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 * ผูอำนวยการสายงานการศึกษาฝกอบรมและวินิจฉัยใหคำปรึกษา 
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>>> 

อนุวรรตน ศิลาเรืองอำไพ* 

 

 

การการลมละลายของวาณิชธนกิจขนาดใหญของสหรัฐ-

อเมริกา เลหแมน บราเธอร ที่มีอายุเกาแกถึง 158 ป ใหญเปน

อันดับ 4 ซึ่งเกิดจากปญหาของหนี้เสียและการขาดทุนมหาศาล

จากวิกฤตการณการปลอยสินเชื่อดอยคุณภาพที่ต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐาน (ซับไพรม) และยังมีติดตามมาอีกหลายวาณิชธนกิจที่

ตองแกปญหาดานสภาพคลองอยาง เมอรริล ลินซ และ เอไอจี  

สถาบันที่มีอายุ 158 ป ถือไดวาเปนสถาบันที่มั่นคง แถม

ยังมีระบบบริหารและการควบคุมในมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 

ยังมีโอกาสที่จะลมได ทั้งๆ ที่เทคนิคการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) เปนเทคนิคของตะวันตกที่มีแผนปองกัน (Preven-

tive Plan) เปนแผนงานที่มีการคาดการณความไมแนนอนที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตและเปนความเสียหายที่สามารถปองกันไวกอน

และเมื่อเกิดขึ้นจริงยังตองมีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น  สิ่งเหลานี้ไมไดชวยใหองคการอยูรอด

ไดหรือ? 

ถาเราพิจารณาจุดที่เปนจุดวิกฤต คือ “การละเมิดมาตร-

ฐาน” เกิดจากการตองการผลตอบแทนที่สูง ดวยสุภาษิตที่วา 

“High Risk High Return” เสี่ยงมากจะมีผลตอบแทนมาก แต

ความเสี่ยงเทาไรละที่จะยอมรับได เพราะการตัดสินใจเรื่องแผน

ความเสี่ยงจะตองมีการสราง Risk Map คือ กราฟที่จะตัดสินใจ

วาความเสี่ยงเทาไรที่ตองบริหาร หรือความเสี่ยงเทาไรที่เราจะไม

ตองจัดการ    

ความเสี่ยงคืออะไร?     
ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ

ไมเกิดขึ้นก็ได หรือคาซิกมาในวิชาสถิตินั่นเอง   

ถาเราขึ้นไปที่ตึกใบหยกชั้นสูงสุด แลวกระโดดลงมา

ถือวาเปนความเสี่ยงหรือไม 

โดยทั่วไปจะบอกวาเปนความเสี่ยงแตคำตอบ คือ ไม

เสี่ยง เพราะเราทราบคำตอบแนนอนวา “ตายแนนอน”   

อะไรที่คาดการณไดวาเกิดแนนอนถือวาไมเปนความ

เสี่ยง ความเสี่ยงนี้ไมใชความเสี่ยงดานความปลอดภัย แตเปน

ความเสี่ยงในเชิงบริหาร สิ่งที่เราจะสามารถบริหารจัดการไดเพื่อ

ที่จะใหสามารถบรรลุเปาหมายที่เราไดตั้งไวและสิ่งสำคัญ คือ 

ลูกคาจะไดรับการประกันคุณภาพในการบริการวาจะไดผลิต-

ภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการแนนอน   

 

ตอน “ B u s i n e s s  R i s k  M a n a g e m e n t ” 

ความเสี่ยงที่ตองจัดการ ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได 
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เสนโคงใน Risk Map จะเปนเสนที่แบงระหวางความ

เสี่ยงจะตองจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพราะความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นมีมากมาย การจัดการความเสี่ยงทุกเรื่องถือวาเปน 

“ความสูญเปลา” คาที่คำนวณจะมาจากโอกาสที่แตละเหตุการณ

จะเกิดขึ้น (probability) คา Pe และ Pi คือ โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ของการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ Prevention และ 

Contingency คำนวณออกมาเปน Total Loss คือ ความเสีย-

หายเปนตัวเงิน 

แตกอนที่ได Risk Map มาไดนั้นจะตองมีการกำหนด

กอนวา อะไรคือความเสี่ยง (Identify Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณที่จะถือวาเปนความเสี่ยงจะตองดูวาเหตุการณ

นั้นไมแนนอนหรือไม ถาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน ถือวา

เปนประเด็นปญหาปกติที่ตองจัดการ แตถาไมแนนอน สิ่งที่ตอง

พิจารณาตอคือ เกิดความเสียหายหรือไม ถาไมเกิดความเสีย

หาย ไมเกิดผลกระทบก็ไมจำเปนตองจัดการ สิ่งที่ตองพิจารณา

ตอไป คือ เหตุการณดังกลาวจะมีเวลาเปนตัวกำหนดหรือไม ถา

กำหนดไดถือวาเปน “ความเสี่ยง” ความเสี่ยงนี้เปนความเสี่ยงที่

ผูบริหารตองใหความสนใจและตองดูวาความเสี่ยงนี้คาดการณ

ไดหรือไม ถาคาดการณผลไมไดตองใชความยืดหยุนของผู-

บริหารเอง บริหารจัดการแกปญหาและปองกันปญหาสวนที่ 

คาดการณผลไดตองจัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแบง

ออกเปน 2 แผน คือ แผนปองกัน (Prevention Plan) และแผน

ฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

ถาเราเปนนัก QCC (Quality Control Circle) จะเห็นวา

เรื่อง Risk Management เปนเรื่องเดียวกัน แตเปนการยอน

หลักสูตรฝกอบรมของเดือนพฤศจิกายนที่นาสนใจ : 
หลักสูตร ประยุกตใชคอมพิวเตอร วางแผนงานซอมบำรุง 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหสามารถจัดทำระบบบำรุง

รักษาเชิงปองกัน (PM) ดวย MS.Access เทคนิคการจัดทำฐาน

ขอมูลเครื่องจักร การเขียนรายการงานบำรุงรักษา การกำหนด

หมายเลขงาน หมายเลขวัสดุ การทำคูมือแมแบบ (Master) และ

การวางแผนการออกแบบการสรางโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร

ดวย MS.Access พรอมทั้งฝกทักษะการสรางโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูลดวยตนเอง และสามารถนำไปประยุกตกับงานอื่นๆ ได 

 

หลักสูตร วิธีการสรางและพัฒนา Competency ในองคการ 

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหทราบถึงความหมาย ที่มา 

แนวคิด และประเภทของ Competency การกำหนด Compe-

tency สำหรับกลุมงานในองคกร ขั้นตอนการสรางและนำ 

Competency มาใชในองคกร วิธีการหา Core Competency ทำ

อยางไร มีขอพิจารณาอยางไรบาง วิธีการหา Functional 

Competency ในงาน การประเมิน Competency และการนำ 

Competency มาใชในการบริหารงานบุคคล เชน การสรรหา  

คัดเลือก การพัฒนาบุคคลากร การจายคาตอบแทน การฝกอบรม 

การขึ้นเงินเดือนประจำป เปนตน 

ทานทีส่นใจสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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กระบวนการ (Reverse Engineering) คือ พูดยอนหลังจาก

อนาคตมาสูปจจุบัน คือ การคาดการณเหตุการณที่กอใหเกิด

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแลวหาทางปองกันไมให

เหตุการณนั้นเกิด แตถาเหตุกรณนั้นเกิดขึ้นจะมีแผนฉุกเฉิน

อยางไร แตในกรณี QCC หรือ Deming Circle ปจจุบันนิยม

เรียก วงจร PDCA  คือ มีการวางแผนงาน รวมถึงแผนปฏิบัติการ

และปฏิบัติตามแผน แตโดยปฏิบัติ P จะหมายถึง Standard ที่ได

กำหนดไว Requirement ของลูกคาที่ไดกำหนดไว กระบวนการ

ตรวจสอบถาพบวาแผนหรือมาตรฐานงานและสิ่งที่ปฏิบัติเกิด

ชองวางถือวาปญหาไดเกิดขึ้น กระบวนการตอไปคือ การแกปญหา 

(Problem Solving) หากงานไมเปนไปตามแผนสิ่งที่ตองดำเนิน

การคือ จัดการอยางไรใหงานสามารถดำเนินตอไปได (Correc-

tive Action) ซึ่งเปนเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นแลว นั้นเทียบไดกับ

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) นั่นเอง แตการเกิดปญหาขึ้น 

สิ่งสำคัญคือทำอยางไรที่จะใหปญหานั้นไมเกิดซ้ำอีก การที่

ปญหาดังกลาวเกิดซ้ำซาก ถือไดวาเปนการแกปญหาที่อาการ 

(Symptom) เปน “ความสูญเปลา” ที่ตองแกปญหาซ้ำซาก หลัง-

จากทำตามมาตรการ Corrective Action แลว ตองวิเคราะหหา

หลักสูตร เจาะลึกเทคนิคสถิติสำเร็จรูปใน Excel เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 มีเนื้อหาประกอบดวยการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา อธิบายขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงายในเบื้องตน การนำเสนอขอมูล

โดยแผนภูมิหรือกราฟ เชน Histogram, Pie Chart, Scatter Diagram การจัดลำดับความสำคัญของปญหาโดยวิเคราะหแบบพาเรโต (Pareto 

Analysis) การหาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลลัพธของปญหา หรือคุณลักษณะตางๆ การวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูล หรือตัวแปรใน

รูปแบบสมการเสนแนวโนม หรือรูปแบบเสนพยากรณ วิธีเพิ่มความถูกตองแมนยำในการพยากรณเสนแนวโนมของตัวแปร การตรวจสอบระดับ

อิทธิพลของปจจัยโดยประยุกตหลักการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) การพัฒนาคุณภาพ หรือวิจัยผลิตภัณฑโดยการตรวจสอบระดับอิทธิพล

ของปจจัยอยางเปนมาตรฐาน โดยใช z-Test, t-Test และ f-test เปนตัวทดสอบ พรอมทั้งสามารถอานผลวิเคราะหและตัดสินใจ 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

หลักสูตรฝกอบรมของเดือนพฤศจิกายนที่นาสนใจ : 
หลักสูตร Statistical Problem Solving for Middle Management 

(In Action) การแกปญหาโดยการใชกลวิธีทางสถิติสำหรับผู

บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติ วันที่ 5-7, 12-14 พฤศจิกายน, 25 

ธันวาคม 2551 เพื่อใหผูบริหารระดับกลางทั้งอุตสาหกรรมการผลิต

และการบริการไดเขาใจถึงแนวความคิดในการแกไขปญหาผาน

กลวิธีทางสถิติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปองกันการเกิดซ้ำของ

ปญหา โดยผานกรณีศึกษาจำลองปญหาธุรกิจ ซึ่งจะสงผลให

สามารถแกปญหาเชิงธุรกิจไดอยางมีประสิทธิผล โดยลงมือแก

ปญหาจริงและสามารถวิเคราะหและอานผลทางสถิติไดอยางเปน

เหตุเปนผล มีเนื้อหาประกอบดวย การทำความเขาใจพื้นฐานสถิติ 

การนิยามปญหาและกำหนดหัวขอปญหา การสังเกตการณและ

การตั้งเปาหมาย การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง การจัดทำมาตรฐาน

และทำใหเปนมาตรฐานและการนำเสนอผลงานจากการแกปญหา

จริง 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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สาเหตุที่รากเหงาของปญหา (Root Cause) เพื่อปองกันปญหา

ไมใหเกิดซ้ำ (Preventive Action) ซึ่งจะสอดคลองกับแผน

ปองกัน (Prevention Plan) เพื่อปองกันเหตุการณที่กอใหเกิด

ความเสียหายในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในลักษณะการใช QCC จะเนนงานที่มีอยูแลวเกิด

ปญหา เหมาะสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ แตสิ่งที่นาจะ

สอดคลองกับ Risk Management มากสุด คือ Task Achieving 

หรือ Theme Achievement เปนงานของผูบริหารที่นำเทคนิค 

QCC ไปใช แตในกระบวนการ Plan จะหมายถึง Policy หรือ 

Project Base ซึ่งเปนงานที่ยังไมเกิดขึ้นมากอน แตตองทำให

สำเร็จ เชน การออกผลิตภัณฑใหม การขยายโรงงาน การเพิ่ม

กำลังการผลิต เปนตน เรื่องเหลานี้ เปนเรื่องในเชิงนโยบาย 

หรืองาน Break-through เปนนวัตกรรมที่เนนการลดตนทุนจริง

เปนหลัก ไมใชลดความสูญเปลาอยางพนักงานหนางาน เปน

งานที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนงานลักษณะดังกลาวจะตองนำ

แนวคิดแบบ Risk Management มาใชรวมประกอบ เพราะเปน

งานอนาคตซึ่งมีความไมแนนอน หรือความเสี่ยง ทำอยางไรที่

จะตัดความเสี่ยงหรือความไมแนนอนเหลานี้ออกไป เพ่ือให

เกิดความแนนอน เพื่อใหโครงการ นโยบายที่ตองการ สำเร็จ 

“แนนอน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลักสูตรดานบริหารการผลิตในเดือนพฤศจิกายน : 
●  การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผูบริหาร) 

●  การลดตนทุนที่ทุกคนมีสวนรวม 

●  ระบบการผลิตแบบลีน 

●  กลยุทธการตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำป  

 เพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง 

●  การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี) 

●  ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี 

●  การบริหารการจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ 

●  เทคนิคการลดตนทุนดวย MUDA MURI MURA 

●  การวิเคราะห ตนทุน ปริมาณ กำไร 

●  เทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาที่หนางาน 

●  บริหารงานหนางานดวย 3 Gen และ 5 Why 

●  Logistics Management 

ทานทีส่นใจสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551 มีเนื้อหา

ประกอบดวยบทบาทผูมีหนาที่พัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร ความสำคัญและขอควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม ปญหาของการจัด- 

ฝกอบรม การวางแผนการฝกอบรมและการจัดทำ Training Roadmap วิธีการจัดทำแผนการฝกอบรม (ภาคปฏิบัติ) การพัฒนาบุคลากรตามความ

สามารถ การประเมินและนำผลการประเมิน Competency ไปใชในงานฝกอบรม ตัวอยางการแปลง Competency Gap สูแนวทางการพัฒนา

บุคลากร แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และขอควรคำนึงในการปฏิบัติตามแผน IDP 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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การแกปญหาเรื่องความเสี่ยง ถาพิจารณาจากแผนภาพ 

ในกรณีที่ขอมูลไมเพียงพอจะตองหาขอมูลมาสนับสนุนรองรับ

กอนที่จะพิจารณาเรื่องความเสี่ยง เพราะขอมูลจะทำใหเรา

สามารถคาดการณเหตุการณไดแมนยำมากขึ้น แตถาเปนความ

เสี่ยงที่ยอมรับไดก็ไมตองจัดการอะไร สำหรับความเสี่ยงที่ตอง

จัดการ วิธีการจัดการคือ 

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ เชน ในกรณีที่เกิดปญหา

ซับไพรม เพราะลดมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อตองการ

ผลตอบแทนสูงๆ ทำใหเกิดความเสี่ยงจากหนี้เสีย เปนตน 

2. การถายความเสี่ยงนั้นไปยังบุคคลที่สาม เชน การ

ประกัน การจางผูเชี่ยวชาญดำเนนิการแทน เปนตน 

3. สรางแผนสำรองทางเลือก เชน การมีมอเตอรสำรอง 

หากมอเตอรหลักเสียสามารถเปลี่ยนไดทันที โดยไมกระทบการ

ผลิต เปนตน แตขอเสียคือ ตนทุนสูง ดังนั้นควรเลือกเฉพาะสวน

ที่มีจุดสำคัญตอคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ  

4. จัดการความเสี่ยง โดยจัดทำแผนก Prevention และ 

Contingency และมีงบประมาณสำรอง  

หลักสูตร TQM สำหรับผูบริหาร วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2551 

มีเนื้อหาประกอบดวยหลักการบริหาร TQM และการประยุกตใช 

ปจจัยสูความสำเร็จในการใช TQM องคประกอบของ TQM (TQM 

House) บทบาทของผูบังคับบัญชาในการสงเสริมผลักดัน TQM 

หลักการบริหารจากลางสูบน (Bottom Up Activities) หลักการ 

QCC (QCC Concept) และการแกไขปญหาดวย QCC โดยใช 

QC Story หลักการบริหารนโยบายตามแนวทาง TQM (Policy 

Management in TQM Way) การบริหารนโยบาย (Policy 

Management) และการบริหารขามสายงาน การเขียนแผนปฏิบัติ 

(Action Plan) หลักการบริหารงานประจำตามแนวทาง TQM 

(Daily Management in TQM Way) การกำหนดมาตรฐานและ

การปรับปรุงมาตรฐาน การเสนอผลงาน 

ทานทีส่นใจสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงอยางมากในทางปฏิบัติคือ “ความ

เสี่ยงจากการไมยอมเสี่ยง”  หมายความวา การที่ผูบริหารไมกลา

ที่จะเสี่ยงเลย เชน ไมกลาเสี่ยงเรื่องการลงทุนในการนำเทคโนโล-

ยีใหมมาใช ไมเสี่ยงในการสำรองคนเพื่อการพัฒนาองคการใน

ระยะยาว ไมกลาเสี่ยงที่จะทำอะไรใหมๆ ไมกลาเสี่ยงที่จะคิด

นอกกรอบและที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงจากการตัดสินใจชา หรือ

ระบบเชื่องชา เปนความเสี่ยงจากการเสียโอกาส เหลานี้ถือวา

เปนความเสี่ยง เพราะเปนความเสี่ยงที่จะนำพาองคการเขาสู

สภาวะแชแข็ง (Freeze) เมื่อองคการไมไปซายหรือขวาอยูกับที่ 

ถือไดวา “ถอยหลัง” แลว เพราะคูแขงเขาไปขางหนาและยุค

สมัยของโลกาภิวัตน “ความเร็ว” ถือวาเปนสิ่งสำคัญที่สุด   

 

ผูบริหารองคการของทานไดอานบทความนี้หรือยัง? 

หากยังไมไดอานก็ถือวาเปน “ความเสี่ยง” นะครับ 

 

 
หลักสูตรพื้นฐานและบริหารในเดือนพฤศจิกายนที่นาสนใจ : 
●  เทคนิคการจัดทำงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

●  หลักบริหาร 9 ประการ กุญแจทองของหัวหนางาน 

●  KAIZEN FOR KAIZEN 

●  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดตอที่ชุมชน 

●  เทคนิคการเปนผูบังคับบัญชา 

●  ภาวะผูนำ (ผูนำแหงศตวรรษใหม) 

●  Mind Mapping ที่เหนือกวาความคิดสรางสรรค 

●  กลยุทธการสัมภาษณแบบครบเครื่อง 

●  จัดซื้ออยางไรใหมีประสิทธิภาพ 

●  การบริหารงานเอกสาร 

●  การเจรจาตอรองในงานขายอยางมืออาชีพ 

●  การพัฒนาตนเองเพื่อความเปนเลิศ 

●  Balanced Scorecard and KPIs:  

 ประยุกตใชในการบริหารงานบุคคล 

●  การสรางแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ดวยวิธีการ 7Q 

●  เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน 

●  การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม (ภาคปฏิบัติ) 

●  หัวหนางานกับการควบคุมงาน  โดยใชกรณีศึกษา 

●  เสริมทักษะการเปนวิทยากรฝกอบรม 

●  จะเปนผูชวย (ผูบริหาร) ที่มีประสิทธิภาพไดอยางไรใหเห็นผล 

●  การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

●  เสริมสราง “วินัย” อยางไรใหสรางสรรค 

●  การแกไขปญหาและการตัดสินใจทางการบริหาร 

●  จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) 

●  เคล็ดไมลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรใหองคกร 

●  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

●  การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 

●  QC Process Chart 

●  เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ: New 7 Tools 

●  Control Plan Workshop for ISO/TS 16949 : 2002 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือติดตอ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 

หลักสูตรดานความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม 

ประจำเดือนพฤศจิกายน :  
●  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

 ในการทำงาน 

●  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน 

●  ผูควบคุมประจำหมอน้ำและหมอตมที่ใชของเหลว 

 เปนสื่อนำความรอน 

●  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 42 ชั่วโมง 

●  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 

●  ผูตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 

●  การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟา 

●  การออกแบบระบบดูดและกำจัดฝุน Part II (Advanced) 

 

หลักสูตรฝกปฏิบัติในเดือนพฤศจิกายนที่นาสนใจ : 
●  Process Instrumentation Part I : Measurement 

●  หลักการประยุกตใช PLC ในงานอุตสาหกรรม Part II 

●  การขับ Forklift อยางถูกวิธี แบบไฟฟา 

ทานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tpif.or.th 

หรือ Call Center 0 2717 3000 ตอ 81 
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หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตดวย IE เทคนิค เรียนเสริมวันที่ 14 ธันวาคม 2551   

 IE เทคนิค (Industrial Engineering) เปนเทคนิคสำหรับจัดรูปแบบการทำงานอยางถูกตองใหงายขึ้นดวยเวลาที่สั้นลงและตนทุนที่ต่ำลง 

ปจจุบันนี้มีการยอมรับเทคนิคนี้มากขึ้นและนำไปประยุกตใชอยางกวางขวางในวงการผลิตของประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแลว โดยญี่ปุนเปน

ประเทศชั้นนำประเทศหนึ่งที่มีความรูทางดาน IE เทคนิคทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเกณฑสูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา IE เทคนิคนี้ไดรับการ

พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเปนสำคัญทำใหภาคอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางนาอัศจรรย แตในระยะหลังไดมีผูนำ IE เทคนิคไป

ประยุกตใชกับงานในแขนงอื่นๆ เชน การขนสง ธุรกิจคาขาย การเงิน การสื่อสาร รัฐวิสาหกิจและหนวยงานราชการ เพื่อการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) คุณขวัญชัย  โทร. 0 2717 3000 ตอ 745 

 

หลักสูตร เทคโนโลยีการบริหารโรงงานขั้นสูง (การบริหารการ

ผลิตเชิงกลยุทธ) เรียนเสริมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 

 เปนหลักสูตรการบริหารการผลิตที่ขยายแนวคิดจากการ

บริหารการผลิตภายในโรงงาน (Manufacturing Management) 

ไปสูการบริหารการผลิตในอุตสาหกรรม (Factory Management) 

 ในหลักสูตรการบริหารการผลิต (MMC) ทั้งการผลิตชั้นตน 

ชั้นกลางและชั้นสูง จะเนนสาระเฉพาะการบริหารการผลิตภายใน

โรงงาน (Manufacturing Management) เปนหลัก แตหลักสูตร

เทคโนโลยีการบริหารโรงงานขั้นสูงจะครอบคลุมไปถึงเนื้อหาสาระ

ดานการบริหารงานออกแบบ (Design Management) และการ

บริหารงานจัดหาปจจัยการผลิต (Procurement Management) 

ดวย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกการศึกษาทางไกล 

(มหาวิทยาลัยซันโน) คุณวีระพจน  โทร. 0 2717 3000 ตอ 742 

โครงการเทียบโอนผลการฝกอบรมสูการเทียบวุฒิปริญญาตรี 

ความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

กับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เปดรับสมัครนัก

ศึกษารุน 11 ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2551-มิถุนายน 2552 ขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษา มิถุนายน 2552 ดวนรับจำนวนจำกัด  

 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหกับผูที่มีความรูและประสบ-

การณไดนำความรูและประสบการณมาใชในการเพิ่มคุณวุฒิใหกับ

ตนเอง  เนื่องจากผูเรียนสามารถสะสมหนวยกิตดวยการเทียบโอน 

ไดถึง 3 รูปแบบ คือ เทียบโอนจากประสบการณการทำงาน  หรือ

การฝกอบรมยอนหลัง 3 ป เทียบโอนจากผลการฝกอบรมที่ ส.ส.ท. 

จัดฝกอบรมใหตามโครงสรางหลักสูตรและเทียบโอนจากผลการ

เรียนทางไกลเรียนทางไกลกับสวนการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัย

ซันโน)   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

แผนกการศึกษาทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน)  

โทร. 0 2717 3000 คุณจีรติและคุณมาลินี   
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