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ประวัตวิทิยากร     :  อ.ทองพนัชัง่ พงษ์วารนิทร ์
 

วทิยากร นักเขยีนและทีป่รกึษา ดา้นการบรหิารงานอตุสาหกรรม (Manufacturing Management)  
และการจัดการปฏบิตักิาร(Operation Management)  
  

ประวัตกิารศกึษา  
 

• ปรญิญาโท    สถาบนับญัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ (NIDA) 

                         คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 

• ปรญิญาตร ี   มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
                        คณะวทิยาศาสตร ์สาขาการวจิัยและด าเนนิงาน 
  

เกยีรตปิระวัต ิ
  
 • ปี 2552                 :  ไดรั้บโลห่ ์“ รางวลัความส าเร็จแห่งวชิาชพีของศษิยร์ามฯ “  

                                     ในวาระครบรอบ 38 ปี แหง่การสถาปนามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 

• ปี 2553                  :  ไดรั้บ “ ใบประกาศเกยีรตคิณุในฐานะผูท้ าชือ่เสยีงใหก้บัสถาบนั ประจ าปี 2553 “ 
                                     จากสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA)  
 

• ปี 2553                  :  ไดรั้บเกยีรตเิขา้ร่วมเป็นกรรมการตัดสนิ “ การประกวดไคเซ็นยอดเยีย่ม
ภาคอตุสาหกรรม  

                                     ประจ าปี 2553 “ ในการประชมุวชิาการวศิวกรรมอตุสาหการแห่งชาต ิ 
                                     จัดโดยวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  
 
• ปี 2554                  :  ไดรั้บเกยีรตเิขา้ร่วมเป็นกรรมการตัดสนิ “ การตรวจประเมนิ Theme Achievement, 

QCC, Makigami  

                                     ประจ าปี 2554 ” จัดโดย บรษัิท ปตท. จ ากดั มหาชน 
 

• ปี 2554                  :  ไดรั้บใบประกาศเกยีรตบิตัร “ เป็นผูม้อีปุการคณุชว่ยเหลอืราชการ ของคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์ 

                                     มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์“  
 
• ปี 2555                 :  ไดรั้บเกยีรตเิขา้ร่วมเป็นกรรมการตัดสนิ “ การประกวดผลงานกจิกรรมกลุม่ QCC ยอด

เยีย่ม  
                                    ประจ าปี 2555 ”  จัดโดย บรษัิท เซอมิทิซ ุไทย จ ากดั 
 
• ปี 2556                 :  ไดรั้บใบประกาศเกยีรตบิตัร “ เป็นผูม้อีปุการคณุชว่ยเหลอืราชการ ของคณะศลิปศาสตร ์

ประยกุต ์

                                   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนอื “  
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ประสบการณท์ างาน 
 
มปีระสบการณ์ท างานต าแหน่งผูจ้ัดการฝ่ายผลติ ภาคอตุสาหกรรมในสายการผลติ มากกวา่ 14 ปี 
• บรษัิท TDK (ทดีเีค) ประเทศไทย จ ากดั 

• บรษัิท การเ์ดยีนอนิดสัทรสี ์คอรป์ จ ากดั 

• บรษัิท อชิซิาก ิไทยแลนด ์จ ากดั 
• ปัจจุบนัเป็น วทิยากร นักเขยีนและทีป่รกึษา  
 
 

ผลงานเขยีน 
 
• หนังสอืKPI และ Action Plan จัดท า KPI และ แปลงสูแ่ผนปฏบิตักิาร ใหไ้มพ่ลาดเป้า  ส านักพมิพ ์Think 

Beyond 

• หนังสอืการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพือ่กา้วสูส่ดุยอดหัวหนา้งาน  ส านักพมิพ ์Think Beyond 
• หนังสอืจติส านกึคณุภาพสรา้งไดจ้รงิใน 120 วนั     ส านักพมิพ ์Think Beyond 

• หนังสอื10 พฤตกิรรมหัวหนา้งานทีล่กูนอ้งรัก และท างานใหอ้ยา่งเต็มใจยิง่  ส านักพมิพ ์Think Beyond 
• คูม่อืการปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศกึษา (สว่นการเขยีนแผนปฏบิตักิาร-Action 

plan) ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร 

• ต าราเรยีนทางไกล การบรหิารการผลติขัน้พืน้ฐาน มหาวทิยาลยัซนัโน สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น 
(สสท.) 

• บทความในนติยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลมัน ์HR  Management 
• บทความในหนังสอืพมิพ ์โพสต ์ทเูดย ์(Post Today)   

 
  
  

ความถนดั และจดุเดน่  

  
 
ดา้นการบรหิารงานอตุสาหกรรมและการจัดการปฏบิตักิาร (Operation Management) การเขยีนแผนปฏบิตักิาร 
Action plan และ การประยุกตใ์ช ้KPI , การปรับปรุงการท างาน การเพิม่ผลผลติ การเพิม่ประสทิธภิาพ การลด

ตน้ทนุ , การลดความสญูเปลา่ในการท างาน การแกไ้ขและป้องกนัปัญหา เทคนคิการบรหิารเวลา การพัฒนาทักษะ
หัวหนา้งาน การสรา้งจติส านกึคณุภาพ เทคนคิการสอนงาน การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ 5 ส QCC Kaizen 

Suggestion , Visual Control , ระบบ ISO , 7QC Tools , SPC , Why Why analysis , TPM , Training within 

Industrial , เทคนคิการป้องกันขอ้ผดิพลาด (POKA-YOKE) 
  

  

หวัขอ้บรรยาย  
  

   
ช่ือหลกัสตูร ( ภาษาไทย ) ช่ือหลกัสตูร ( ภาษาองักฤษ ) 

 การพฒันา 10 ความสามารถหลกัเพื่อก้าวสูย่อด
หวัหน้างาน 

 Develop 10 Competencies for Effective 
Supervisor 

 การด าเนินกิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 Effective Kaizen and Suggestion activities 

 การเขียนแผนการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  Effective Action Plan Writing 

 การสร้างจิตส านกึคณุภาพภาคปฏิบตั ิ  Quality Awareness Building 
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 การพฒันาต้นแบบผู้จดัการ  Manager Role Development 

 การบริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ  Time Management 

 การพฒันาทกัษะการน าเสนองานอยา่งมีประสทิธิภาพ  Effective Presentation Skill for Manufacturing 

 การพฒันาทกัษะการเขียนเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการ
รายงาน 

 Develop Writing Skill for Effective Report 

 การวเิคราะห์หาต้นตอของปัญหาด้วยเทคนคิ Why 
Why Analysis 

 Root Cause Analysis by Why Why Analysis 

 การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน  Integrated Supervisory Skill Improvement 

 การด าเนินกิจกรรม 5ส. อยา่งมีประสทิธิภาพ  Effective 5 ’S  Activity 

 การด าเนินกิจกรรมควิซซีี อยา่งมีประสทิธิภาพ  Effective QCC Activity 

 5ส. เพื่อการเพิม่ผลผลติ  5’S for Productivity 

 การควบคมุด้วยสายตา  Visual Control 

 การลดตนัทนุโดยการลดความสญูเปลา่ 8 ประการ  Cost Reduction by Reduce the 8 Wastes 

 การแก้ปัญหาและประยกุต์ใช้เคร่ืองมือทางควิซี 7 ชนิด  Problem solving by QC. 7 Tools Application 

 เทคนิคการฝึกอบรมในภาคอตุสาหกรรมงาน  Training Within in Industrial   

 การวางแผนและควบคมุการผลติ  Production Planning and Controlling 

 การประยกุต์ใช้สถิติเพื่อการบริหารและปรับปรุงงาน  Statistical Process Control (SPC) Application 

 การคิดเชิงบรูณาการ  Integrative Thinking 

 การใช้เคร่ืองมือเพื่อการบริหารงานในภาคอตุสาหกรรม  Management Tools 

 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง  Autonomous Maintenance 

 การบริหารการผลติ  Manufacturing Management 

 การเพิ่มผลผลติในระบบการผลติ  Productivity Improvement 

 การสร้างจิตส านกึคณุภาพภาคปฏิบตัิ  Quality Awareness Application 

 การจดัท า KPI  KPI Application 

 

 

  



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter.com 
 

  ประสบการณก์ารบรรยาย  

 
• หลกัสตูร การบรหิารการผลติขัน้ตน้    

• หลกัสตูร การบรหิารการผลติขัน้พืน้ฐาน   
• หลกัสตูร การเพิม่ผลผลติในการบรหิารการผลติ  

• หลกัสตูร การบรหิารการผลติตน้    บรษัิท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสตูร ขบัเคลือ่นนวัตกรรม ดว้ยพืน้ฐานของไคเซ็น  บรษัิท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
• หลกัสตูร การบรหิารการผลติขัน้ตน้    บรษัิท แปลนครเีอชัน่ (PLAN CREATION) จ ากดั 

• หลกัสตูร Kaizen and Suggestion System   บรษัิท ไอเอ็มอ ี(IME)ประเทศไทย จ ากดั  
• หลกัสตูร Develop 10 Competencies of Effective Supervisor in Manufacturing  

บรษัิท เมทัลฟอรม์ เอเชยี จ ากัด (จ านวน 3 รุ่น ) 
• หลกัสตูร การเตรยีมตัวเพือ่การท างานในสายอาชพี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสตูร ทักษะการบรหิารการผลติส าหรับหัวหนา้งาน  บรษัิท LGC. Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร หลกัสตูร Develop 10 Competencies of Effective Supervisor  บรษัิท TS Tech (Thailand) 
Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร หลกัสตูรการพัฒนา 10 ความสามารถหลกัเพือ่กา้วเขา้สูส่ดุยอดหัวหนา้งาน (Develop 10 
Competencies of Effective Supervisor) (Public-Training)   บรษัิท HR Center Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การบรหิารคณุภาพระดบั 6 Sigma บรษัิท LGC Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การประยุกตใ์ช ้7 QC Tools อยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิท โพรเกรส ฟาซลิติสี ์แมเนจเมนต ์จ ากดั 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน (ระดับผูบ้รหิาร)  

บรษัิท Hala Climate Control (Thailand) Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การเพิม่ผลผลติและปรับปรุงประสทิธภิาพ (Productivity and Efficiency Improvement)  

บรษัิท VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (THAILAND) LTD. 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน (ระดับพนักงาน)  

บรษัิท Hala Climate Control Thailand Co.,Ltd. (จ านวน 4 หลกัสตูร) 

• ทกัษะหัวหนา้งาน ระดบัปฏบิัตกิาร (Shop-floor Supervisor Skill)  บรษัิท อชิซิาก ิไทยแลนด ์จ ากดั 
• หลกัสตูร ทักษะหัวหนา้งาน การบรหิารและการปฏบิตักิาร (Manufacturing Management for Supervisor)  

บรษัิท Precise Electro-Mechanical Work Co.,Ltd.  
• หลกัสตูร  การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Integrated Supervisory Skill)   

บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) สาขา ลพบรุ ี(จ านวน 2 รุ่น) 

• หลกัสตูร  การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Integrated Supervisory Skill)   
บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5   

• หลกัสตูร  การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Integrated Supervisory Skill)  
บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) สาขา นครศรธีรรมราช 

• หลกัสตูรการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพ (Creative and Effective Problem Solving)  
บรษัิท อชิซิาก ิไทยแลนด ์จ ากดั 

• หลกัสตูรเทคนคิการวเิคราะห ์แกไ้ขปัญหาทีห่นา้งานและการลดความสญูเปลา่(Analysis Problem Solving 

Technique and Waste Reduce)   บรษัิท Panasonic Electric Work Co.,Ltd. (สาขา ขอนแกน่)  
• หลกัสตูร การปฏบิตังิานใหถ้กูตอ้งตัง้แตค่รัง้แรก (Do It Right The First Time)  บรษัิท อชิซิาก ิไทยแลนด ์

จ ากัด  
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Application)  บรษัิท RONDA Thailand Co., Ltd. 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Supervisory Skill Development)  บรษัิท Pacific Seed จ ากดั 

• หลกัสตูร การควบคมุดว้ยสายตา (Visual Control)  บรษัิท Thai Plas pack Public Company Limited 
• หลกัสตูร เทคนคิและเครือ่งมอืทางการบรหิารงานยุคใหม่ (TQM  Kaizen Six Sigma Balance Scorecard 

(BSC)  Knowledge Management (KM) Customer Relationship Management (CRM) และ ฺฺBlue Ocean)  
วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร จังหวดัชลบรุ ี 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะการปฏบิตักิาร ส าหรับหัวหนา้งาน (Operation Skill Improvement)  

บรษัิท เค.ว.ีเอ็น อมิปอรต์ เอ็ซปอรต์ (1991) บรษัิทในเครอื AROMA  
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ(Quality Awareness Building)  

บรษัิท Panasonic Electric Work (สาขา ขอนแกน่)  
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมควิซซี ีขัน้พืน้ฐาน (Basic of Quality Control Circle)  

บรษัิท ยานภัณฑ ์จ ากัด มหาชน (จ านวน 2 รุ่น) 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะการคดิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน (Thinking Development for Effective 

Work)  

บรษัิท Panasonic Electric Work Co.,Ltd. (สาขา ขอนแกน่)  
• หลกัสตูร วทิยากรกจิกรรมขอ้เสนอแนะ (Suggestion Trainer) บรษัิท ฮโีน่ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั (จ านวน 
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2 รุ่น) 

• หลกัสตูร กลยทุธการตัดสนิใจ และแกไ้ขปัญหา (Strategic Decision Making and Problem Solving) Public 
Training ร่วมกบั ชมรมการจัดการงานบคุคล จังหวัดขอนแกน่ (PMAT-KK)  

• หลกัสตูร การใชส้ถติ ิSPC (Statistical Process Control) เพือ่การวเิคราะหปั์ญหาคณุภาพ  
บรษัิท ดราโก ้พซีบี ีจ ากัด มหาชน 

• หลกัสตูร การวเิคราะห ์Why Why Analysis เพือ่แกไ้ขปัญหา  บรษัิท ยานภัณฑ ์จ ากดั มหาชน 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม QC (QC Story Application)  บรษัิท Super Mate Products (Thailand) Co., 
Ltd. 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Supervisor Skill)  บรษัิท Steel and Silver (Thailand) Co., Ltd. 
• หลกัสตูร คดิใหมเ่พือ่ชวีติทีด่กีวา่ (Re-Thinking for Achievement)  บรษัิท Techno Fab (Thailand) Co., 

Ltd.  

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Kaizen)  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  Public Training 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฏบิัต ิ(Quality Awareness Building) บรษัิท Electrolux ประเทศไทย 
จ ากัด 

• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ (Manage Your Time Manage your Success)  
บรษัิท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั มหาชน CAT (จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วนั) 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฏบิัต ิ(Quality Awareness Building)  

บรษัิท Daichi Packaging (ประเทศไทย) จ ากดั 
• หลกัสตูร การจัดท าแผนการด าเนนิงาน (Action Plan)  ส านักงานเลขาธกิารการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมควบคมุคณุภาพ (Quality Control Circle)  บรษัิท สยามกลการ จ ากดั 
• หลกัสตูร การบรหิารการผลติส าหรับหัวหนา้งาน (Manufacturing Management for Supervisor)  

สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทยญีปุ่่ น (สสท.) 

• หลกัสตูร นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิาร  วทิยาลยัสารธารณสขุสรินิทร จังหวดั ชลบรุ ี  
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ ภาคปฏบิตั ิ(Quality Awareness Application)  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย Public Training 
• หลกัสตูร การลดความสญูเปลา่ทีท่กุคนมสีว่นร่วม (7 Wasted Reduction)  บรษัิท Visteon (Thailand) 

Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งานในสายการผลติ (Supervisory Skill Development in Manufacturing)  

บรษัิท Gunkul Engineering Public Company Limited  

• หลกัสตูร การลดตน้ทนุดว้ย (Kaizen & Suggestion & QCC)  บรษัิท ไทยซมัมทิ เอนจเินียรงิ จ ากัด 
• หลกัสตูร การวางแผนงานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Action Plan)   

บรษัิท Panasonic Electric Work Co.,Ltd. (สาขา ขอนแกน่) 
• หลกัสตูรทักษะผูจั้ดการ ส าหรับอมิแพ็ค (Manager Role’s for Impact Manager)  

บรษัิท IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd. (จ านวน 5 รุ่น)  

• หลกัสตูร Win Win Suggestion    บรษัิท HOYA LENS (THAILAND) Co., Ltd. 
• หลกัสตูร การสรา้งแรงจงูใจ (Motivate Your Team)  บรษัิท อนิเตอร ์เมดคิอล จ ากดั  

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะ (Suggestion)  มหาวทิยาลัย สโุขทยัธรรมาธริาช 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็น อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Kaizen)  บรษัิท EPE Packaging ประเทศ

ไทย จ ากดั 

• หลกัสตูร การวางแผนและควบคมุการผลติ (Production Planning and Controlling)  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย Public Training  

• หลกัสตูร การวเิคราะหห์าตน้ตอและสาเหตขุองปัญหาดว้ยเทคนคิ Why Why  (Root Cause Analysis by Why 
Why Analysis)  บรษัิท NILE (THAILAND) Co.,Ltd  

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Kaizen) บรษัิท EPE Packaging Thailand 
Co.,Ltd.  

• หลกัสตูร  การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (เนน้การปฏบิตังิานจรงิ) 3 วนั (Integrated Supervisory Skill)  

บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) ลพบรุ ี 
• หลกัสตูร วทิยากรกจิกรรมขอ้เสนอแนะ (Suggestion Trainer) บรษัิท ฮโีน่ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั (จ านวน 

2 รุ่น) 
• หลกัสตูร แนะน าขอ้ก าหนด GMP HACCP  และ ISO22000  บรษัิท น ้าตาลนครเพชรและน ้าตาลบา้นโพ จ ากดั 

• หลกัสตูร แนะน าขอ้ก าหนด ISO.9001:2008    บรษัิท นารายณ์ แพ็ค จ ากดั  

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ     บรษัิท YS Pund จ ากดั (จ านวน 2 รุ่น) 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็น อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Kaizen)  

บรษัิท EPE Packaging Thailand Co.,Ltd.  สาขา นครราชสมีา 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะการน าเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Presentation Skill)  

บรษัิท พานาโซนคิ ประเทศไทย จ ากดั  
• หลกัสตูร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพือ่กา้วสูส่ดุยอดผูจั้ดการ วารเีทพ  
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บรษัิท วารเีทพ จ ากัด (จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วนั) 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม 5 ส เพือ่เพิม่ผลผลติ (5S for Productivity) บรษัิท ไดอชิ ิแพคเกจจิง้ ประเทศ
ไทย จ ากดั 

• หลกัสตูร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพือ่กา้วสูส่ดุยอดหัวหนา้งาน HR Center  รุ่น 2 (Public Training)  
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building) ภาคปฏบิัต ิ บรษัิท Double Stars จ ากดั  

• หลกัสตูร การบ ารุงรักษาชิน้สว่นเครือ่งจักร เชงิป้องกนั 4 รุ่น  บรษัิท MGA (Marketing Guru Association)   

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย รุ่นที ่2 (Public 
Training)  

• หลกัสตูร การบรหิารหนา้งานดว้ย 3G และ 5 Why  บรษัิท อาร ์พ ีเอส เทคโนโลย ี(RPS Technology) Ltd. 
• หลกัสตูร การวางแผน และควบคมุการผลติ (Production Planning and Controlling) รุ่นที ่3 (Public Training)  

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะการรายงาน (Effective Reporting)   บรษัิท พานาโซนคิ ประเทศไทย จ ากดั  

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building)    
บรษัิท พานาโซนคิ อเิล็กทรกิเวอรค์ (Panasonic Electric Work) (โรงงาน ขอนแกน่) 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building)  บรษัิท ไพรมัส (Primus) จ ากดั 
• หลกัสตูร การแกไ้ขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ (Strategic Problem Solving and Decision Making)  

บรษัิทสหวริยิา สตลีอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน)  
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building)  บรษัิททบีเีคเค (TBKK) ประเทศไทย 

จ ากัด  

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building)  บรษัิท ฟิลไทย (Filthai)  จ ากัด  
• หลกัสตูร เทคนคิการสรา้งการมสีว่นร่วมในการก าเนนิกจิกรรมขอ้เสอนแนะ  บรษัิท เอแอนดเ์อ็น ฟดูส ์(A and N) 

จ ากัด  
• หลกัสตูร การเขยีนแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan Application)   สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (Public 

Training)  

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ ในภาคอตุสาหกรรม(Quality Awareness Building)  
ศนูยพั์ฒนาฝีมอืแรงงาน จังหวัดกระบี ่ 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะ (Suggestion Activity)  ส านักงบประมาณ:ส านักนายกรัฐมนตร ี
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมควิซซี ี(QCC Activity) บรษัิท Siam Yamato Steel Co., Ltd. เหล็กสยามยามาโต ้

จ ากัด 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ (Quality Awareness Building)  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (Public Training) รุ่นที ่ 2  

• หลกัสตูร การวเิคราะหต์น้ตอของปัญหาดว้ย Why Why Analysis  สภาอตุสาหกรรมแหง่ ประเทศไทย (Public 
Training) 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะ Suggestion   บรษัิท ดบัเบิล้สตารส์ จ ากดั  
• หลกัสตูร เทคนคิการบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ (Manage Your Time)  ส านักปลดักระทรวงแรงงาน 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพ    บรษัิท Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. 

• หลกัสตูร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพือ่กา้วสูส่ดุยอดหัวหนา้งาน บรษัิท HR Center รุ่น 3 (Public 
Training) 

• หลกัสตูร การลดตน้ทนุทีท่กุคนมสีว่นร่วม (Overall Cost Reduction) บรษัิท THAILAND HOSPITAL 
PRODUCT LTD. 

• หลกัสตูร การวางแผนและควบคมุการผลติ (Production Planning and Controlling)  

บรษัิท TANAKA PRECISION THAILAND  CO., LTD. 
• หลกัสตูร กลยทุธการตัดสนิใจและแกไ้ขปัญหา (Strategic Decision Making and Problem Solving)  

บรษัิท Double Stars Thailand Co., Ltd. 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฏบิัต ิ(Quality Awareness Building)  บรษัิท YS Pund จ ากดั  

• หลกัสตูร กลยทุธการตัดสนิใจและแกไ้ขปัญหา (Strategic Decision Making and Problem Solving)  
บรษัิท ไบเออรด์อรฟ์ ประเทศไทย จ ากัด 

• หลกัสตูร ทักษะการเป็นหัวหนา้งานทีด่ ี(Effectiveness Supervisor)    บรษัิท ไทย-ไลซาท จ ากัด 

• หลกัสตูร ทักษะหัวหนา้งาน การบรหิารและปฏบิตักิาร (SUPERVISORY SKILLS MANAGERIAL AND 
PRACTICAL APPROACH) สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น) สสท. 

• หลกัสตูร การแกไ้ข และป้องกนัปัญหา (Corrective and Preventive Action)  บรษัิท ไบเออรด์อรฟ์ ประเทศ
ไทย จ ากดั 

• หลกัสตูร ความรูเ้กีย่วกบัการผลติ (Production Knowledge) บรษัิท Toshiba Storage Device (Thailand) 

Co., Ltd.  
• หลกัสตูร ไคเซ็น ส าหรับไลน์ ลดีเดอร ์(Kaizen for Line Leader)  บรษัิท พานาโซนคิ ประเทศไทยจ ากดั  

• หลกัสตูร เทคนคิการแกปั้ญหาและพัฒนางานดว้ยกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบเชงิบรูณาการ (INTEGRATIVE 
THINKING) สรรพากรภาค 2 

• หลกัสตูร การสรา้งวทิยากร กจิกรรมขอ้เสนอแนะ   บรษัิท NHK Spring ประเทศไทย จ ากดั  
• หลกัสตูร การวางแผนและควบคมุการผลติ (Production Planning and Controlling) (Public Training)  
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• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นส าหรับหัวหนา้งาน    บรษัิท พานาโซนคิ ประเทศไทย จ ากัด  (จ านวน 2 รุ่น) 

• หลกัสตูร การจัดการปฏบิัตกิาร (Operation Management)   บรษัิท Fujitsu System ประเทศไทย จ ากดั  
• หลกัสตูร ทักษะหัวหนา้งานเชงิรุก     บรษัิท IRCT รับเบอร ์ประเทศไทยจ ากดั  

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิท ศนูยฝึ์กอบรม บญุถาวร (จ านวน 5 รุ่น  5 
สาขา) 

• หลกัสตูร การบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ยตนเอง ( Autonomous Maintenance)  

บรษัิท TANAKA PRECISION THAILAND  CO., LTD. 
• หลกัสตูร การเขยีนแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan Application)  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (Public 

Training) รุ่น 2 
• หลกัสตูร การน าเสนอผลงานกลุม่กจิกรรม QCC (QCC Presentation)  บรษัิท WILSONART ประเทศไทย จ ากดั  

• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ (Manage Your Time-Manage Your Success)  

บรษัิท KONE ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
• หลกัสตูร การรายงานและการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ Effective presentation report (รุ่นที ่1,2,3)  

บรษัิท Sumitomo Rubber (Thailand) จ ากดั  
• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาดว้ยเทคนคิ Why Why Analysis ( Root cause analysis by Why Why 

Analysis Technique )   บรษัิท ยแูทค ไทย จ ากดั 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฏบิัต ิ( Quality Awareness Building )  

บรษัิท Technip Engineering (Thailand) Ltd. 

• หลกัสตูรการด าเนนิกจิกรรม ควิซซี ีอย่างมปีระสทิธภิาพ ( Effective QCC Activity ) (รุ่นที ่1,2,3)  
บรษัิท Sumitomo Rubber (Thailand) จ ากดั  

• หลกัสตูร เทคนคิการเขยีนขอ้เสนอแนะอยา่งสรา้งสรรค ์  บรษัิท ปตท จ ากัด มหาชน 
• หลกัสตูร Golden Key of Supervisor  บรษัิท ศนูยฝึ์กอบรม เด็นโซ ่DENSO Training Academy (Thailand) 

:DTAT 

• หลกัสตูร Idea Suggestion (จ านวน 4 รุ่นๆละ 2 วนั)   บรษัิท NHK Spring (Thailand) Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การควบคมุดว้ยสายตา (Visual Control management)  บรษัิท อตุสาหกรรมนมไทย จ ากดั  

• หลกัสตูร ภาวะผูน้ าและการเป็นหัวหนา้งาน    บรษัิท World GAS LTD. 
• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ    บรษัิท Kimball Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  

• หลกัสตูร การควบคมุดว้ยสายตา (Visual control Management)   สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (Public 
Training) 

• หลกัสตูร How to be Super Supervisor    บรษัิท Central Retail Corporation ( จ านวน 4 รุ่น )  

• หลกัสตูร การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ   บรษัิท พานาโซนคิ อเิล็กทรกิเวอรค์ (โรงงาน ขอนแกน่) 
• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม 5ส อยา่งมปีระสทิธภิาพ   บรษัิท โพลไีฮเทค จ ากดั 

• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาดว้ยเทคนคิ Why Why Analysis ( Root cause analysis by Why Why 
Analysis Technique )   บรษัิท NHK Spring (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร กลยทุธก์ารแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ  บรษัิท วอ่งอารยี ์คาสเตอร์ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ (Effective KAIZEN Activity)  

บรษัิท APEX PLASTECH CO.,LTD. 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)  

บรษัิท ไบเออรด์อรฟ์ ประเทศไทย จ ากัด  ( จ านวน 6 รุ่น ) 

• โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับวธิกีารพัฒนานอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-
Training)  

แกข่า้ราชการ”   ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร รัฐสภาไทย ( จ านวน 2 รุ่น ) 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งานในสายการผลติ (Production Supervisory Skill for Development)  

บรษัิท Gold Star Metal จ ากัด 
• หลกัสตูร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพือ่กา้วสูส่ดุยอดหัวหนา้งาน    

บรษัิท EPE Packaging (Thailand) Ltd. ( จ านวน 2 รุ่น ) 

• หลกัสตูร กจิกรรม 5 ส เพือ่เพิม่ผลผลติและปรับปรุงงาน    บรษัิท Hoya Lens Thailand LTD. ( จ านวน 2 รุ่น ) 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นและขอ้เสนอแนะขัน้พืน้ฐาน (Basic KAIZEN & Suggestion Activity)  

บรษัิท Via Logistics Co.,Ltd 
• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ ( Manage your time manage your success )    

สถาบนัพัฒนาขา้ราชการ ฝ่ายอยัการ ส านักงานอัยการสงูสดุ 

• หลกัสตูร การวเิคราะหห์าสาเหตแุละแนวทางแกไ้ขป้องกนัปัญหา บรษัิท Intertool Technologies Co., Ltd 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมขอ้เสนอแนะอย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Idea Suggestion Activity)  

บรษัิท Stars Microelectronics (Thailand) จ ากดั มหาชน 
• หลกัสตูร การบรูณาการเครือ่งมอืในการบรหิารงานภาคอตุสาหกรรมยคุใหม ่( 7 Manufacturing Management 

tools ) 
ส านักงานมาตราฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม ( TISI ) กระทรวงอตุสาหกรรม 
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• หลกัสตูร การลดความสญูเปลา่ในการท างาน 7 Wastes ( Reducing for the 7 wastes  )  

บรษัิท Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., LTD. 
• หลกัสตูร การน า KPI ไปปฎบิตัอิยา่งประสบผลส าเร็จ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
• หลกัสตูร การเขยีนแผนปฎบิัตกิาร (Action plan Application)  บรษัิททบีเีคเค (TBKK) ประเทศไทย จ ากดั 

• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ ( Manage your time manage your success )    

บรษัิท Volvo Truck and Bus (Thailand) Co.,Ltd. ( จ านวน 2 รุ่น ) 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม 5 ส. มปีระสทิธภิาพ (Effective Idea Suggestion Activity)  

สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ( จ านวน 2 รุ่น ) 
• หลกัสตูร เรยีนรูเ้กีย่วกับทกัษะหัวหนา้งานและการปรับทัศนคตกิารท างาน (Learn about Supervisor skill and 

Attitude 

Changing ) บรษัิท BANDO Manufacturing (Thailand) Ltd. 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

บรษัิท Sara Lee Coffee & Tea (Thailand) Ltd.  
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งานในสายการผลติ (Production Supervisory Skill for Development)  

บรษัิท Thai Modern case จ ากดั 
• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาและการด าเนนิกจิกรรมแกไ้ขและป้องกนั  บรษัิท One to One 

Contacts Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร กลยทุธก์ารแกไ้ขปัญหาและตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ    บรษัิท ไทยโคะอโิท  จ ากดั 
• หลกัสตูร ทักษะการสอนงานใหก้บัผูส้อนงาน (Train the Trainer)  บรษัิท Schneider Thailand Co.Ltd. 

(จ านวน 3 รุ่น) 
• หลกัสตูร การรายงานและการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ Effective presentation report บรษัิท ไทยโคะอิ

โท  จ ากดั 

• หลกัสตูร การแกไ้ขปัญหาและการบรหิารขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ  ( Systematic Problem solving and 
Effective  

data management )    บรษัิท มติซยุ ไฮยนี แมททเีรยีลส ์( ประเทศไทย) จ ากดั 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN อยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิท NHK Spring (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN ขัน้พืน้ฐานแนวโลจสิตกิส ์บรษัิท FINMORE จ ากดั 
• หลกัสตูร  การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน (Integrated Supervisory Skill)  

บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) ลพบรุ ี 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน    บรษัิท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ากัด มหาชน 
• หลกัสตูร การท ากจิกรรม “ QC Story “ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ( จ านวน 3 รุ่น )  

บรษัิท Sumitomo Rubber (Thailand ) Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

บรษัิท Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาและการด าเนนิกจิกรรมแกไ้ขและป้องกนั   
บรษัิท ฮติาช ิอนิดสัเตรยีล เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

• หลกัสตูร กลยทุธก์ารตัดสนิใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  
บรษัิท ศนูยฝึ์กอบรม เด็นโซ ่DENSO Training Academy (Thailand) :DTAT 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน  บรษัิท  โซนี ่ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส ์(ประเทศไทย)  จ ากัด (จ านวน 3 

รุ่น) 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฏบิัต ิ(Quality Awareness Building)  บรษัิท KITZ (Thailand) 

Co.,Ltd 
• หลกัสตูร การพัฒนาความสามารถหลกั (Competencies)ของหัวหนา้งานในอนาคตและทักษะการสอนงาน  

(หลกัสตูรฝ่ายอ านวยการต ารวจ รุ่นที ่33)       กองบญัชาการศกึษา  ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
• โครงการทีป่รกึษา TPM Project   บรษัิท Bando Manufacturing (Thailand ) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม 5ส อยา่งมปีระสทิธภิาพ   โรงพยาบาล หัวไทร จ.นครศรธีรรมราช (จ านวน 2 

รุ่น) 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งาน    บรษัิท APEX PLASTECH CO.,LTD 

• หลกัสตูรการเพิม่ประสทิธภิาพ และผลผลติในการผลติ  บรษัิท ฮติาช ิอนิดัสเตรยีล เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะหัวหนา้งานระดับตน้และการเขยีนแผนปฎบิตักิาร  บรษัิท เอซเีค ไฮโดรฟารม์ จ ากัด 

• หลกัสตูร การรายงานและการน าเสนองานอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิท ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากัด 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ  บรษัิท เธยีรสรัุตน ์จ ากดั 

• หลกัสตูรนักบรหิารระดบัตน้ รุ่นที ่2”        สถาบนัสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที ่
ส านักงาน ก.พ.ร. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม 5ส อยา่งมปีระสทิธภิาพ   โรงพยาบาล บรุรัีมย ์จ.บรุรัีมย ์(จ านวน 2 รุ่น) 
• หลกัสตูร การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์โครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่( New Entrepreneur Creation : 
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NEC )  

กระทรวงอตุสาหกรรม  
• หลกัสตูร การบรหิารการผลติ โครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่( New Entrepreneur Creation : NEC )  

กระทรวงอตุสาหกรรม  
• หลกัสตูร เทคนคิการวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาดว้ยเทคนคิ Why Why Analysis  บรษัิท NHK Spring Co,.Ltd. 

• หลกัสตูร เทคนคิการลดตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ   บรษัิท Idol system จ ากดั 

• หลกัสตูร การจัดท าแผนปฏบิัตงิาน และการน าไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ  
(The Preparation of Action Plan and Implemented Effectively)  บรษัิท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม 5ส อยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิท Hirai Seimitsu Co.,:Ltd. 
• หลกัสตูร " How To Be Effective Supervisor “     

บรษัิท SSL Manufacturing ( Thailand ) Ltd. (จ านวน 4 รุ่น) 

• หลกัสตูร การเป็นทีป่รกึษากจิกรรม QCC   บรษัิท Inoac Tokai (Thailand) Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การพัฒนาทักษะการสอนงานใหก้ับผูส้อนงาน ( Train the Trainer)  บรษัิท Siam Kito (Thailand) 

Co.,Ltd 
• หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพือ่ความส าเร็จ ( Time Management)  ส านักงานอยัการสงูสดุ กระทรวงยตุธิรรม 

• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม 5ส อยา่งมปีระสทิธภิาพและหลักการควบคมุดว้ยสายตา  
(Visual control management)     บรษัิท Creation Furniture Co.,Ltd. (เครอืบญุถาวร) 

• หลกัสตูร การด าเนนิการกจิกรรม QCC ขัน้พืน้ฐานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

บรษัิท Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิตั ิ(Quality Awareness Building)   

 บรษัิท Pure food Co.,Ltd. 
• หลกัสตูร การควบคมุดว้ยสายตา  (Visual control management)  บรษัิท NHK Spring Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร Modern Supervisor Skill  (หลกัสตูร 2 วนั)  บรษัิทอตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสตูร "จติส านกึคณุภาพและการเพิม่ประสทิธภิาพการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เนือ่งผา่นกจิกรรมสง่เสรมิ" 
(หลกัสตูร 2 วนั) 

      บรษัิท อารเ์อ็กซแ์มนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN ขัน้พืน้ฐานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิท บรษัิท สยามโตช ูจ ากดั 

• หลกัสตูร ไคเซ็นเพือ่การปรับปรุงงาน     บรษัิท พาเนล พลัส จ ากดั 
• หลกัสตูร Idea Suggestion ( หลกัสตูร 4 วนั)   บรษัิท NHK Spring Co,.Ltd. 

• หลกัสตูร Effective KAIZEN for KAIZEN Committee   บรษัิท ซเิบลโก ้มเินอรรั์ลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN อยา่งมปีระสทิธภิาพ (หลกัสตูร 2 วนั) 
บรษัิท Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร ภาวะผูน้ าและการเป็นหัวหนา้งานทีล่กูนอ้งรักและบรษัิทเชดิช ู( จ านวน 3 รุ่น)  
บรษัิท บรษัิท เมอืงไทย ลสิซิง่ จ ากัด 

• หลกัสตูร การเป็นวทิยากร KAIZEN    บรษัิท NHK Spring Co,.Ltd. 

• หลกัสตูร หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิตั ิ(Quality Awareness Building)   
    บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
บรษัิท ฮติาช ิอนิดัสเตรยีล เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

    บรษัิท  แอมคอร ์เฟล็กซเิบิล้ กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• หลกัสตูร ภาวะผูน้ าและการเป็นหัวหนา้งานทีล่กูนอ้งรักและบรษัิทเชดิช ู 

บรษัิท ขนสง่น ้ามันทางทอ่ จ ากดั 
• หลกัสตูร เทคนคิการสอนงานแบบ OJT  บรษัิท EPE Packaging Thailand Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การลดความสญูเปลา่ 7 wastes  บรษัิท นโิปร (ประเทศไทย) จ ากดั 
• หลกัสตูร ภาวะผูน้ าและการเป็นหัวหนา้งานทีล่กูนอ้งรักและบรษัิทเชดิช ู  

บรษัิท โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากัด 

• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม KAIZEN สู ่การบ ารุงรักษาแบบทวผีล บรษัิท น ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์จ ากดั 
• หลกัสตูร 7 Wastes and 6 big losses    บรษัิท น ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์จ ากดั 

• หลกัสตูร Quality improvement to Six sigma   บรษัิท เอฟแอนดเ์อ็น แดรีย่ ์(ประเทศไทย) จ ากั 
• หลกัสตูร กลยทุธก์ารตัดสนิใจและแกไ้ขปัญหา   บรษัิท ดั๊กคงิ จ ากดั 

• หลกัสตูร การบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ยตนเอง   บรษัิท วอ่งอารยี ์คาสเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

• หลกัสตูร Why Why Analysis (หลกัสตูร 2 วนั)   บรษัิท เอจซี ีไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จ ากดั 
• หลกัสตูร Effectiveness working systemบรษัิท โพส แอนด ์พรคีาส จ ากดั 

• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาและการด าเนนิกจิกรรมแกไ้ขและป้องกนับรษัิท  
ไอเอชไอ เทอรโ์บ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

• หลกัสตูร Why why analysis     บรษัิท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากัด 
• หลกัสตูร Management for Executive (หลกัสตูร 2 วนั)  บรษัิท ฟจูสิ ึเจเนอรัล (ประเทศไทย)  จ ากดั 
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• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรม 5 ส. อย่างมปีระสทิธภิาพ  บรษัิท ซกิา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   
บรษัิท Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลกัสตูร การวางแผน/การสัง่งาน/การควบคมุ/การตดิตาม  กลุม่บรษัิท วารเีทพ จ ากัด 
• หลกัสตูร การบ ารุงรักษาเครือ่งจักรดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

บรษัิท ฮติาช ิอนิดัสเตรยีล เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (จ านวน 2 รุ่น ) 

• หลกัสตูร ภาวะผูน้ าและการเป็นหัวหนา้งานมอือาชพี   บรษัิท ไทย-เยอรมัน มที โปรดักท ์จ ากัด 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

บรษัิท ฮโีน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
• หลกัสตูร เทคนคิการแกไ้ขปัญหาและตดัสนิใจ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนอื 

• หลกัสตูร QC Story การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง   บรษัิท ไทย เอ็นโอเค จ ากัด (จ านวน 2 รุ่น ) 

• หลกัสตูร การยกระดบัคณุภาพดว้ย QC Story แบบ Theme Achievement บรษัิท ไทย เอ็นโอเค จ ากดั 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

บรษัิท สตารโ์พลเีมอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (จ านวน 2 รุ่น ) 
• หลกัสตูร ภาวะลม้เหลวและการวเิคราะหผ์ลกระทบ (FMEA)   บรษัิท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั 

• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   บรษัิท อาหารยอดคณุ จ ากดั 
• หลกัสตูร การสรา้งจติส านกึคณุภาพภาคปฎบิัต ิ(Quality Awareness Building)   

บรษัิท DS Smith Rapak (Thailand) Ltd. 

• หลกัสตูร การวเิคราะหส์าเหตทุีแ่ทจ้รงิของปัญหาดว้ยเทคนคิ Why Why Analysis 
บรษัิท  โซนี ่ซพัพลาย เชน โซลชูัน่ส ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

• หลกัสตูร Staff Development Program module การพัฒนาคณุภาพงาน ( 2 วนั ) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
• หลกัสตูร การด าเนนิกจิกรรมไคเซ็นและขอ้เสนอแนะขัน้พืน้ฐาน   บรษัิท มติรผล ไปโอฟเูอล จ ากัด 

 
 


