
 

หลักสูตร 
Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement 
เจาะป�ญหาให!ตรงจุด แก!ป�ญหาได!ถูกทาง 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการงดการเข!าร6วมกิจกรรม สําหรับองค<กรในธุรกิจประเภทเดยีวกันกับองค<กรตัวอย6าง** 

 

 
 
“เครื่องมือ” เพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู6

มากมาย ซ่ึงป�จจัยของความสําเร็จคือ การเลือกใช!เครื่องมือได!อย6างเหมาะสมกับสภาพป�ญหา และสถานการณ<
ขององค<กร ดังนั้น การเข!าใจถึงกระบวนการทํางานท่ีสามารถลงลึกได!ถึงป�ญหาท่ีแท!จริง แล!วใช!ป�ญหาเปPนตัว
ต้ังในการคิดหาเครื่องมือ หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแก!ไข ย6อมทําให!สามารถใช!เครื่องมือเหล6านั้นแก!ป�ญหาได!
อย6างถูกต!อง และตรง “เปQาหมาย” ท่ีองค<กรต!องการมากยิ่งข้ึน 

หากพนักงานสามารถวิเคราะห< ค!นหา และดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานได!ด!วยตนเองแล!ว 
จะก6อให!เกิดการเรียนรู! ควบคู6กันไปกับการประยุกต<ใช!ในงานท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถทบทวนประเมินผลได!อย6าง
ต6อเนื่องเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให!ดียิ่งข้ึน อีกท้ังสามารถดําเนินการได!อย6างคล6องตัว รวดเร็ว และก6อให!เกิด
ประโยชน<กับองค<กรในหลากหลายมิติ 

หลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เปPนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท่ีผู!เข!าอบรมจะได!เรียนรู!ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได!ฝYกปฏิบัติ เข!าสังเกตกระบวนการทํางานจริง
ขององค<กรตัวอย6าง เพ่ือค!นหา “ป�ญหา” หรือ “โอกาสแห6งการปรับปรุง” ในพ้ืนท่ี และใช!ป�ญหานั้นเปPน
จุดเริ่มต!นในการเลือกใช!เครื่องมือ หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแก!ไขท่ีเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือสร!างความรู! ความเข!าใจท่ีถูกต!องชัดเจน กับการประยุกต<ใช!เครื่องมือ Productivity กับการ
ปรับปรุงงานในองค<กร 

2. เพ่ือเปPนแนวทางในการประเมินองค<กร ในการหาจุดปรับปรุง  
3. เพ่ือเปPนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และเพ่ิม Productivity ในองค<กร 
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานในองค<กร 

 
 
 
 



 

รูปแบบการอบรม 
• การบรรยาย 
• การสังเกตพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
• การอภิปราย และระดมสมองกลุ6ม 
• การนําเสนอให!กับผู!เข!าร6วมอบรม และผู!บริหารขององค<กรตัวอย6าง 

เหมาะสําหรับ 
• ผู!บริหารระดับต!น-ระดับกลางขององค<กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน!างาน  
• ผู!ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทําหน!าท่ีส6งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพในองค<กร  
• ผู!ท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมผลิตภาพในองค<กร (HRD) 
• ผู!ท่ีมีบทบาทในการเปPนท่ีปรึกษาภายในขององค<กร 

 
คุณสมบัติผู�เข�าอบรม 
 มีความรู!ความเข!าใจเบ้ืองต!นในหลักการ แนวคิดเครื่องมือผลิตภาพและคุณภาพต6างๆ เช6น 5ส, Visual 
Management, Problem Solving, Lean เปPนต!น 
 
ระยะเวลา   
        วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด< สุขุมวิท กรุงเทพ และบริษัท อินเตอร<โปรไฟล< จํากัด 
 
วิทยากร  

คุณกฤชชัย อนรรฆมณี เปPนผู!เชี่ยวชาญด!าน Lean และ Productivity มีประสบการณ<การทํางานกับ
บริษัท โตโยต!ามอเตอร< ประเทศไทยมากว6า 14 ปn โดยในระหว6างการทํางานนั้นได!มีโอกาสเพ่ิมพูน
ประสบการณ<โดยไปฝYกงานท่ี Toyota Motor Corporation, Takaoka Plant ประเทศญ่ีปุqน นอกจากนี้คุณ
กฤชชัย ยังเคยเปPนวิทยากรท่ีปรึกษาด!านการเพ่ิมผลิตภาพ ท่ีสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห6งชาติ ต6อมาได!ทํางานใน
ตําแหน6ง Program Officer ซ่ึงมีหน!าท่ีรับผิดชอบโครงการปรับปรุงและพัฒนา Productivity ให!กับประเทศ
สมาชิกขององค<การเพ่ิมผลผลิตแห6งเอเชีย (APO) ท่ีกรุงโตเกียว เปPนเวลา 4 ปn ป�จจุบันเปPนท่ีปรึกษาอิสระด!าน 
Lean และ Productivity ให!กับองค<กรชั้นนําต6างๆ     
 
กําหนดการ   
วันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 (Training ท่ีโรงแรมแกรนด< สุขุมวิท กรุงเทพ)   
09.00 – 12.00 การทําความเข!าใจในภาพรวมของการวินิจฉัยกระบวนการ และการปรับปรุง 
13.00 – 16.00 ทบทวนเครื่องมือเพ่ือการปรับปรุง Productivity and Quality 
  
วันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2561 (ลงพ้ืนท่ีท่ีบริษัท อินเตอร<โปรไฟล< จํากัด)   
09.00 – 17.00 ฝYกปฏิบัติการวินิจฉัยพ้ืนท่ีในองค<กรตัวอย6าง เพ่ือหาโอกาสแห6งการปรับปรุงและพัฒนา  

(Opportunity for Improvement) 
 



 

วันศุกร<ท่ี 6 กรกฎาคม 2561 (Diagnosis Report Presentation ท่ีโรงแรมแกรนด< สุขุมวิท กรุงเทพ)  
09.00 – 12.00 เตรียมการ ทบทวน และซักซ!อมการนําเสนอ                    
13.00 – 15.00 นําเสนอผลการวินิจฉัยแก6ผู!บริหารองค<กรตัวอย6าง 
15.00 – 16.30 ทบทวน Key Learning Points และการนําไปประยุกต<ใช! 
 
ค"าธรรมเนียม 
 

สถานะ ราคาปกติ 
สมัคร 3 ท6านข้ึนไป 

ต6อองค<กร 
สมัคร 3 ท6านข้ึนไป 
รับ Gift Set CD 

QCC/Kaizen/7Wastes 
1 ชุด/องค<กร 

  
 

สมาชิกสถาบัน 
14,500 บาท/ท6าน  

(รวม VAT 7%=15,515) 
13,000 บาท/ท6าน   

(รวม VAT 7%=13,910) 

บุคคลท่ัวไป 
15,500 บาท/ท6าน  

(รวม VAT 7%=16,585) 
14,000 บาท/ท6าน 

(รวม VAT 7%=14,980) 

• สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได!รับยกเว!น หักภาษี ณ ท่ีจ6าย 3%   
• ราคารวมอาหารว6าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และค6าเดินทางลงพ้ืนท่ี 
• ผู!เข!าอบรมจะได!รับประกาศนียบัตร เม่ือเข!าอบรมต6อเนื่องอย6างน!อย 80% ของเวลาอบรม 

  
วิธีสมัครและชําระเงิน 
• ลงทะเบียนผ6านเว็บไซต< http://www.ftpi.or.th/event/22290 การแสดงผลผ6าน Google 

Chrome  
• วิธีการชําระเงิน  

o โอนเงินผ6านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท< สนามเปQา บัญชีสะสมทรัพย<  
ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห6งชาติ” เลขท่ีบัญชี 210-0-50861-9 หรือ    

o สั่งจ6ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห6งชาติ” หรือ  
“The Foundation for Thailand Productivity Institute”  

• ส6งหลักฐานการชําระเงินมาท่ี E-mail: promotion@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8096  
• กรณียกเลิก กรุณาแจ!งเปPนลายลักษณ<อักษร ภายในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 มิฉะนั้นสถาบันขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินค6าอบรม 50% เท6านั้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ฝqายส6งเสริมการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห6งชาติ  
โทรศัพท< 0-2619-5500 ต6อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ) 
โทรสาร 0-2619-8096  
E-mail: promotion@ftpi.or.th      


