้
กา้วขา้มอุปสรรคต่างๆไปสู่วิสยัทศันท่ี์ตั้งไว ้
 หัวข้อการอบรม 

- Facilitation & Meeting Management  การใหก้ารสนบัสนุนต่างๆ และการประชุมผูบ้ริหาร 
- Business Presentation  การน าเสนอธุรกิจ / แผนงาน 
- Finance for Non Finance  ความเขา้ใจในตวัเลขทางการเงิน และการท าธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


