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หลักสูตร เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสูงมาก ทุกองค์กรได้ มีความพยายามในการดาเนินการต่างๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ สงู ขึ ้น สามารถแข่งขันได้ ในเวทีการแข่งขันทั
้ งระดั
้ บประเทศ
แลระดับโลกโดยจะเริ่ มตังแต่
้ การนาองค์กรของผู้บริ หารระดับสูงเพื่อให้ ทราบทิศทางขององค์กรที่
ชัดเจน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เปรี ยบเสมือนวางแผนเส้ นทางเดินให้ กบั บุคลากรในองคกรเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ องค์กรต้ องใส่ใจลูกค้ า สร้ างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลู
้ กค้ า มีการบริ หารงาน
โดยใช้ ข้อมูลจริ ง เพื่อนามาใช้ ในการวัด วิเคราะห์ผลการดาเนินการ นาองค์ความรู้ ขององค์กรมาใช้
ประโยชน์ ในการดาเนินการ องค์กรต้ องใส่ใจบุคลากรที่ปฎิบตั ิงานให้ กับองค์กร สร้ างความผูกพัน
ให้ กบั บุคลากร ทังนี
้ ้เนื่องจากบุคลากรเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
สิง่ ที่ขาดไม่ได้ และเป็ นสิง่ ที่สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน นัน่ คือการจัดการกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากกระบวนการที่มีประสิทธิ ภาพจะสามารถผลิตสินค้ าและบริ การที่มี
คุณภาพสูงภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุ้มค่า ซึง่ แนวทางของการจัดการกระบวนการที่ดีจะเริ่ มตังแต่
้
การออกแบบ การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ

วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย ทากิจกรรม และฝึ กปฏิบตั ิโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 ระดับหัวหน้ างาน และผู้จดั การ
 เจ้ าหน้ าที่ด้านการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
8:30 – 9:00
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจแนวทางการจัดการกระบวนการ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถบูรณาการเครื่ องมือต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดการกระบวนการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
2. การวางแผน จัดทาข้ อกาหนด และการออกแบบกระบวนการ
3. การควบคุม แก้ ไขสิง่ บกพร่อง และการปรับปรุงกระบวนการ
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30 คน
กิจกรรม

ลงทะเบียน
 ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
 การวางแผนกระบวนการ
 การจัดทาข้ อกาหนดของกระบวนการ
 การออกแบบกระบวนการ
 มาตรฐานในการทางาน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การควบคุมกระบวนการ
 การแก้ ไขสิง่ บกพร่องในกระบวนการ
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 การปรับปรุงสถานที่ทางาน
 การปรับปรุงกระบวนการ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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