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 Lean Six Sigma Training Courses 
All courses are available as both public and in-house offerings. 

 

Lean Six Sigma เป็นสองขัน้ตอนซึง่ผลกัดนัใหเ้กดิการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองในองคก์ร และมุ่งสูก่ารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากกวา่ 99%: 
 

• Lean หมายถงึ การเพิม่มูลคา่และลดความสญูเสยีในกระบวนการด าเนนิงาน ลดการใชท้รัพยากร และสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ 

• Six Sigma คอื กระบวนการทีต่อ้งท าอย่างตอ่เน่ือง เพือ่ลดความผันแปรของผลติภัณฑแ์ละความผันแปรของกระบวนการ โดยผ่าน

โครงการทีก่ าหนดรวมทัง้สองอย่างไวด้ว้ยกนั สง่ผลใหเ้กดิประโยชน ์ทัง้ดา้นการลดตน้ทุนลง ธุรกจิยังคงสามารถด าเนนิอยู่ได ้เพิม่

ขวญัและก าลงัใจของพนักงาน เน่ืองจากกระบวนการตา่งๆ เร็วขึน้ และสดุทา้ยคอืการเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ดว้ย 

BSI Lean Six Sigma Journey 
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Lean Six Sigma White Belt (Introduction to Lean Six Sigma) 
Lean Six Sigma White Belt 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสูตร:  
เพือ่อธบิายเกีย่วกับเทคนคิ Lean Six Sigma วา่เทคนคินี้คอือะไร ท างานอยา่งไรและประโยชน์ทีอ่งคก์รจะไดรั้บเมือ่น า
เทคนคิ Lean Six Sigma มาปรับใชใ้นการพัฒนาองคก์ร 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร:  
เทคนิค Lean Six Sigma เป็นวธิีการขององคก์รในการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง ซึง่มุ่งเนน้ไปยังการก าจัดการปฏบัิตกิาร
หรือส ิง่ต่าง ๆ  ทีไ่ม่ไดเ้พิม่ผลประโยชน์ใหก้ับองคก์ร ในขณะทีล่ดความแปรปรวนของผลลัพธใ์นกระบวนการใหเ้หลอื
นอ้ยทีส่ดุ โดยจดุมุง่หมายจะอยูท่ีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุในกระบวนการท างาน  
การ workshop แบบหนึ่งวันนี้จะอธบิายเกีย่วกับประวัตขิองเทคนคิ Lean Six Sigma รวมถงึแนวคดิ วธิีการ เครื่องมอื 
โครงสรา้ง และการปฏบัิตอิยา่งไร ทีส่ามารถชว่ยใหอ้งคก์รบรรลจุดุประสงค ์ 
ผูเ้ขา้อบรมในหลักสูตรนี้จะไดรั้บความรูข้ัน้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค Lean Six Sigma และขัน้ตอนแรกสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการหรอืผูส้นับสนุนของการเปลีย่นแปลงองคก์ร 
 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสูตร:                                                                                                                                                          
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายเกีย่วกับเทคนคิ Lean Six Sigma และผลประโยชน์ทีอ่งคก์รจะไดรั้บ 
- อธบิายแนวคดิหลักและเครือ่งมอืตัวอยา่งของเทคนคิ Lean Six Sigma  
- อธบิายถงึประโยชน์ของการตัดสนิใจขับเคลือ่นธุรกจิดว้ยขอ้มลูทางดา้นคณุภาพทีอ่งคก์รก าหนดไวไ้ด ้

 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั:  
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ:  

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจเกีย่วกับเทคนคิ Lean Six Sigma และประโยชน์ทีไ่ดรั้บ 
- ไดรู้ถ้งึคณุลกัษณะทีส่ าคญัของเทคนคิ Lean Six Sigma รวมไปถงึวธิกีาร เคา้โครง และเครือ่งมอืตา่ง ๆ 
- เขา้ใจถงึการตดัสนิใจขับเคลือ่นธุรกจิดว้ยขอ้มลูวา่เป็นหลกัการส าคัญในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 
- แสดงใหเ้ห็นวา่เทคนคิ Lean Six Sigma มคีวามสอดคลอ้งกับระบบการจัดการคณุภาพอืน่ ๆ อยา่งไร 
- ระบวุธิกีารใชเ้ทคนคิ Lean Six Sigma ใหป้ระสบความส าเร็จในองคก์รของคณุได ้ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม:  
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการจะเรยีนรูก้ารใชเ้ทคนคิ Lean Six Sigma ในการการปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เนื่องซึง่สามารถชว่ยปรับปรุงการปฏบัิตกิารขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ ลดสิง่ตา่ง ๆ ทีไ่มไ่ดส้ง่ผล
ประโยชนใ์หก้ับองคก์รและพัฒนากระบวนการใหบ้รรลเุป้าหมายหรอืเกนิความคาดหวังของลกูคา้ 

 
END 
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Lean Six Sigma Yellow Belt (Structured Problem Solving) 
Lean Six Sigma Yellow Belt  
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร:  
แสดงใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งของขัน้ตอนทัง้ 8 และเครือ่งมอืส าหรับการแกไ้ขปัญหาคณุภาพขององคก์รและมอบความ
ม่ันใจในการประยกุตใ์ชข้ัน้ตอนเหลา่นีใ้นองคก์รของคณุ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร:  
“ขัน้ตอนทัง้ 8” ร่วมกับ “เครือ่งมอืทางคณุภาพขัน้พืน้ฐานทัง้ 7” เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ ใชง้านง่าย และมปีระสทิธภิาพ
ในการแกไ้ขปัญหาขององคก์ร 

การอบรมหลักสตูรหนึง่วันจะมอบประสบการณ์โดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและเครือ่งมอืในการแกไ้ขปัญหา วเิคราะหส์าเหตุ
ทีแ่ทจ้รงิและด าเนนิการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015  
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั:  
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ:  

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในกระบวนการแกไ้ขปัญหาและวธิกีารน าทมีในการแกไ้ขปัญหา 
- ใชข้ัน้ตอนทัง้ 8 ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งม่ันใจและใชเ้ครือ่งมอืครุภาพขัน้พืน้ฐานทัง้ 7 กับปัญหาขององคก์ร 
- ใชก้ารแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นประโยชนใ์นการยกระดับคณุภาพและประสทิธภิาพภายในองคก์รของคณุ 
- ขัน้ตอนและเครือ่งมอืตา่ง ๆ ทีส่อนในหลักสตูรนีส้ามารถใชร้่วมกับมาตรฐานอืน่ซ ึง่มมีาตรฐาน ISO 9001 เป็น

พืน้ฐาน เชน่ มาตรฐาน ISO 13485, IATF 16949, AS/EN/JISQ 9100 เป็นตน้ นอกจากนี้มาตรฐานสว่นใหญ่
สามารถจัดการใชข้ัน้ตอนรวมถงึเครือ่งมอืเหลา่นี้ และจะไดรั้บประโยชน์จากมาตรฐานเหลา่นัน้ เชน่ มาตรฐาน 

ISO 22000, BS 18001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 และ ISO 22301 เป็นตน้ 
 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชเ้ทคนคิการแกไ้ขปัญหาคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและใชเ้ครือ่งมอื
ง่าย ๆ เพือ่ทีจ่ะชว่ยทมีของพวกคณุมคีวามเขา้ใจในปัญหาและการแกปั้ญหาคณุภาพมากขึน้ 
 

คุณจะเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร: 
วธิกีารเรยีนรูแ้บบเร่งผลของเราเพิม่การเรยีนรูโ้ดยการพัฒนาการรักษาความรูแ้ละทักษะการประยกุตใ์ชม้ากขึน้ หลักสตูร
นี้มกีารปฏบัิตกิารเป็นพืน้ฐาน ท าใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เกีย่วกับเนื้อหาและผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการ
ท างาน 
 

END  
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Lean Six Sigma Green Belt (Lean Basics and Principles)                              
Lean Six Sigma Green Belt  
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน  
 

เป้าหมายของหลกัสตูร:  
แสดงใหเ้ห็นถงึหลักการและพืน้ฐานของลนี วธิกีารปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องโดยใชห้ลักการและแนวคดิ รวมถงึเครือ่งมอืที่
ส าคัญบางอยา่งทีใ่ชแ้ละมอบความม่ันใจใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมในการประยกุตใ์ชว้ธิกีารเหลา่นีใ้นองคก์รของคณุ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร:  
การประยกุตห์ลักการและพืน้ฐาน ใชร้่วมกับเครือ่งมอืลนีจะมปีระสทิธภิาพ ท าใหใ้ชง้านง่าย และมปีระสทิธภิาพในการ
ปรับปรุงองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง 
การอบรมหลักสตูรเชงิปฏบัิตกิารนี้จะมอบประสบการณ์โดยตรงเกีย่วกับหลักการพืน้ฐานและเครือ่งมอืของ Lean ซึง่ใช ้

เพือ่ใหส้ง่ผลตอ่การปรับปรุงกระบวนการในระดับ Green Belt   
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั:   
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ:  

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในวธิกีารท างานโดยใชห้ลักการและพืน้ฐานของ Lean และวธิกีารน าทมีในการ

ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

- ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ Lean อยา่งม่ันใจและใชเ้ครือ่งมอืหลักๆทีส่ าคัญได ้

- ใชเ้ทคนคิการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ยกระดับคณุภาพและประสทิธภิาพภายในองคก์รของคณุ 

- กา้วเขา้สูข่ัน้ตอนของการไดรั้บการรับรองในมาตรฐาน ISO  18404 หลักสตูร Lean Six Sigma Green Belt  
- ไดรั้บใบ Certificate ในเรือ่ง Lean Basics and Principles ในระดับ Green Belt 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร                   
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายถงึเคา้โครงของหลักการพืน้ฐานของ Lean Concept  
- เลอืกและใชเ้ครือ่งมอืหลกัๆ ทีส่ าคัญของ Lean ในการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้ 
- เชือ่มโยงเทคนคิอืน่ๆการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การจัดการเกีย่วกับคณุภาพและ

ประสทิธภิาพขององคก์รได ้
 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชเ้ทคนคิและวธิกีารการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ทีจ่ะปรับปรุงขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงของคณุภาพและประสทิธภิาพขององคก์รในระดับ Lean Six Sigma               
Green Belt 

 

END 
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Lean Six Sigma Green Belt (Six Sigma Basics and Principles)                            
Lean Six Sigma Green Belt 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน  
 

เป้าหมายของหลกัสตูร:  
แสดงใหเ้ห็นถงึเทคนคิ Six Sigma (DMAIC) วธิกีารปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งโดยใช ้Six Sigma และเครือ่งมอืทีส่ าคัญ
บางอยา่งทีใ่ชแ้ละมอบความม่ันใจใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมในการประยกุตใ์ชว้ธิกีารเหลา่นีใ้นองคก์รของคณุ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร:  
การประยกุตเ์ทคนคิ Six Sigma (DMAIC) ใชร้่วมกับวธิกีารและเครือ่งมอืลนีจะมปีระสทิธภิาพ ท าใหใ้ชง้านง่าย และมี
ประสทิธภิาพในการปรับปรุงองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง 
การอบรมหลักสตูรเชงิปฏบัิตกิารนี้จะมอบประสบการณ์โดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและเครือ่งมอืของ Six Sigma ซึง่ใช ้

เพือ่ใหส้ง่ผลตอ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องในระดับ Green Belt   
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั:   
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ:  

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในวธิกีารท างานโดยใชเ้ทคนคิ Six Sigma และวธิกีารน าทมีในการปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

- ใชว้ธิกีาร DMAIC อยา่งม่ันใจและใชเ้ครือ่งมอื Six Sigma ทีส่ าคัญกับปัญหาขององคก์ร 
- ใชเ้ทคนคิการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ยกระดับคณุภาพและประสทิธภิาพภายในองคก์รของคณุ 
- กา้วเขา้สูข่ัน้ตอนของการไดรั้บการรับรองในมาตรฐาน ISO  18404 หลักสตูร Six Sigma Green Belt  

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร:  
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายถงึเคา้โครงของเทคนคิ Six Sigma ส าหรับการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง    
- น าทมีในการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องโดยใชว้ธิกีาร DMAIC 
- เลอืกและใชเ้ครือ่งมอืในเทคนคิ Six Sigma ทีส่ าคัญได ้ 
- เชือ่มโยงเทคนคิการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การจัดการเกีย่วกับคณุภาพและประสทิธภิาพ

ขององคก์ร 
 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชเ้ทคนคิและวธิกีารการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ทีจ่ะปรับปรุงขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงของคณุภาพและประสทิธภิาพขององคก์รในระดับ Green Belt 
 

END 
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Lean Six Sigma Green Belt for ISO 18404 
Lean Six Sigma Green Belt 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 2 วัน  
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม่ั้นใจในการวเิคราะหแ์ละประยกุตก์ารใชเ้ครือ่งมอืในเทคนคิ Six Sigma Green Belt ไดต้คีวามขอ้มลู
และเป็นผูน้ าในการปรับปรุงกระบวนการขององคก์รใหด้ขี ึน้ได ้และเสรมิความรูใ้นดา้นเทคนคิทีจ่ าเป็นตอ่การ
เตรยีมพรอ้มส าหรับมาตรฐาน ISO 18404 ในการรับรองหลักสตูรระดับ Green Belt 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
เทคนคิ Six Sigma Green Belt เป็นวธิกีารขององคก์รในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่มุง่เนน้ไปยังการลดความ
แปรปรวนของผลลัพธใ์นกระบวนการหลักใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารนี้จะใชซ้อฟตแ์วร ์Minitab 18 หรอื Excel ในการอภปิราย การสาธติ และแนะน าคณุ
เกีย่วกับวธิกีารวเิคราะหแ์ละเครือ่งมอืทางเทคนคิของ Six Sigma Green Belt ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้ับโครงการในการปรับปรุงทีค่ณุก าลงัรับผดิชอบอยูไ่ด ้
หลักสตูรนี้จะท าใหค้ณุกา้วไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยการเริม่ตน้ในการพัฒนาความสามารถทีจ่ าเป็นส าหรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 18404 Green Belt  
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งมอืทางเทคนคิของ Six Sigma Green Belt และวธิกีารประยกุตใ์ช ้

- จ าเครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้นขัน้ตอนตา่ง ๆ ของโครงการปรับปรุงได ้

- เห็นถงึคณุคา่ของความประสงคห์ลักของวธิกีารขับเคลือ่นดว้ยขอ้มลูเพือ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

- ไดรั้บการฝึกสอนพืน้ฐานทีด่เีกีย่วกับเทคนคิทางสถติทิีใ่ชก้ันโดยท่ัวไปในระดับ Six Sigma Green Belt 

- ไดรั้บใบรับรองทักษะและความสามารถในระดับ Six Sigma Green Belt จากบรษัิท BSI 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- ใชป้ระโยชน์จากการวเิคราะหแ์ละเครือ่งมอืกราฟฟิกมากมายรว่มกับเทคนคิ Six Sigma (ทีร่ะดับ Green Belt) 

- สามารถเลอืก ใช ้และตคีวามผลลพัธจ์ากจ านวนของเครือ่งมอืวเิคราะหห์ลักไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- แสดงใหเ้ห็นถงึความรูท้ ีแ่มน่ย าของการใชง้านขอ้มลูเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งในโครงการการปรับปรุง 

- เริม่พัฒนาความสามารถในดา้นทีต่อ้งการตามมาตรฐาน ISO 18404 (อา้งองิถงึ มาตรฐาน ISO 13053) ผ่าน

ความรูแ้ละวธิปีฏบัิตเิกีย่วกับชดุเครือ่งมอืทางเทคนคิ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม : 
ทกุคนทีต่อ้งการการรับรองทักษะและความสามารถในระดับ Six Sigma Green Belt สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้ับงานใน
การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องได ้หรอืบคุลากรในองคก์รทีก่ าลังมุง่ไปสูก่ารรับรองมาตรฐาน ISO 18404 
 

END  
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เครือ่งมอืในการท าลนีส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน (ISO 18404) 
Lean Tools for Practitioner (ISO 18404( 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
สรา้งความม่ันใจในการประยกุตใ์ชห้ลักการและแนวทางของลนีร่วมถงึเครือ่งมอืหลักบางอยา่งทีใ่ชใ้นลนีขององคก์ร 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
ลนีเป็นวธิกีารทีใ่ชง้่ายและมปีระสทิธภิาพในการระบแุละก าจัดส ิง่ตา่ง ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลประโยชนใ์นกระบวนการของ
องคก์ร เพือ่เป็นการเพือ่ความรวดเร็ว ความมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการด าเนนิการลดตน้ทนุขององคก์ร 
การอบรมหลักสตูรเชงิปฏบัิตนิี้จะมอบประสบการณโ์ดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและเครือ่งมอืของลนีทีใ่ชเ้พือ่ใหส้ง่ผลตอ่การ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเขา้ไปสู ่ISO 18404  
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- ไดรั้บความเขา้ใจในการใชห้ลักการลนีและเครือ่งมอืทีส่ าคัญบางอยา่งทีใ่ชใ้นลนีขององคก์ร 
- ประเมนิการปรับปรุงกระบวนการในการปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งแมน่ย าและด าเนนิการปรับปรุงตามทีจ่ าเป็นไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
- ไดรั้บใบรับรองทักษะและความสามารถในระดับ Lean Tools for Practitioner จากบรษัิท BSI  

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายทฤษฎขีองลนี เครือ่งมอืตา่ง ๆ และเทคนคิการปรับปรุงองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง 
- เลอืกและใชเ้ครือ่งมอืลนีในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องภายในองคก์รไดอ้ยา่งแมน่ย า เพือ่ทีจ่ะลดการปฏบัิตกิาร

ตา่ง ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นประโยชนต์อ่องคก์ร เพิม่ความรวดเร็วของกระบวนการ และสรา้งมลูคา่ใหแ้กผ่ลติภัณฑแ์ละ
การบรกิารลกูคา้ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชแ้นวคดิและเครือ่งมอืหลักของลนีในการปรับปรุงกระบวนการอยา่ง

ตอ่เนื่อง เพือ่ทีจ่ะปรับปรุงขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงของคณุภาพและประสทิธภิาพขององคก์ร และผูท้ีต่อ้งการไดรั้บการ
รับรองทักษะและความสามารถในระดับ Lean Tools for Practitioner เพือ่ใหอ้งคก์รกา้วไปสู ่ISO 18404 
 

END  
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ไคเซ็นส าหรบัการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ISO 18404) 
KAIZEN for Continual Improvement (ISO 18404( 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
สรา้งความม่ันใจในการประยกุตใ์ชห้ลักการและวธิกีารของลนีและไคเซน็เพือ่การพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องในองคก์ร 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
การอบรมหลักสตูรเชงิปฏบัิตนิี้จะมอบประสบการณโ์ดยตรงเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับเครือ่งมอืไคเซน็ทีใ่ชเ้พือ่ใหส้ง่ผล
ตอ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเขา้ไปสู ่ISO 18404  
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- ไดรั้บความเขา้ใจในการใชห้ลักการลนีและไคเซ็นเพือ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องขององคก์ร 
- ประเมนิการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องในการปฏบัิตงิานไดอ้ยา่งแมน่ย าและด าเนนิการปรับปรุงตามทีจ่ าเป็นได ้

อยา่งรวดเร็ว 
- ไดรั้บใบรับรองทักษะและความสามารถในระดับ KAIZEN for Continual Improvement จากบรษัิท BSI  

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายทฤษฎขีองลนีและไคเซน็ และเทคนคิอืน่ๆ ในการปรับปรุงองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 
- เลอืกและอธบิายขัน้ตอนของลนีและไคเซ็นในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องภายในองคก์รไดอ้ยา่งแมน่ย า 

เพือ่ทีจ่ะลดการปฏบัิตกิารตา่ง ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นประโยชนต์อ่องคก์ร เพิม่ความรวดเร็วของกระบวนการ และสรา้ง
มลูคา่ใหแ้กผ่ลติภณัฑแ์ละการบรกิารลกูคา้ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชแ้นวคดิและเครือ่งมอืหลักของลนีและไคเซ็นในการปรับปรุง
กระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ทีจ่ะปรับปรุงขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงของคณุภาพและประสทิธภิาพขององคก์ร และผูท้ี่
ตอ้งการไดรั้บการรับรองทักษะและความสามารถในระดับ KAIZEN for Continual Improvement เพือ่ใหอ้งคก์รกา้ว

ไปสู ่ISO 18404  
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การบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์รส าหรบัผูป้ฏบิตั ิ

Organizational Change Practitioner (ISO 18404) 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 2 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
อธบิายวธิกีารทีใ่ชใ้นการเปลีย่นแปลงกระบวนการในองคก์รเมือ่ใชร้่วมกับวธิกีารและเครือ่งมอืของเทคนคิ Lean Six 
Sigma จะเป็นวธิทีีส่มบรูณ์แบบ ใชง้านง่าย ชดุเครือ่งมอืและวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่วางแผนงานและการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่องภายในองคก์ร 
การอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูรสองวันนี้จะมอบประสบการณโ์ดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืของ
การเปลีย่นแปลงกระบวนการ เพือ่ใหส้ง่ผลตอ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง (เป้าหมายส าหรับองคก์รสว่นใหญ่และ
ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน เชน่ ISO 9001:2015) 
 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหท้กุคนทีต่อ้งการใชเ้ทคนคิและวธิกีารเปลีย่นแปลงในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืองคก์รและวางแผนขัน้ตอนความส าเร็จในการเปลีย่นแปลงการปรับปรุงอยา่งมคีณุภาพและ
ประสทิธภิาพดว้ยเทคนคิ Lean Six Sigma 

 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- แสดงความเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารปรับเปลีย่นกระบวนการในองคก์รและวธิกีารใชเ้พือ่น าทมีในการวางแผนการ

ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องผ่านการปรับเปลีย่น 

- ใชเ้ครือ่งมอืการปรับเปลีย่นกระบวนการไดอ้ยา่งม่ันใจ ในการเอาชนะและหลกีเลีย่งการตอ่ตา้นขององคก์รเพือ่

เปลีย่นแปลงกระบวนการในองคก์ร 

- ใชเ้ครือ่งมอืการปรับเปลีย่นกระบวนการในองคก์รเพือ่เพิม่ความเป็นไปไดใ้นการประสบความส าเร็จของผลลัพธ์

ในการวางแผนและการเปลีย่นแปลงขององคก์รในเชงิบวก 

- รูข้ัน้ตอนทีส่ าคญัทีส่ดุเกีย่วกับการรับรองมาตรฐาน ISO 18404 หลักสตูร Six Sigma Green Belt หรอื Lean 

Practitioner 

  

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ: 

- อธบิายเกีย่วกับวธิกีารการปรับเปลีย่นกระบวนการและเครือ่งมอืส าหรับการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 

- น าทมีโดยการปรับเปลีย่นการปฏบัิตกิารเพือ่มุง่ไปสูค่วามส าเร็จในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

- เลอืกและใชเ้ครือ่งมอืการปรับเปลีย่นกระบวนการไดอ้ยา่งแมน่ย า 

- ระบพุฤตกิรรมของมนุษยแ์ละทัศนคตทิีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเปลีย่นแปลง 

- ประเมนิตนเองเพือ่พัฒนาการปฏบัิตกิาร 
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การปรบัปรงุกระบวนการส าหรบัผูต้รวจประเมนิ  
Process Improvement Auditor 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 2 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
หลักสตูรนี้มเีป้าหมายเพือ่เพิม่ทักษะการตรวจประเมนิของคณุโดยการเนน้ไปทีว่ธิกีารประเมนิและรายงานการปรับปรุง
กระบวนการภายในองคก์รโดยเฉพาะ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตบัิตกิารนีถู้กออกแบบมาเพือ่มอบความรูแ้ละชว่ยคณุในการพัฒนาทกัษะทีจ่ าเป็นเมือ่
ตอ้งตรวจประเมนิการปรับปรุงกระบวนการโดยเฉพาะ 
หลักสตูรนีถู้กสรา้งขึน้เพือ่กรณีศกึษาทีค่รอบคลมุซึง่คณุจะตรวจประเมนิ สิง่นี้จะท าใหค้ณุสามารถน าการตรวจประเมนิ
การปรับปรุงกระบวนการไปใชก้ับองคก์รได ้(ความครอบคลมุของสิง่ทีเ่กดิข ึน้ ผลก าไร และการกา้วไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงทางการปรับปรุง) 
หมายเหต:ุ กรณศีกึษาทีค่รอบคลมุในหลักสตูรจะถูกน าเสนอ (และตรวจประเมนิ) จากทัศนคตทิีม่คีณุภาพ ถงึแมว้า่
วธิกีารตรวจประเมนิทีค่รอบคลมุในหลกัสตูรนี้จะน าไปใชก้ับหลกัการอืน่ได ้
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุตรวจประเมนิรูปแบบทีแ่ตกตา่งกนัของการปฏบัิตกิารปรับปรุงภายในองคก์ร รวมไปถงึวธิกีาร
ประเมนินโยบายการปรับปรุงกระบวนการและการเลอืกใชก้ระบวนการโดยองคก์ร คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารตรวจประเมนิ
การปฏบัิตกิารปรับปรุงตอ่ดงัไปนี้อยา่งมปีระสทิธผิลระหวา่งการอบรมดว้ยขอ้เสนอแนะทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่การจัดการ : 

- สิง่ทีเ่กดิข ึน้ 

- สิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์ับทมี / การปฏบัิตกิารปรับปรุงผลก าไรแบบลนี 

- โครงการการปรับปรุงอยา่งเป็นทางการ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
คณุจะมคีวามรูใ้นการตรวจประเมนิการปฏบัิตกิารปรับปรุงกระบวนการ คอื: 

- สิง่ทีเ่กดิข ึน้ – การแกไ้ขปัญหา 

- การปฏบัิตกิารปรับปรุงส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์กับทมี 

- การปฏบัิตกิารปรับปรุงแบบลนีแบบทมี และ โครงการการปรับปรุงอยา่งเป็นทางการ 

ผูเ้ขา้อบรมจะมทีักษะในการ: 
- ตรวจประเมนิแตล่ะวธิกีารปรับปรุงกระบวนการ 

- สรา้งความม่ันใจเกีย่วกับการตรวจประเมนิขอ้เสนอแนะทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่มสีว่นชว่ยในวธิกีารปรับปรุง

กระบวนการภายในองคก์ร 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนีถู้กออกแบบมาส าหรับทกุคนทีต่รวจประเมนิภายในหรอืหัวหนา้ทมีผูต้รวจประเมนิทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกับ
วธิกีารดา้นระบบการจัดการ ผูท้ีต่อ้งการจะพัฒนาความรูแ้ละทักษะในดา้นผูต้รวจประเมนิการปรับปรุงกระบวนการ 
 

END 
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การปรบัปรงุกระบวนการส าหรบัผูป้ฏบิตั ิ
Process Improvement Practitioner 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 2 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เรยีนรูว้ธิกีารน าการเริม่ตน้ปรับปรุงกระบวนการมาปรับใช ้โดยใชว้ธิกีารทีไ่ดรั้บการพัฒนาในระดับสงู รวมทัง้จัดตัง้
เครือ่งมอืในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารนี้จะมอบประสบการณโ์ดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ่การปรับปรุง
กระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการพัฒนาความรูแ้ละทักษะของคณุในสว่นทีส่ าคัญนี้ คณุจะสามารถปรับใชแ้ผนงาน
ของการปรับปรุงกระบวนการทีจ่ะท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกับองคก์รของคณุ 
ส าหรับบางองคก์ร การใชว้ธิกีารปรับปรุง เชน่ เทคนคิ Lean Six Sigma นัน้อาจจะมรีายละเอยีดมากเกนิไป ใชเ้วลานาน
หรอืไมเ่หมาะสมกับกระบวนการของพวกเขา หลักสตุรนีม้เีป้าหมายเพือ่เตมิเต็มชอ่งวา่งนี้อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมอบ
มมุมองของผูป้ฏบัิตงิานและชดุเครือ่งมอืส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ  
เครือ่งมอืและเทคนคิทีค่รอบคลมุตลอดหลักสตูรอบรมนัน้สามารถประยกุตใ์ชก้ับกระบวนการ (หรอืระบบกระบวนการ
จัดการใด ๆ) ดังนัน้แมว้า่กรณศีกึษานี้จะมภีาพรวมทีม่คีณุภาพ แตส่ามารถท าความเขา้ใจไดจ้ากหลักการทัง้หมด 
เครือ่งมอืและเทคนคิเหลา่นี้จะมอบวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ ใชง้านง่าย และมเีหตผุลตอ่การแกไ้ขปัญหาในองคก์รและ
การปรับปรุงกระบวนการดงันี:้ 

- การแกปั้ญหาโดยใชห้ลักการ 8D 

- เครือ่งมอืจัดการคณุภาพพืน้ฐาน 7 แบบ 

- วเิคราะหข์อ้มลูจากกระบวนการ 

- ท ารายงานปัญหา 

- ก าหนดทมีของโครงการ 

- พัฒนา CT-trees 

- พัฒนาแผนผังล าดับเวลา 

- ท าการสังเกตการณ์และสรุปผลการวเิคราะหท์างสถติ ิ

- รับรูถ้งึกจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คณุคา่และไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งท า 

- สรา้งแผนผังสายธารคณุคา่ 

- ท าการการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยเทคนคิ 5 Why / ประเมนิความเสีย่ง / ผังแสดงเหตแุละผล / ผังการกระจาย / 

การป้องกันความผดิพลาด / ผังในการเลอืกวธิแีกไ้ขปัญหา 

- การใชทั้ศนูปกรณใ์นการจัดการ ไดรู้ภ้าพรวมของหลัก 5ส และการจัดการการเปลีย่นแปลง 

 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารวนิจิฉัยและการปรับปรุงกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง เรยีนรูว้ธิกีาร

ประยกุตใ์ชเ้พือ่น าไปสูโ่ครงการและทมีในการปรับปรุงกระบวนการ 

- ประเมนิสมรรถนะของกระบวนการไดอ้ยา่งแมน่ย าและด าเนนิการปรับปรุงอยา่งรวดเร็วในสว่นทีจ่ าเป็น 

- ใชโ้ครงการและวธิกีารปรับปรุงกระบวนการไดอ้ยา่งม่ันใจ เขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งมอืทีส่ าคญัและพรอ้มตอ่การ

ระบตุลอดจนมอีทิธพิลในเชงิบวกตอ่ความตา้นทานขององคก์รในการเปลีย่นแปลง 

- เชือ่มโยงเทคนคิในการแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ระบบการจัดการและวางแผนการปฏบัิตกิารแกไ้ข 

- น าโครงการการปรับปรุงกระบวนการและทมีไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในเชงิบวก 

- พัฒนาอยา่งมอือาชพีและสรา้งเครอืขา่ยกับผูท้ีม่คีวามคดิคลา้ยกัน 
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สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมคณุจะมคีวามรูใ้นการ: 

- ตระหนักถงึความจ าเป็นในการใหค้ านยิามทีช่ดัเจนของกระบวนการ 

- ระบโุครงสรา้งของการปรับเปลีย่นในการปรับปรุงกระบวนการ 

- ตระหนักถงึโครงสรา้งของทมีและอทิธพิลของผูม้ผีลประโยชนร์่วมกันและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

- คน้หาตน้เหตขุองปัญหา 

- ระบโุอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ 

- ตระหนักถงึเทคนคิกระบวนการทีท่ าใหไ้ดม้าตรฐาน 

- ระบหุลักการพืน้ฐานในการจัดการการเปลีย่นแปลงและการเอาชนะความตา้นทานในการเปลีย่นแปลง 

ผูเ้ขา้อบรมจะมทีักษะในการ: 
- ใชข้อ้มลูในการระบแุละประเมนิโอกาสในการปรับปรุง 

- วางแผนกระบวนการและใชข้อ้มลูในการท าความเขา้ใจโอกาสในการปรับปรุง 

- วเิคราะหข์อ้มลูของกระบวนการและใชข้อ้มลูในการบรรยายความสัมพันธร์ะหวา่งกระบวนการและผลลัพธ ์

- ประเมนิผลและเลอืกแนวทางแกไ้ขการปรับปรุง 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพของการปรับปรุง 

- ตรวจสอบเทคนคิการควบคมุกระบวนการพืน้ฐาน 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้เหมาะส าหรับ: 

- ทกุคนทีต่อ้งการประยกุตใ์ชแ้ผนงานการปรับปรุงกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและมโีครงร่าง 

- ผูท้ีไ่มต่อ้งการฝึกอบรม Lean Six Sigma ทีเ่ป็นทางการมากกวา่นี้ 

- ทกุคนทีต่อ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกับการปฏบัิตกิารปรับปรุงกระบวนการโดยไมม่ศีพัทเ์ฉพาะทาง ประวัตศิาสตร ์หรอื

ผูเ้ช ีย่วชาญ เป็นตน้ 

- ทกุคนทีต่อ้งการเรยีนรูอ้ยา่งมเีหตผุลและการปฏบัิตเิกีย่วกับวธิกีารปรับปรุงกระบวนการซึง่สามารถประยกุตใ์ช ้

ไดก้ับบางองคก์รโดยไมม่ทีฤษฎทีีก่วา้งขวาง 

 

END 
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การปรบัปรงุกระบวนการส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ 
Process Improvement Professional 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 2 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เพือ่เพิม่ความม่ันใจในการใชก้ารปรับปรุงกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เปลีย่นแปลงเครือ่งมอืการจัดการและ
เทคนคิ รวมไปถงึเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นเพือ่จัดการ ‘ความเป็นผูน้ า’ ของการปฏบัิตกิารปรับปรุงกระบวนการ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารนี้จะมอบประสบการณโ์ดยตรงเกีย่วกับวธิกีารและเครือ่งมอืของการปรับปรุง
กระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และทักษะความเป็นผูน้ าซ ึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถน าทมีในการท าการปรับปรุง
กระบวนการภายในองคก์ร 
เครือ่งมอืและกระบวนการทีค่รอบคลมุในระหวา่งการอบรมสามารถประยกุตใ์ชก้ับกระบวนการอืน่ (หรอื กระบวนการ
ระบบการจัดการ) ดังนัน้แมก้รณีศกึษาจะใชทั้ศนคตทิีม่คีณุภาพแตก่ส็ามารถเขา้ใจไดจ้ากหลักการทัง้หมด 
การเรยีนรูข้องคณุผ่านการปฏบัิตกิารพืน้ฐาน วธิกีารทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรมเป็นศนูยก์ลาง ส ิง่นี้จะชว่ยใหค้ณุแบง่ปัน
ประสบการณแ์ละความรูใ้หก้ับผูเ้ขา้ร่วมอบรมทา่นอืน่ ๆ การน าขอ้มลูทีน่่าสนใจมาน าเสนอ การเกดิผลลพัธใ์นการ
ยกระดับการเก็บรักษา และการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของคณุ 
คณุจะไดรั้บการสง่เสรมิและการฝึกอบรมอยา่งเต็มทีจ่ากระบบการฝึกอบรมระดับโลกของ BSI  
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- แสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารปรับปรุง วธิกีารใช ้และชว่ยใหค้ณุสามารถน าโครงการการปรับปรุง

กระบวนการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ใชเ้ครือ่งมอืการจัดการการเปลีย่นแปลงในการเอาชนะและหลกีเลีย่งการตา้นทานขององคก์รเพือ่การ

ปฏบัิตกิารเปลีย่นแปลงกระบวนการ 

- ใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิการปรับปรุงกระบวนการเพือ่เพิม่ความเป็นไปไดข้องผลลพัธโ์ครงการทีจ่ะประสบ

ความส าเร็จดว้ยการปรับปรุงในเชงิบวกขององคก์ร 

- เพือ่ใหส้ามารถขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในองคก์ร ผ่านการประยกุตใ์ชก้ารปรับปรุง 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
เมือ่ส ิน้สดุการอบรมผูเ้ขา้อบรมจะรูแ้ละสามารถ: 

- ใชแ้ผนผังสายธารคณุคา่ในการระบวุา่กระบวนการใดต า่กวา่มาตรฐาน 

- เลอืก ใชแ้ละน าเสนอการวเิคราะห ์เครือ่งมอืทางกราฟิกและแผนผังในโครงการการปรับปรุง 

- ใชม้าตรการของประสทิธภิาพของกระบวนการและเทคนคิการควบคมุเพือ่ปรับปรุงและสนับสนุนการปรับปรุง 

- ใชว้ธิกีารทางสถติเิพือ่แสดงประสทิธภิาพของกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับความผดิพลาด กระบวนการสมรรถนะ

และการควบคมุ 

- ก าหนดความแมน่ย าและความมปีระสทิธผิลของขัน้ตอนการควบคมุ 

- ใชม้าตรการในการก าหนดความมปีระสทิธผิลของบคุคลและอปุกรณ ์

- จดจ าและใชเ้ทคนคิ mind mapping และวธิกีารใหม ่

- จัดล าดับและเลอืกความส าคญัของวธิกีารแกปั้ญหา 

- วาดแผนผังสถานะปัจจบัุนของกระบวนการในองคก์ร การวัดประสทิธภิาพ และความเขา้ใจวธิกีารเพิม่

ประสทิธภิาพของกระบวนการคอขวดเพือ่ปรับปรุงความราบรืน่ 

- ออกแบบและแนะน าการจัดท าคูม่อืการปฏบัิตงิาน 

- ใชเ้ทคนคิในการจัดการผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนัเพือ่โนม้นา้วและเปลีย่นเสน้ทางใหร้าบรืน่ 

- เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพือ่โนม้นา้วและขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในองคก์ร 
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- ใชว้ธิใีนการจัดการความตา้นทานตอ่การเปลีย่นแปลง 

- แสดงใหเ้ห็นถงึวธิเีพือ่ท าความเขา้ใจตอ่ผลกระทบขององคป์ระกอบจงูใจ การท างานเป็นทมี และวธิกีารใช ้

เพือ่สง่เสรมิการเปลีย่นแปลง 

- การใชว้ธิกีารด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทันททัีนใดเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพของกระบวนการอยา่งรวดเร็ว 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนีส้ าหรับ: 

- ทกุคนทีต่อ้งการจะใชว้ธิกีารปรับปรุงกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและโครงร่าง 

- ผูท้ีไ่มต่อ้งการฝึกอบรม Lean Six Sigma ทีเ่ป็นทางการมากกวา่นี้ 

- ทกุคนทีต่อ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกับการปฏบัิตกิารปรับปรุงกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพโดยไมม่ศีพัทเ์ฉพาะทาง ไม่

เนน้ทักษะการค านวณทียุ่ง่ยาก หรอืตอ้งเป็นผูเ้ช ีย่วชาญ เป็นตน้ 

- ทกุคนทีต่อ้งการเรยีนรูอ้ยา่งมเีหตผุลและการปฏบัิตเิกีย่วกับวธิกีารปรับปรุงกระบวนการซึง่สามารถประยกุตใ์ช ้

ไดก้ับหลายๆองคก์รโดยไมม่กีารใชท้ฤษฎทีีล่กึซ ึง้เกนิไป 

 

END 
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เครือ่งมอืการวาดผงักระบวนการเพือ่ความเป็นเลศิ 
Process Mapping Toolbox Towards Excellence 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
หลักสตูรนี้จะแนะน าคณุเกีย่วกับวัตถุประสงคข์องการท า Process Mapping วธิกีารทีห่ลากหลายส าหรับการด าเนนิงาน
ประจ าวัน การปรับปรุงกระบวนการ และวธิกีารใช ้Process Mapping อยา่งมปีระสทิธภิาพในองคก์รของคณุ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
การออกแบบกระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเป็นหนึง่ในปัจจัยทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุทางดา้นธุรกจิใน
ปัจจบัุนนี้ ส าหรับองคก์รทีป่ระสบความส าเร็จในการรักษาผลลพัธท์างธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาไว ้การมุง่เนน้ที่
ลกูคา้ การขับเคลือ่นสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอยา่งมคีณุภาพ การท า Process Mapping เป็นส ิง่ทีจ่ าเป็นในการ
ด าเนนิงานประจ าวันและการปรับปรุงทางธรุกจิ 
ตามส านวนทีว่า่ “ภาพหนึง่ภาพมคีา่เทา่กับค าพูดเป็นพันค า” - การวาดผังกระบวนการสามารถชว่ยใหป้ระโยชน์มากกวา่
รายงาน 50 หนา้ในทกุครัง้ และสามารถหาสาเหตขุองปัญหาไดอ้ยา่งแมน่ย าวา่สว่นใดตอ้งมกีารปรับปรุง 
หลักสตูรอบรมเชงิปฏบัิตกิารนี้จะแนะน าคณุเกีย่วกับวัตถุประสงคข์องการท า Process Mapping วธิกีารทีห่ลากหลาย
ส าหรับการด าเนนิงานประจ าวัน กระบวนการปรับปรุง และวธิกีารใช ้Process Mapping อยา่งมปีระสทิธภิาพในองคก์ร
ของคณุ 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- เขา้ใจความแตกตา่งของเครือ่งมอืการวาดผังกระบวนการและวธิใีช ้

- พัฒนาความม่ันใจในการใชเ้ครือ่งมอืการวาดผังกระบวนการทีแ่ตกตา่งกันเพือ่ความเหมาะสมในสถานการณ์ที่

ตา่งกัน 

- วาดผังกระบวนการทางธุรกจิและระบขุอบเขตของปัญหาในการปรับปรุง 

- มอบการสือ่สารทีช่ดัเจนระหวา่งการจัดการในทกุระดับ 

- จัดการอบรมขณะการปฏบัิตงิานจรงิอยา่งมปีระสทิธภิาพผ่านการสรา้งภาพแผนผังกระบวนการ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูใ้นการ: 

- รูถ้งึวัตถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการท า Process Mapping 

- อธบิายการใชง้านและเครือ่งมอืตา่ง ๆ ส าหรับการท า Process Mapping 

ผูเ้ขา้อบรมจะมทีักษะในการ: 
- ใชเ้ครือ่งมอืการวาดผังกระบวนการตอ่สถานการณ์ทีห่ลากหลายเพือ่การปรับปรุงกระบวนการทีแ่ตกตา่งกัน 

- แนะน าเครือ่งมอืและเทคนคิส าหรับการท า Process Mapping 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรการอบรมนี้ถูกออกแบบมาเพือ่ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิและการปรับปรุงการด าเนนิงาน รวมไปถงึตัวแทน
คณะบรหิาร ผูจั้ดการ และวศิวกร  
 

END 
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การจดัท าระบบเอกสารสารสนเทศและการน าไปปฏบิตั ิ 
Effective Implementation of Documented Information Systems 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เพือ่พัฒนาความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการระบบเอกสารสารสนเทศดว้ยหลักสตูรการฝึกอบรมเบือ้งตน้หนึง่วัน คณุจะได ้
เรยีนรูว้ธิกีารปฏบัิตสิ าหรับการจัดการและควบคมุโดยไมค่ านงึถงึประเภทของสือ่ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
คณุรับผดิชอบตอ่การจัดการเอกสารสารสนเทศหรอืไม ่
การทบทวนลา่สดุของมาตรฐานระบบการจัดการ (เชน่ ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001) จะมคีวามยดืหยุน่
มากขึน้เกีย่วกับเอกสารทีต่อ้งการใช ้อยา่งไรกต็ามน่ันหมายความวา่ส ิง่นี้ยากตอ่การตัดสนิใจวา่เอกสารและบันทกึใด
ควรจะเก็บไวเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งและถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด 
วธิกีารทีเ่หมาะสมและครอบคลมุนัน้ จะท าใหง้่ายตอ่การด าเนนิการ ประหยัดคา่ใชจ้า่ย และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้ับ
มาตรฐานระบบการจัดการทีห่ลากหลาย 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- สามารถพัฒนาและปรับปรุงทักษะของคณุในปัจจบัุน 

- ปฏบัิตไิดส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดเกีย่วกับเอกสารสารสนเทศ 

- ประยกุตใ์ชร้ะบบปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสมกับองคก์รของคณุ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูใ้นการ: 

- ระบสุ ิง่ทีถ่อืเป็นระบบเอกสารสารสนเทศ รวมทัง้วธิกีารจัดการและควบคมุ 

- อธบิายแนวทางการพัฒนาอยา่งเต็มรูปแบบ การอนุมัต ิการแจกจา่ย การบ ารุงรักษา และการจัดการเอกสาร

สารสนเทศทีล่า้สมัย 

ผูเ้ขา้อบรมจะมทีักษะในการ: 
- จัดการความตอ้งการเกีย่วกับเอกสารสารสนเทศจากมาตรฐานระบบการจัดการทีแ่ตกตา่งกนั 

- ใชว้ธิกีารตา่ง ๆ ในการจัดการระบบเอกสารสารสนเทศ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา การปรับเปลีย่นหรอืการปรับปรุงของกระบวนการควบคมุเอกสาร เป็นเรือ่งทีเ่หมาะสม
ทัง้คณุมปีระสบการณ์หรอืใหมต่อ่การควบคมุเอกสาร 
 

END 

  



 
 

17 

 

เครือ่งมอืคณุภาพ 7 ชนดิส าหรบัการแกป้ัญหา 
Problem Solving with Seven Quality Control (7QC) Tools 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เรยีนรูว้า่เครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการสามารถใชแ้ละเลอืกใชใ้นวงจรการบรหิารงานคณุภาพ (PDCA) เพือ่ใชใ้น
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
การแกปั้ญหาเป็นความสามารถระดับสากลทีใ่ชใ้นทกุ ๆ อตุสาหกรรมและองคก์ร เครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ
เป็นอปุกรณพ์ืน้ฐานทีส่ าคญัตอ่กระบวนการการแกปั้ญหา 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารนี้จะชว่ยใหค้ณุมทัีกษะทีจ่ าเป็นในการสรา้ง ใชป้ระโยชน์ และตคีวามขอ้มลูจาก
เครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ ส ิง่นี้จะชว่ยใหค้ณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการปรับปรุงคณุภาพของ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารขององคก์รของคณุไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
การเรยีนรูข้องคณุจะผ่านการปฏบัิตกิารพืน้ฐาน วธิกีารทีผู่เ้ขา้รว่มอบรมเป็นศนูยก์ลางโดยการใชช้ดุของ electronic 
spreadsheet templates ในการมอบประสบการณ์โดยตรงและความรู ้การน าขอ้มลูทีน่่าสนใจและแผนการมาน าเสนอ 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- ไดรั้บทักษะทีจ่ าเป็นตอ่การจัดเตรยีมเครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการแกอ่งคก์รของคณุ 

- ระบกุารปฏบัิตกิารจากการวเิคราะหเ์ครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการส าหรับองคก์รของคณุ 

- เสรมิสรา้งความม่ันใจในการจัดเตรยีมและใชเ้ครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการโดยการใชข้อ้เท็จจรงิและ

ตัวเลข 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
หลักสตูรนีค้รอบคลมุวัตถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ ีเ่ฉพาะเจาะจงดังตอ่ไปนี้:  
ความรู:้ 

- อธบิายกระบวนการแกปั้ญหาและวงจรการบรหิารงานคณุภาพ (PDCA) 

- ระบแุละอภปิรายเกีย่วกับประโยชนข์องเครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 

- อธบิายวธิกีารสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 

ทักษะ: 
- รวบรวมและใชข้อ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับการใชป้ระโยชน์จากเครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 

- ใช ้spreadsheet templates เพือ่ชว่ยในเรือ่งโครงสรา้งของเครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 

- อา่นและตคีวามขอ้มลูของเครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
ทกุคนทีม่คีวามสนใจในการแกปั้ญหาผ่านการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืควบคณุคณุภาพ 7 ประการ 
 

END 
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การแกป้ัญหาในรปูแบบ 8D 
Eight Disciplines of Team-Oriented Problem-Solving Techniques  
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เป้าหมายของหลักสตูรนี้เพือ่: 

- ใหค้ณุมคีวามเขา้ใจโดยรวมเกีย่วกับความหมายและหลกัการของ 8D 
- ใหค้ณุมคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการ 8D เพือ่ระบสุาเหตขุองปัญหา ตามดว้ยการแกไ้ขปัญหาทัง้ระยะ

สัน้และยาวส าหรับปัญหาทีพ่บ 
- แนะน าคณุเกีย่วกับการระบกุารปฏบัิตกิารแกไ้ขปัญหาทีจ่ะด าเนนิ 
- ใหค้ณุตดิตามและตรวจประเมนิประสทิธภิาพของการปฏบัิตทิีถ่กูตอ้งเพือ่ป้องกันการเกดิปัญหาซ ้า 

 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
การแกไ้ขปัญหาเป็นทกัษะทีจ่ะสามารถเป็นประโยชน์ตอ่คณุและองคก์ร ไมว่า่จะเป็นบทบาทหรอืหนา้ทีข่องคณุ 
หลักการ 8D สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งง่ายดายในทกุระดับภายในองคก์ร และในขณะเดยีวกนักส็ามารถจัดเตรยีม
หลักฐานในการปรับปรุงได ้
คณุจะไดรั้บการแนะน าใหรู้จั้กเกีย่วกับวธิกีารออกแบบเพือ่หาสาเหตขุองปัญหา วางแผนในการแกปั้ญหาระยะสัน้และ
ด าเนนิการแกไ้ขในระยะยาวเพือ่ป้องกันการเกดิปัญหาซ ้า 
ใหแ้นวทางทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพในการแกไ้ขปัญหา สง่เสรมิการใชทั้กษะความช านาญและประสบการณ์
ภายในองคก์รเพือ่จัดการสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ 
เครือ่งมอืนี้ไดรั้บการพัฒนาโดยบรษัิทฟอรด์มอเตอรแ์ละใชก้ันโดยท่ัวไปในอตุสาหกรรมยานยนต ์การใชห้ลักการ 8D 
จงึก าลังเป็นทีน่ยิมในอตุสาหกรรมอืน่ ๆ เนือ่งจากวธินีี้ไดรั้บการพสิจูน์แลว้ 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- เสรมิสรา้งวัฒนธรรมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
- เพิม่ความสามารถของคณุในการตดิตามปัญหาเพือ่หาระดับสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ 
- สง่เสรมิวธิกีารของทมีสหสาขาวชิาชพี 
- รวบรวมเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพในการควบคมุภายในกระบวนการ 8D 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
คณุจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับ: 

- ความเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารใชเ้ทคนคิในการแกไ้ขปัญหาของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- ความเขา้ใจเกีย่วกับส ิง่ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิการและการประสบความส าเร็จภายใตทั้กษะในแตล่ะขัน้ตอนของ

หลักการ 8D 
- ใชเ้ทคนคิในการวเิคราะหปั์ญหา รวมทัง้ “5 Whys” ส าหรับการวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจทัง้ทีพ่เิศษและ

ธรรมดา 
- เลอืก ด าเนนิการ และตรวจประเมนิความมปีระสทิธผิลของการปฏบัิตทิีถู่กตอ้ง 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้เหมาะส าหรับทกุคนทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่การแกไ้ขปัญหาในองคก์ร ซึง่อาจรวมถงึทมีหัวหนา้ ผูจั้ดการ 
ผูบ้รหิาร ผูค้วบคมุดแูล หรอืผูอ้ านวยความสะดวก 
 

END 
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การวเิคราะหร์ากเหตขุองปัญหา (RCA) 
Effective Root Cause Analysis (RCA) 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 
เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เรยีนรูว้ธิกีารแกไ้ขปัญหาในการด าเนนิงานประจ าวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและป้องกันการเกดิซ ้าดว้ยหลักสตูรการ
ฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการแกไ้ขปัญหาทีต่น้เหต ุ
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
คณุจะสามารถ: 

- ชีบ้ง่สาเหตทุีแ่ทจ้รงิของปัญหาทีเ่ผชญิในการด าเนนิงานประจ าวันของคณุและสามารถใชข้อ้เท็จจรงิในการ
ตัดสนิใจในการจัดการกับปัญหาได ้

- เขา้ใจรูปแบบ นยิาม และกระบวนการของการแกไ้ขปัญหาทีต่น้เหตโุดยใชเ้ทคนคิ SURF 
- เขา้ใจและแยกแยะประเภทของสาเหตขุองปัญหาทีพ่บ 
- ใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในกระบวนการของการแกไ้ขปัญหาทีต่น้เหตไุดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูแ้ละทักษะในการ: 

- เขา้ใจและใชเ้ทคนคิในการแกไ้ขปัญหาทีต่น้เหตไุด ้
- จัดหมวดหมูข่องตน้เหตทุีต่า่งกนั เชน่ เกดิโดยตรง สาเหตทุีส่ง่เสรมิใหเ้กดิเหตแุละตน้เหต ุไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพเพือ่ความชดัเจนทีม่ากขึน้ในขณะทีแ่กไ้ขปัญหา 
- ใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิทีเ่หมาะสมในการวเิคราะหปั์ญหา 
- เพิม่องคป์ระกอบใหก้ับการเลอืกแนวทางการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม 
- เป็นผูน้ าหรอืสนับสนุนบคุคลกลุม่เลก็ ๆ ในการใชเ้ทคนคิการปรับปรุงและการปฏบัิตกิารเพือ่แกไ้ขปัญหา

ประจ าวันภายในองคก์รของคณุ 
- ระบกุารปฏบัิตกิารแกไ้ขทีต่อ้งด าเนนิการ 
- เปิดเผยตน้เหตทุีแ่ทจ้รงิของปัญหาทีเ่ผชญิในการด าเนนิงานประจ าวันและสามารถใชข้อ้เท็จจรงิในการ

ตัดสนิใจได ้
 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
ถา้หากคณุมหีนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับ: การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหต์น้เหต ุการเลอืกแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่
เหมาะสม การปฏบัิตกิารรับรองและประสทิธผิล การรายงานปัญหาและตดิตามการปฏบัิตกิาร หลักสตูรนี้เหมาะสมกับ
คณุ  
หรอืคณุอาจจะเป็น  ผูบ้รหิารระดับตน้ หัวหนา้งาน วศิวกรผูรั้บประกนัคณุภาพ ฝ่ายบรหิาร ผูค้วบคมุดแูล หรอืผูอ้ านวย
ความสะดวกทีรั่บผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาหรอืลงมอืปรับปรงุ คณุจะเหน็ไดว้า่หลักสตูรนี้จะมปีระโยชน์กับคณุ 
 
หมายเหต:ุ ถา้หากวา่คณุเป็นผูผ้ลติอตุสาหกรรมยานยนต ์ตามขอ้ 10.2.3 ของมาตรฐาน IATF 16949:2016 ระบไุวว้า่
องคก์รจ าเป็นตอ้งก าหนดวธิกีารส าหรับปัญหาทีห่ลากหลายประเภท รวมไปถงึการปฏบัิตกิารควบคมุ วธิกีารวเิคราะห์
ตน้เหต ุการปฏบัิตกิารแกไ้ขปัญหา การตรวจสอบประสทิธภิาพของการปฏบัิตกิารแกไ้ขปัญหาทีน่ ามาใช ้การตรวจสอบ
และความคบืหนา้ของขอ้มลูสารสนเทศ เชน่ เทคนคิ PFMEA แผนการควบคมุ การน าไปประยกุตใ์ช ้ 
หลักสตูรอบรมนี้มอบพืน้ฐานทีด่ใีนการชว่ยใหค้ณุเขา้ใจเทคนคิการแกไ้ขปัญหาและมคีวามม่ันใจในแนวทางการใชง้าน
ทีม่ปีระสทิธภิาพของคณุเมือ่คณุกลับไปทีอ่งคก์ร 
 

END 
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ทกัษะการสือ่สารส าหรบัผูต้รวจประเมนิ  
Essential Communication Skills for Auditors 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 
เป้าหมายของหลกัสตูร: 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารหนึง่วันนี้จะมอบเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ่การสือ่สารทีม่คีณุภาพกับสมาชกิในกลุม่
ผูต้รวจประเมนิ คณะบรหิารผูต้รวจประเมนิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการการตรวจประเมนิ  
การสือ่สารเป็นส ิง่จ าเป็นในการตรวจประเมนิ ประสบการณ์จะแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้รวจประเมนิสือ่สารไดด้จีะสามารถ
เปลีย่นประสบการณ์การตรวจประเมนิ และประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งราบรืน่ มปีระสทิธภิาพ และสง่ผลใหผ้ลการตรวจ
ประเมนิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
“ปัญหาทีใ่หญท่ีส่ดุประการเดยีวในการสือ่สารแลว้เกดิความเขา้ใจผดิคอืภาพลวงตา” - จอรน์ เบอรน์ารด์ ชอว ์ 
ในการอบรมหลักสตูรนี้จะครอบคลมุหลกัการของเทคนคิในการสือ่สารท่ัวไป ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล การ
สือ่สารโดยไมใ่ชว้าจา  ทักษะการฟัง เทคนคิการสรา้งความเป็นมติร วธิจัีดการกับการมปีฏสิัมพันธท์ีย่ากล าบาก และ
เทคนคิการบรรยายสรุปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มกีารแนะน าเทคนคิส าหรับผูต้รวจประเมนิในการสือ่สารกับผูต้รวจประเมนิทา่นอืน่ รวมทัง้การตดิตอ่แบบเริม่ตน้ การ
เตรยีมแผนการตรวจประเมนิ การมปีฏสิัมพันธใ์นขณะทีท่ าการตรวจประเมนิ บรรยายสรุป การเตรยีมผลการตรวจประเมนิ
และขอ้เสนอแนะ 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- ด าเนนิการตรวจประเมนิอยา่งมปีระสทิธภิาพและสง่ผลอยา่งมากกับการตรวจประเมนิโดยใชทั้กษะการสือ่สารที่
ผ่านการพสิจูน์แลว้ 

- จัดเตรยีมเทคนคิเพือ่รับมอืกับสถานการณ์การสือ่สารทีม่อีปุสรรคกับผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทัง้หมด 
- ท าตามแนวปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุในการน าเสนอผลการตรวจประเมนิและใหข้อ้แนะน าอยา่งมมีารยาททีจ่ะสามารถ

โนม้นา้วลกูคา้ของผูต้รวจประเมนิใหป้ฏบัิตติาม 
- แสดงความม่ันใจการเปิดและปิดการประชมุในชว่งการตรวจประเมนิได ้

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
ผูเ้ขา้อบรมจะมคีวามรูใ้นการ: 

- อธบิายวา่ท าไมทักษะการสือ่สารถงึเป็นพืน้ฐานของความส าเร็จในการตรวจประเมนิ 
- แสดงใหเ้ห็นถงึความสัมพันธท์ีม่ปีระสทิธภิาพและกลยทุธก์ารสรา้งสายสัมพันธเ์พือ่ใหม้อีทิธพิลตอ่ผูม้ ี

ผลประโยชน์ร่วมและผูรั้บการตรวจประเมนิไดด้ยี ิง่ข ึน้ 
ผูเ้ขา้อบรมจะมทีักษะในการ: 

- ใชทั้กษะการสือ่สารท่ัวไปกับงานประจ าวัน ท าใหค้ณุสามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกับทัง้สมาชกิ
ผูต้รวจประเมนิทา่นอืน่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการการตรวจประเมนิ 

- ใชเ้ทคนคิในการพัฒนา รักษาความสัมพันธอ์ยา่งมปีระโยชน์และเป็นมอือาชพี รวมทัง้การน าเสนอขอ้มลูที่
จ าเป็นจากการตรวจประเมนิ สรุปผลการตรวจประเมนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และใหข้อ้เสนอแนะทีม่คีวามหมาย 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรนี้จะเป็นประโยชน์กับผูท้ีเ่ป็นผูต้รวจประเมนิทีต่อ้งการจะพัฒนาทักษะการตรวจประเมนิของตนเองโดยการ

พัฒนาทักษะการสือ่สาร 
 

END 

  



 
 

21 

 

หลกัการส าหรบัการสุม่ตวัอยา่ง  
Fundamentals of Acceptance Sampling 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร: 
เพือ่มอบค าแนะน าเกีย่วกับรูปแบบทีแ่ตกตา่งของแผนการสุม่ตรวจ เครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ และประโยชน์ของการสุม่
ตัวอยา่ง 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
วธิขีองการสุม่ตัวอยา่งทีช่ว่ยในการควบคมุคณุภาพของผลติภัณฑไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
สิง่นี้เป็นวธิกีารทางสถติซิ ึง่ชว่ยควบคมุคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกับการสุม่กลุม่ตัวอยา่งเพือ่ตดัสนิใจ ถา้หากสดัสว่นของ
จ านวนสถติมิลีกัษณะทีผ่ดิปกตมิากเกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด ซึง่จะไดรั้บการยอมรับหรอืถูกปฏเิสธโดยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
ณ สถาบันฝึกอบรม BSI คณุจะไดรั้บการสนับสนุนและค าแนะน าอยา่งเต็มทีข่องวทิยากรระดับโลกของ BSI ในการ
จัดการและการเรยีนรูข้องคณุผ่านการปฏบัิตกิารพืน้ฐาน วธิกีารทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรมเป็นศนูยก์ลาง การเกดิผลลัพธใ์นการ
ยกระดับการเก็บรักษา และการประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของคณุ 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ : 

- รูถ้งึประโยชนข์องแผนในการสุม่ตัวอยา่ง 

- มคีวามม่ันใจในการเลอืกแผนทีถ่กูตอ้งใหก้ับองคก์รของคณุ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ: 

- รูค้ าศัพทเ์ฉพาะทางของการควบคมุคณุภาพ เชน่ การก าหนดกลุม่ตัวอยา่ง การสุม่ตัวอยา่ง และการตรวจสอบ 

- บอกถงึประโยชนข์องการประยกุตใ์ช ้

- ใชค้ณุลักษณะแผนการสุม่ตัวอยา่งตามมาตรฐาน ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4, MIL-STD-105E) 

- ใชต้ัวแปรแผนการสุม่ตัวอยา่งตามมาตรฐาน ISO 3951-1 (ANSI/ASQC Z1.9, MIL-STD-414) 

- รูถ้งึการประยกุตใ์ชแ้ผนชกัตัวอยา่งแบบเชงิเดีย่ว เชงิคู ่และหลายเชงิ 

- ระบกุารสุม่ตัวอยา่งส าหรับขอ้ก าหนดแบบเชงิเดีย่วและเชงิคูไ่ด ้

- ตรวจสอบแผนการสุม่ตัวอยา่งโดยใชว้ธิกีารเกีย่วกับตัวเลขและเกีย่วกับภาพ 

- เขา้ใจกฎของการสลับ 

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบบรม: 
หลักสตูรการอบรมนี้ถูกออกแบบมาส าหรับทกุคน ตัง้แตร่ะดับพืน้ทีก่ารผลติจนถงึระดับการจัดการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
คอืผูด้ าเนนิการหรอืผูต้รวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับผูป้ฏบัิตงิานในการจัดการเกีย่วกับการควบคมุคณุภาพผ่านการสุม่
ตัวอยา่ง 
 

END 
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ศลิปะการจดัการขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้ 
The Art of Effective Customer Complaints Handling 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 

เป้าหมายของหลกัสตูร:  
การอบรมหลักสตูรเชงิปฏบัิตกิารนี้มเีป้าหมายเพือ่ปลกูฝังศลิปะการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้และชว่ยเสรมิสรา้ง
ความเชือ่ม่ันของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์รของคณุ การระบแุละการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้โดยการใชก้ลวธิทีี่
เหมาะสมจะสามารถดงึความเชือ่ม่ันของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์รของคณุกลับมาไดแ้ละยังสามารถเปลีย่นขอ้รอ้งเรยีนให ้
กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาองคก์รไดอ้กีดว้ย 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร:  
ทักษะการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เป็นหนึง่ในทักษะทีส่ าคัญทีส่ดุส าหรับผูป้ฏบัิตงิานทีป่ระสานงานกับลกูคา้ 
วธิกีารทีผู่ป้ฏบัิตงิานประสานงานกับลกูคา้เป็นปัจจัยส าคญัในการรักษาความสัมพันธท์างธุรกจิของคณุใหม่ั้นคง การ
จัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ทีถู่กตอ้งจะสง่ผลโดยตรงไปยังผลลัพธท์างธุรกจิของคณุ ลกูคา้ทีพ่งึพอใจจะเชือ่ม่ันใน
องคก์รของคณุและกลับมาใชบ้รกิารอกี  
เมือ่วธิกีารจัดการขอ้รอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสมและประสทิธภิาพ คณุจะสามารถยกระดับการมปีฏสิัมพันธก์ับลกูคา้ได ้ยิง่
ไปกวา่นัน้ คณุจะไดรั้บผลลัพธใ์นเชงิบวกตอ่ขวัญและก าลงัใจของผูป้ฏบัิตงิานในองคก์ร  
การอบรมหลักสตูรหนึง่วันนี้มเีป้าหมายเพือ่ปลกูฝังศลิปะการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ และเสรมิสรา้งความเชือ่ม่ัน
ของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์รของคณุ 
 

ประโยชนท์ีท่า่นจะไดร้บั:  
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุ:  

 เขา้ใจการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ - ทักษะอยา่งมศีลิปะ  
 ระบสุาเหตขุองการรอ้งเรยีนของลกูคา้  
 เรยีนรูก้ลวธิทีีห่ลากหลายในการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้  
 ฝึกฝนการเสรมิสรา้งพลงัระดับบคุคลเพือ่ป้องกันขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้  
 เขา้ใจถงึขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ทีจ่ะสามารถน ามาเปลีย่นเป็นโอกาสทางธุรกจิ  
 ระบขุัน้ตอนทีม่คีวามเป็นไปไดส้ าหรับแผนการพัฒนาองคก์รของคณุ  

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร:  
คณุจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกับ:  

 การอธบิายทางจติวทิยาเกีย่วกับขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้  
 การตระหนักถงึความส าคัญตอ่ความเชือ่ม่ันของลกูคา้หลังจากการรอ้งเรยีน  
 การอธบิายขอ้ก าหนด นโยบาย และขัน้ตอนการจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน  

คณุจะไดรั้บทักษะ:  

 การระบสุาเหตขุองขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 การใชก้ลวธิทีีด่ที ีส่ดุในการจัดการและการป้องกันขอ้รอ้งเรยีน  
 การเปลีย่นขอ้รอ้งเรยีนใหเ้ป็นโอกาสทางธรุกจิ  

 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม:  
บคุคลทีม่กีารประสานงานโดยตรงกับลกูคา้ในการจัดการขอ้รอ้งเรยีน รวมถงึ พนักงานสว่นหนา้, ฝ่ายบรกิารลกูคา้และ
ฝ่ายการขาย 
 

END 
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การจดัท าและการจดัการดชันวีดัสมรรถนะทีส่ าคญั (KPI's) 
Developing and managing Key Performance Indicators (KPI’s) 
 
 Public Training 
 In-House Training 
 
ระยะเวลา: 1 วัน 
 
เป้าหมายของหลกัสตูร: 
หลักสตูรนี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจเกีย่วกับการวัดผลเชงิดลุยภาพและแนวคดิการจัดการสมรรถนะเพือ่ให ้
คณุสามารถพัฒนาองคก์ร วัตถุประสงคข์องงาน และตัวบง่ชีส้มรรถนะส าคัญส าหรับบคุคลทีส่อดคลอ้งกับกลยทุธใ์น
องคก์รของคณุ 
 

เนือ้หาของหลกัสูตร: 
ทกุองคก์รมุง่ม่ันเพือ่สมรรถนะอนัเป็นเลศิในทอ้งตลาด การจัดการสมรรถนะนัน้เป็นทัง้กลยทุธแ์ละวธิกีารซึง่ผสมผสาน
กันเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีป่ระสบความส าเร็จในองคร์กร โดยการปรับปรุงสมรรถนะและพัฒนาความสามารถของทมีและ
บคุคล ความส าเร็จภายในองคก์รนัน้ตอ้งมกีารก าหนดคา่ความคาดหวังใหช้ดัเจน รวมไปถงึการทบทวนองคป์ระกอบและ
การตดิตามใหแ้น่ใจวา่พวกเขาจะรับมอืได ้
กระบวนการการจัดการสมรรถนะไดก้ าหนดแผนการ การจัดทัง้ทมีงาน/แผนก และความส าเร็จของผูป้ฏบัิตกิารแตล่ะคน
พรอ้มดว้ยพันธกจิและวสิัยทัศน์ขององคก์ร  

- ดัชนีวัดสมรรถนะ (KPI’s) ในระดับองคก์ร คอืการวัดปรมิาณทีส่ะทอ้นวา่องคก์รประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงคนั์น้ดอียา่งไร 

- การประเมนิของดัชนีวัดสมรรถนะ (KPI’s) ในระดับสว่นบคุคล เป็นวธิกีารควบคมุสถานการณ์เพือ่จัดการ
สมรรถนะของผูป้ฏบัิตกิารไปสูส่มรรถนะและผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

องคก์รจะตอ้งการจัดต าแหน่งระหวา่งวัตถุประสงคส์ว่นบคุคลและองคก์รเพือ่วัดความส าเร็จของสมรรถนะ 
ดัชนีวัดสมรรถนะ (KPI’s) ทีด่ ีเป็นแบบเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได ้สอดคลอ้งกับวสิัยทัศนข์ององคก์รและสนับสนุน
องคก์รในการก าหนดกลยทุธแ์ละวางแผน 
หลักสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารสองวันนี้ประกอบดว้ยการวัดผลเชงิดลุยภาพและแนวคดิการจัดการสมรรถนะ 
(KPI’s) ซึง่จะมอบความเขา้ใจตัง้แตก่ารตัง้คา่กลยทุธจ์นถงึการพัฒนาวัตถุประสงคข์องทมี/การปฏบัิตกิารและดัชนีวัด
สมรรถนะ (KPI’s) ส าหรับการประเมนิรายบคุคล 
 

ประโยชนท์ีคุ่ณจะไดร้บั: 
คณุจะสามารถ: 

- ใชค้วามรูแ้ละทักษะในกระบวนการการออกแบบดัชนีวัดสมรรถนะส าหรับองคก์รของคณุ 

- ปรับใชแ้ละจัดการดัชนีวัดสมรรถนะส าหรับองคก์รของคณุ 

- ท าความเขา้ใจตัวขับเคลือ่นทีส่ าคัญทีส่ดุเพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่การด าเนนิงานของการวัดสมรรถนะภายในองคก์ร

ของคณุประสบความส าเร็จ 

 

สิง่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้นหลกัสตูร: 
คณุจะไดรั้บความรูแ้ละทักษะในการ: 

- เขา้ใจพืน้ฐานของการจัดการสมรรถนะ 

- เขา้ใจประโยชน์ในการวัดสมรรถนะ 

- เขา้ใจวา่อะไรคอืส ิง่ทีต่อ้งการส าหรับการวางแผนและวธิกีารเตรยีมการกอ่นการจัดตัง้ระบบการวัดสมรรถนะ 

- เขา้ใจ 6 ขัน้ตอนทีส่ าคญัในการจัดการสมรรถนะ 

- พัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะส าหรับองคก์ร 

- ปรับใชแ้ละจัดการดัชนีวัดสมรรถนะ 

- เขา้ใจการเปลีย่นแปลงมมุมองขององคก์รของการจัดการสมรรถนะ 

 
END 
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