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ิ ธิภาพ
ห ัวข้อ : การควบคุมการเปลีย
่ นแปลง และการนาไปใช ้ อย่างมีประสท
(4M Change Control and Effective Implementation)
ว ันที่ 28 ตุลาคม 2563
โรงแรมGold Orchid

หล ักการและแหตุผล
่ ารทางานทีม
กระบวนการวางแผนการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ย
ี อ
่ มนาไปสูก
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่
มักจะเกิดขึน
้ แต่กอ
่ นทีจ
่ ะบริหารการเปลีย
่ นแปลงให ้มีประสิทธิภาพเราต ้องมาทาความเข ้าใจกับ 4M ซึง่ มีความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะข ้อกาหนด และปั จจัยต่างๆ ของ 4M ซึง่ ได ้แก่ ปั จจัยด ้านคน (Man) ปั จจัยด ้านเครือ
่ งจักร
(Machine) ปั จจัยด ้านวัตถุดบ
ิ (Materials) และวิธก
ี าร (Method) ซึง่ องค์ประกอบทัง้ 4 นีจ
้ ะช่วยขับเคลือ
่ นองค์กรให ้
สามารถทาการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได ้ตามทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ ให ้การสนับสนุน ปั จจัยด ้านการดาเนินงาน
โดยลดต ้นทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ และสามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลีย
่ นแปลงได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด ้วยเหตุนเี้ องผู ้บริหารจึงต ้องให ้ความสาคัญในการจัดการการเปลีย
่ นแปลง ทัง้ 4 ด ้านให ้บรรลุตาม
เป้ าหมาย

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถมีความรู ้และเข ้าใจความสาคัญในการจัดการด ้าน คน (Man) เครือ
่ งจักร
(Machine) วัตถุดบ
ิ (Materials) และวิธก
ี าร (Method)
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความเข ้าใจในหลักการ และแนวคิดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการการควบคุม คน (Man)
เครือ
่ งจักร (Machine) วัตถุดบ
ิ (Materials) และวิธก
ี าร (Method) เพือ
่ ให ้สามารถปรับการทางานและ
เข ้าใจการเปลีย
่ นและควบคุมการเปลีย
่ นแปลง
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3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงเทคนิคและการประยุกต์ใชการควบคุ
มการเปลีย
่ นแปลง 4M และสามารถ
ิ ค ้า และการบริการได ้ตามข ้อกาหนด และเสย
ี ค่าใชจ่้ ายในการ
นาไปปรับปรุงพัฒนาการผลิต, การสง่ มอบสน
จัดการการเปลีย
่ นแปลง 4M น ้อยทีส
่ ด
ุ
4. เพือ
่ กระตุ ้นให ้ผู ้เข ้าอบรมมองเห็นประโยชน์ของการควบคุม การเปลีย
่ นแปลง 4M และนา
้ ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน
ไปใชได
้

้ หาตามหล ักสูตร
รายละเอียดเนือ


ทาไมต้องเปลีย
่ นแปลง
 กระแส 4C ทีเ่ กิดขึน
้
 สภาพแวดล ้อมภายนอกและภายใน
 Generation of People



แนวทางการบริหารการเปลีย
่ นแปลง





เหตุทค
ี่ นไม่กล ้าเปลีย
่ นตนเอง
ประเภทการเปลีย
่ นแปลง
การบริหารการเปลีย
่ นแปลงให ้ประสบความสาเร็จ by OPDFE
การบริหารเชงิ กลยุทธ์

 ความสาคัญของการควบคุมการเปลีย
่ นแปลงและแนวคิดการวางแผนและควบคุมการเปลีย
่ นแปลง
 การพิจารณาข ้อมูลจากการเปลีย
่ นแปลง และเงือ
่ นไขข ้อกาหนดต่างๆ ของการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ อดคล ้อง
กับความต ้องการขององค์กร และครอบคลุมกับข ้อกาหนดลูกค ้า
 กลยุทธ์สาหรับการบริหารการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ ก่อให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีบ
่ รรลุผล
ั พันธ์ของการเปลีย
ื้ , คลังสน
ิ ค ้า, การผลิต และ
 ความสม
่ นแปลงระหว่างหน่วยงาน วางแผน, ขาย, จัดซอ
จัดสง่
 ผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลง
ึ ษาตัวอย่างและการนาปั ญหาจริงมาฝึ กปฏิบัต ิ
 กรณีศก
 การตัง้ คาถาม และจัดการคาตอบ
 สรุปประเด็น และอภิปราย การนาไปใช ้
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม 1 วัน
ผูค
้ วรได้ร ับการฝึ กอบรม
เจ ้าหน ้าทีว่ เิ คราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู ้จัดการ หัวหน ้างาน Line Leader Team Leader พนักงาน
ของบริษัทและผู ้สนใจทั่วไป จานวน 20 คน
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ั มนา
อัตราค่าสม
 Fee Seminar/

(รวมค่าวิทยากร



อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน

เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางว ันบุฟเฟต์นานาชาติ เครือ
่ งดืม
่ อาหารว่างตลอดการอบรม)

ค่าอบรม (Seminar Fee)
ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน
Pro 1 สม ัคร 3 ท่าน/รุน
่ (ร ับ

สว่ นลด 900 บาท)
Pro 2 สม ัคร 5 ท่าน/รุน
่ (ร ับ

สว่ นลด 1,500 บาท)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย

ราคาสุทธิ

3%

3,500

245

(105)

3,640

9,900

693

(297)

10,296

16,000

1,120

(480)

16,640

(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย อาหารกลางว ันบุฟเฟต์ วุฒบ
ิ ัตร)

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์ มเข้ าร่ วมสัมมนา
ิ ธิภาพ
การควบคุมการเปลีย
่ นแปลง และการนาไปใช ้ อย่างมีประสท
(4M Change Control and Effective Implementation)
สง่ แบบฟอร์มลงทะเบียนมาที่ Email : info.ptstraining@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
รำยชื่อ-ผูเ้ ข้ำอบรม
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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