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Course: 

Principles of Lean for Problem Solving 
แนวคดิ Lean Management เพือ่การแกปั้ญหา 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

ในยคุของการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั การขบัเคล่ือนองคก์รอย่างรวดเรว็ การแกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที และการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้

อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น มีความจาํเป็นอย่างยิ่งสาํหรบัผูบ้ริหาร และบคุลากรทกุคน ดงันัน้ เพ่ือกา้วใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ จึง

จาํเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และสามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลูกคา้ได ้ ดังนั้น แนวคิดและวิถีของการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน จึงเป็นหัวใจสาํคญัของการ

ดาํเนินธุรกิจในยุคของการแข่งขนัในปัจจุบนั รวมทัง้การบริหารจดัการโครงการเพ่ือใหส้าํเร็จตามเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และสามารถ

ตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ได ้

 
ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

• ความเขา้ใจพืน้ฐานในแนวคิดและหลกัการของ Lean และ Six Sigma 

• ทศันคติสาํหรบัการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน (Effective and Efficient) 

• ทฤษฎี และแนวคดิเพ่ือการพฒันาและแกปั้ญหาการทาํงาน อย่างมีขัน้ตอน 

• ทฤษฎี และแนวคดิในการวเิคราะหปั์ญหาอย่างแทจ้รงิ  

• กระบวนการจดัทาํแผนงาน การกาํหนดเป้าหมาย ตลอดจนการคาดการณเ์วลาในการสมัฤทธิ์ผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• พนกังานสามารถวางแผนอยา่งเป็นระบบพรอ้มคดัสรรเคร่ืองมือท่ีถกูตอ้งเพ่ือการบรรลเุป้าหมายตามแผนงานท่ีวางไว ้

 
หัวข้อบรรยาย:  

เนือ้หาของหลกัสตูร จะมุง่เนน้การใหแ้นวคดิและหลกัการของ Lean ท่ีเขา้ใจงา่ยและสามารถประยกุตเ์ขา้สู่การใชง้านจรงิ รวมทัง้เทคนิด

ในการนาํแนวคิดเพ่ือไปสู่การปฏิบตัิงานจรงิ โดยหลกัสตูรจะครอบคลมุถึง 

• แนวคิดและหลกัการของ Lean เพ่ือการพฒันา (Lean Principles and Six Sigma) 

• ทฤษฎี กรอบและแนวความคดิเพ่ือการปรบัปรุง และแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน (DMAIC Concept, Define, Measure, 

Analyze, Improve and Control) 

• 7 Wastes ในชวีิตการทาํงาน 

• การจดัทาํโครงการ และการเลือกโครงการเพ่ือการปรบัปรุงและพฒันา 

• แนวทางการบรหิารจดัการโครงการเพ่ือการพฒันา ขัน้ตอนการวางแผนงาน และวิธีการทาํ Project Plan เบือ้งตน้  

• การจดัเตรียม Project Charter และกาํหนดผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) 

• วิธีการกาํหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดั ดว้ยแนวคดิแบบ SMART 
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เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิารระดบัตน้ ถึงกลาง 

• ทีมงานท่ีตอ้งการแนวคิดเพ่ือการปรบัปรุง และพฒันารูปแบบการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษทั บอสตันเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 
สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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