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หวัขอ้ :  การควบคมุการเปลีย่นแปลง และการน าไปใช ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

(4M Change Control and Effective Implementation) 
วนัที ่14 สงิหาคม 2563 

รุน่ถดัไปวนัที ่24 พฤศจกิายน 2563 
โรงแรมในเขตกรงุเทพฯ  

 

 

หลกัการและแหตผุล 

กระบวนการวางแผนการเปลีย่นแปลงทีด่ยีอ่มนาไปสูก่ารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดความผดิพลาดที่
มกัจะเกดิขึน้ แตก่อ่นทีจ่ะบรหิารการเปลีย่นแปลงใหม้ปีระสทิธภิาพเราตอ้งมาท าความเขา้ใจกบั 4M ซึง่มคีวามส าคญั
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะขอ้กาหนด และปัจจัยตา่งๆ ของ 4M ซึง่ไดแ้ก ่ปัจจัยดา้นคน (Man) ปัจจัยดา้นเครือ่งจักร 
(Machine) ปัจจัยดา้นวตัถดุบิ (Materials) และวธิกีาร (Method) ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 4 นีจ้ะชว่ยขบัเคลือ่นองคก์รให ้
สามารถท าการผลติผลติภณัฑ ์และสง่มอบผลติภณัฑไ์ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ ใหก้ารสนับสนุน ปัจจัยดา้นการด าเนนิงาน 
โดยลดตน้ทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงใหน้อ้ยทีส่ดุและสามารถควบคมุ (Controlling) และบรหิารการเปลีย่นแปลงได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยเหตนุีเ้องผูบ้รหิารจงึตอ้งใหค้วามสาคญัในการจัดการการเปลีย่นแปลง ทัง้ 4 ดา้นใหบ้รรลตุาม
เป้าหมาย 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถมคีวามรูแ้ละเขา้ใจความส าคัญในการจัดการดา้น คน (Man) เครือ่งจักร 
(Machine) วตัถดุบิ (Materials) และวธิกีาร (Method) 
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 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจในหลักการ และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกับการการควบคมุ คน (Man) 
เครือ่งจักร (Machine) วตัถดุบิ (Materials) และวธิกีาร (Method) เพือ่ใหส้ามารถปรับการท างานและ
เขา้ใจการเปลีย่นและควบคมุการเปลีย่นแปลง 

 3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึเทคนคิและการประยกุตใ์ชก้ารควบคมุการเปลีย่นแปลง 4M และสามารถ
น าไปปรับปรงุพัฒนาการผลติ, การสง่มอบสนิคา้ และการบรกิารไดต้ามขอ้กาหนด และเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการการเปลีย่นแปลง 4M นอ้ยทีส่ดุ 

4. เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมองเห็นประโยชนข์องการควบคมุ การเปลีย่นแปลง 4M และน า 

ไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 

รายละเอยีดเนือ้หาตามหลกัสตูร 

 ท าไมตอ้งเปลีย่นแปลง 

 กระแส 4C ทีเ่กดิขึน้ 
 สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
 Generation of People 

 แนวทางการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 เหตทุีค่นไมก่ลา้เปลีย่นตนเอง 
 ประเภทการเปลีย่นแปลง 
 การบรหิารการเปลีย่นแปลงใหป้ระสบความส าเร็จ  by OPDFE 
 การบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 ความส าคัญของการควบคมุการเปลีย่นแปลงและแนวคดิการวางแผนและควบคมุการเปลีย่นแปลง  
 การพจิารณาขอ้มลูจากการเปลีย่นแปลง และเงือ่นไขขอ้ก าหนดตา่งๆ ของการเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้ง
กับความตอ้งการขององคก์ร และครอบคลมุกับขอ้ก าหนดลกูคา้  

 กลยทุธส์าหรับการบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีบ่รรลผุล  
 ความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงระหวา่งหน่วยงาน วางแผน, ขาย, จัดซือ้, คลังสนิคา้, การผลติ และ
จัดสง่  

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

 กรณีศกึษาตัวอยา่งและการน าปัญหาจรงิมาฝึกปฏบิัต ิ 

 การตัง้ค าถาม และจัดการค าตอบ  

 สรปุประเด็น และอภปิราย การน าไปใช ้

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วนั 
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ผูค้วรไดร้บัการฝึกอบรม 

 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหโ์ครงการ ทมีพัฒนาธรุกจิ ผูจั้ดการ  หัวหนา้งาน  Line Leader  Team Leader พนักงาน

ของบรษัิทและผูส้นใจท่ัวไป  จ านวน 20 คน 

Fee Seminar/ อตัราคา่ลงทะเบยีน 
                                 (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยาย อาหารกลางวนับฟุเฟต ์วฒุบิตัร) 

คา่อบรม (Seminar Fee) ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,500 245 105 3,640 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
         ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 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 
 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มเข้าร่วมสมัมนา 

การควบคมุการเปลีย่นแปลง และการน าไปใช ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(4M Change Control and Effective Implementation) 

สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 

 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

  ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
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