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 หลักสูตร  การบริหารจัดการการเปลีย่นแปลง 7M 3E  

(7M 3E Change Management)  
 

วันที ่21 มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ Arize  Hotel  ซอยสุขุมวิท  26  ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กทม  ** อาจมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี 

วทิยากร  อาจารย์พทิักษ์  บุญชม 
 

 หลักการและเหตุผล 
 

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง น าเข้า/ส่งออก เทรดดิง้ แม้กระท่ัง
อุตสาหกรรมบริการ และอ่ืนๆ คงจะหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้ไม่ได้ ดังนั้นการบริหารจัดการ
การเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก ซ่ึงผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน 
ตลอดจนพนักงาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ท่ีเรียกว่า "7M 3E" คือ Man / Machine / Material 
/ Method / Management / Money / Moral  และ Engineering / Education / Enforcements รวมท้ังสามารถวางแผนการ
ใช้งาน ติดตาม วัดผล พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน การปฏิบัติงานให้ดีขึน้ ดังนั้นเทคนิคการการบริหาร
จัดการ 7M 3E จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงในการบริหารงาน บริหารองค์กร แก้ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลิต แก้ปัญหาในองค์กร ได้อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์ 

  1.      เข้าใจหลักการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 7M 3E 

   2.      เพ่ือให้เข้าใจและประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงได้อย่างเป็นระบบ  

   3.      สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 7M 3E 
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หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

  : การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) 

• ความรู้เบื้องต้นและหลักของการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 7M 3E 

• จิตวิทยาของมนุษย์เมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• ปัจจัยทีม่ีส่วนส าคัญต่อต่อการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E 

• การบริหารจัดการ มนุษย์ (Man) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ เคร่ืองจักร (Machine) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ วัตถุดิบ (Material) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ การบริหาร (Management) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ เงินและต้นทุน (Money) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ ขวัญและก าลังใจ (Moral) 

กรณีศึกษา + ท า Workshop 
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• การบริหารจัดการ วิศวกรรม (Engineering) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ การเรียนรู้และฝึกอบรม (Education) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

• การบริหารจัดการ ข้อก าหนดและข้อบังคับ (Enforement) 

ü กรณีศึกษา + ท า Workshop 

สรุป    ถาม - ตอบ  

ลักษณะการอบรม : 

1.      การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 % 

2.      ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม 

  ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 

  วิศวกร 

  หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model 

  หัวหน้างานฝ่ายผลิต 

  ช่างเทคนิค 

 บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจท่ัวไป 

วทิยากร :  อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 

ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขาเคร่ืองกล 

                ประสบการณ์ด้านโรงงานอตุสาหกรรม 
ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 

หัวหน้าวิศวกรอาวโุสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
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หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวฒิุ 

อินดัสทรี จ ากัด 

วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, 

REACH –SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเลก็ทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

                ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ 
ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิค 

วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตผุลิตภัณฑ์ขั้นสูง ท่ีบริษัท มาสด้า คอร์ปอเรช่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา 4 เดือน 

 ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงท่ีบริษัท ยังซิน เมทัล จ ากัด ณ ประเทศเกาหลี 

ใต้ เป็นเวลา 45 วัน 

                ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา หัวข้อ : International Material Data System (IMDS), การควบคุมคุณภาพและ
ระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและ
บริษัทฯ เป็นจ านวนมาก 

 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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