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หลักสู ตร การบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง 7M 3E
(7M 3E Change Management)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ Arize Hotel ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้ อมพงษ์ กทม ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

วิทยากร อาจารย์ พทิ ักษ์ บุญชม
หลักการและเหตุผล
ในการประกอบธุรกิจต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ ง นาเข้ า/ส่ งออก เทรดดิง้ แม้ กระทั่ง
อุตสาหกรรมบริ การ และอื่ นๆ คงจะหลีกเลี่ยงปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ หรื ออาจจะเกิดขึน้ ไม่ ได้ ดังนั้นการบริ หารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องคานึงถึงเป็ นอันดับแรก ซึ่ งผู้บริ หาร ผู้จัดการ หั วหน้ างาน
ตลอดจนพนักงาน ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักการบริ หารจัดการ ที่เรี ยกว่ า "7M 3E" คือ Man / Machine / Material
/ Method / Management / Money / Moral และ Engineering / Education / Enforcements รวมทั้งสามารถวางแผนการ
ใช้ งาน ติดตาม วัดผล พัฒนาปรั บปรุ งกระบวนการทางาน การปฏิ บัติงานให้ ดีขึน้ ดังนั้นเทคนิคการการบริ หาร
จัดการ 7M 3E จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอีกอย่ างหนึ่งในการบริ หารงาน บริ หารองค์ กร แก้ ไขปั ญหาในกระบวนการ
ผลิต แก้ ปัญหาในองค์ กร ได้ อย่ างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เข้ าใจหลักการบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
2. เพื่อให้ เข้ าใจและประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือการบริ หารจัดการด้ านการเปลี่ยนแปลงได้ อย่ างเป็ นระบบ
3. สามารถวางแผนป้ องกันและลดปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
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หัวข้ อการอบรม
09:00-16:00 น.
: การบริ หารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
• ความรู้เบื้องต้ นและหลักของการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์ กร 7M 3E
• จิตวิทยาของมนุษย์ เมื่อได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• ปัจจัยทีม่ ีส่วนสาคัญต่ อต่ อการบริ หารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E
• การบริ หารจัดการ มนุษย์ (Man)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริหารจัดการ เครื่องจักร (Machine)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริ หารจัดการ วัตถุดิบ (Material)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริหารจัดการ วิธีการปฏิบัติงาน (Method)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริหารจัดการ การบริหาร (Management)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริ หารจัดการ เงินและต้ นทุน (Money)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริหารจัดการ ขวัญและกาลังใจ (Moral)
กรณี ศึกษา + ทา Workshop
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• การบริหารจัดการ วิศวกรรม (Engineering)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริ หารจัดการ การเรี ยนรู้และฝึ กอบรม (Education)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
• การบริหารจัดการ ข้ อกาหนดและข้ อบังคับ (Enforement)
ü กรณี ศึกษา + ทา Workshop
สรุป ถาม - ตอบ
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่ อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิ บัติ 60 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม
ผู้ควรเข้ ารั บการอบรม
ผู้ปฏิ บัติงานในอุตสาหกรรม
วิศวกร
หัวหน้ างาน QC/QA , R&D, New Model
หัวหน้ างานฝ่ ายผลิต
ช่ างเทคนิค
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง หัวหน้ างาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ พทิ กั ษ์ บุญชม
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่ น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่ องกล
ประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
หั วหน้ าวิศวกรอาวุโสฝ่ ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริ ษัท มาสด้ า พาวเวอร์ เทรน แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
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หั วหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
หั วหน้ าฝ่ ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และควบคุมคุณภาพ บริ ษัท มาคิ ตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด
หั วหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
หั วหน้ าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และรั กษาการหั วหน้ าแผนกประกันคุณภาพ บริ ษัท สุภาวุฒิ
อินดัสทรี จากัด
วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื ้ อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS,
REACH –SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด

ประสบการณ์ ฝึกอบรมต่ างประเทศ
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขั้นสู งและเทคนิคการวิเคราะห์ ปัญหาและเทคนิค
วิเคราะห์ ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ ขั้นสู ง ที่ บริ ษัท มาสด้ า คอร์ ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็ นเวลา 4 เดือน
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขั้นสู งที่ บริ ษัท ยังซิ น เมทัล จากัด ณ ประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นเวลา 45 วัน
ประสบการณ์ ด้านวิทยากรที่ปรึ กษา หั วข้ อ : International Material Data System (IMDS), การควบคุมคุณภาพและ
ระบบการควบคุมสารปนเปื ้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า ให้ กับโรงงานและ
บริ ษัทฯ เป็ นจานวนมาก

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
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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วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

