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1. สร้างแรงกระตือรือร้น ท�าให้พนักงานเกิดแรงของการก

ระตือรือร้น ต้องสร้างภาพวิกฤติการณ์เกิดขึ้น เช่น ถ้าไม่สามารถ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ องค์กรก็จะสูญเสียโอกาสท�าให้ไม่สามารถ

ขยายการเติบโตได้ สุดท้ายกิจการก็อยู่ไม่ได้ 

การสร้างวกิฤต ิท�ำให้พนกังำนเหน็ภำพในเชิงลบ เป็นวิธีการ

หนึ่งที่สามารถท�าได้ ที่ส่งผลให้พนักงานเกิดการกระตือรือร้น 

ในทางตรงกันข้ามก็ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้ได้

ควบคูก่นั คอื กำรสร้ำงควำมหวงั เป็นการท�าให้เหน็ถงึภาพในเชิงบวก 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผลที่จะได้รับนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน 

เช่น โอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพ สถานะความเป็นอยู่ หรือคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

การสร้างแรงกระตือรอืร้น เป็นการท�าให้พนกังานมคีวามรูส้กึ

เกดิขึน้ ถ้าความรูส้กึเกดิขึน้นัน้ส่งผลให้พนกังานคดิและเหน็ภาพทีจ่ะ

เกดิขึน้ได้อย่างชดัเจน จะส่งผลเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่จะ

เป็นพฤติกรรมที่กระตือรือร้น 

ไม่ว่าการใช้วิธีเชิงลบ หรือการสร้างความหวัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมของคน ณ ขณะนั้นอยู่ในระดับไหน (ตามที่พูดถึงข้างต้น 4 

ระดับ)

2.  ค้นหาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน วิสัยทัศน์ คือ ภาพ หรือสิ่งที่

ปรารถนาให้เกดิขึน้และต้องเกดิข้ึนได้จรงิๆ แบบไม่เพ้อฝัน เป็นการ

ก�าหนดทิศทางที่จะก้าวไปไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในเรี่องนี้ก็หมายถึงการ

ก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จะต้องมีการฝึกให้พนักงานมีการท�างาน

โดยมีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายนั้นจะเป็นตัววัดผลส�าเร็จของงาน  

ถ้ามีการฝึกให้พนักงานท�างานอย่างมีเป้าหมาย จะท�าให้

พนกังานเกดิความมุง่มัน่ในการท�างานและรูจ้กัสร้างวธิกีาร ปรบัปรงุ

วิธีการท�างานเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายนั้น

3. เน้นเป้าหมายระยะสั้น ท�าไมต้องให้ความส�าคัญกับ 

เป้าหมายระยะสั้น การพิชิตเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้

พนักงานมีพลัง ที่จะไขว่คว้า เห็นผลส�าเร็จในระยะยาวได้ เป้าหมาย

ฐิติ บุญประกอบ

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส ส.ส.ท.

การ
เปลี่ยนแปลง หลีกหนีไม่ได้ มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง...จะ

ท�ำอย่ำงไรถึงเปลี่ยนแปลง 

ท่ีว่าเปลีย่นแปลงนัน้ คอืการเปลีย่นแปลงพนกังาน เพราะถ้า

คน หรือพนักงานไม่เปลี่ยน องค์กรจะเปลี่ยนได้เช่นไร การรับมือกับ

สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงองค์กรจะไม่มโีอกาส

ปรับตัวได้เลย ในระดับบุคคลถ้าพูดถึงการเปล่ียนแปลงจะมี

พฤติกรรมที่เห็นได้ 4 ระดับ

ระดับที่ 1 ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

หรอืไม่ยอมเปลีย่นแปลงยังไม่พอ คนๆ นัน้ อาจะแถมด้วยการด่า การ

บ่น หรือไม่พดูอยูเ่ฉยๆ แต่ถงึอย่างไรในช่วงเวลานัน้กย็งัจะไม่เปลีย่น

ระดับที่ 2 เฉยๆ พวกน้ียังไม่แสดงการต่อต้าน หรือให้การ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง วางตัวเฉยๆ และก็ไม่ยอมพูด เป็นไปได้ที่

รอคอยจังหวะเวลา ที่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ระดับที่ 3 ยอมรับ พวกนี้เริ่มเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง แต่

กย็งัมข้ีอสงสยัอยู ่คอืยงัเหน็ว่าภาพการเปลีย่นแปลงนัน้ยงัไม่แจ่มชดั

นัก ซึ่งบางครั้งอาจจะมีเสียงบ่น หรือไม่พูด ท�าเฉยๆ ก็เป็นไปได้แต่ก็

ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ระดับที่ 4 ยินดี เต็มใจ ในกลุ่มน้ีมีความยินดี เต็มใจตลอด

เวลา สนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส�าหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

องค์กรทีท่่ำนท�ำงำนอยู ่ส่วนใหญ่พนกังำนอยูใ่นกลุ่มไหน... 

ถ้ำเป็นกลุ่มระดับที่ 4 ถือว่ำเป็นองค์กรที่โชคดีมำก 

ผูน้�าก�าหนดทศิทางเป้าหมายชดัเจนและสือ่สาร ให้เกดิความ

เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน รับรองได้เลยว่าองค์กรของท่าน เป็น

องค์กรหนึ่งที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แต่ถ้ำไม่ใช่กลุม่ระดบัที ่4 ล่ะ ต้องขบคดิต่อว่ำจะท�ำอย่ำงไร

การสร้างรูปแบบให้เกิดการเปลีย่นแปลง ในระดบับคุคล หรอื

ที่ตัวพนักงานนั้นให้พิจารณา 5 ประเด็นที่จะต้องท�าเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ

ท�าให้พนักงาน
เปลี่ยนแปลง
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โปรแกรมอบรมและสัมมนาฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

กระบวนการจนเห็นผลส�าเร็จ เพราะจะได้รู้ว่าผลส�าเร็จนั้นใช้ได้ หรือ

ไม่ได้ เพราะทั้งสองประเด็นถือว่าเป็นบทเรียน สามารถถอดบทเรียน

ในการน�าไปคิดวิเคราะห์ในครั้งต่อไปได้

การไม่เลิกล้มง่าย ถือว่าเป็นการสร้างวินัยในการท�างาน ใน

ความเพียรพยายาม ความอดทน ถ้าเมื่อไหร่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ก็

อย่ำพยำมปรบัเป้ำหมำยให้ต�ำ่กว่ำ เดิม การต้ังเป้าหมายท้าทายเป็น

เร่ืองทีถู่กต้องต้องคงเป้าหมายไว้ ย�า้..ถ้ายังไม่บรรลเุป้าหมาย เป้าหมาย

คงไว้ แต่ค้นหาปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยไม่เลิกล้มง่ายๆ 

การวางกรอบการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวทั้ง 5 ประเด็น  

➠ สร้างแรงกระตือรือร้น

➠ ค้นหาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

➠ เน้นเป้าหมายระยะสั้น

➠ ลงมือท�าทันที

➠ หาวิธีไม่เลิกล้มง่าย

จะมอีทิธพิลส่งผลถงึพฤตกิรรมในกำรท�ำงำน ระบบคดิและ

จิตส�ำนึก ถ้าทั้ง 3 สิ่งนี้ขยับ พนักงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

อย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรที่พร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ระยะสั้น เหมือนกับการเก็บเกี่ยวเป้าหมายรายทาง เมื่อท�าได้เกิด

อาการดีอกดีใจ เป็นระยะๆ ถ้าปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัด

เชียงใหม่ ก็ต้องมีการก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นไว้ เช่น ระยะแรก 

กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี ระยะที่สอง สิงห์บุรี-นครสวรรค์ ระยะสาม ระยะสี่ 

ก็ก�าหนดโดยซอยเป้าหมายจนกว่าจะถึงเชียงใหม่

ถ้าก�าหนดเป้าหมายท่ีเดยีว คอืเป้าหมายระยะยาว กรงุเทพฯ-

เชียงใหม่ จะท�าให้เกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายได้ง่าย เพราะต้องใช้เวลา

มากกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นก็จะเป็น 

Quick Win ซึง่เป็นผลโดยตรงต่อแรงกระตุน้จงูใจพนกังานให้มแีรงขบั

เคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

4. ลงมือท�าทันที เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ปล่อยให้เป็นเป้า

หมายลอยๆ และไม่ลงมอืท�าจะไม่เกดิประโยชน์อะไรเลย ผลส�าเรจ็ที่

เกิดขึ้นต้องลงมือท�าจริง การลงมือท�าทันที คือ ตัดกำรลังเลสงสัย ไม่

ผัดวันประกันพรุ่ง

ถ้าไม่ท�าก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ ไม่ได้ ดี หรือไม่ดี คุณค่าจะเกิดขึ้นจริง

ได้ด้วยการลงมือท�าเท่านั้น การก�าหนดเป้าหมาย และพูดคุยโดยไม่

ลงมือท�า เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

5. หาวิธีไม่เลิกล้มง่าย เมื่อลงมือท�าแล้ว ต้องท�าให้ส้ินสุด TPA
news

Budget Code หลักสูตร วันที่จัด
สมาชิก/บุคคลทั่วไป

(ยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม)

กลุ่มวิชาการจัดการและบริหารงานบุคคล (A)
A-13CL096P
A-13LM097P
A-13LM098P
A-13CL099P
A-13LM100P
A-13CN101P
A-13CN102P

A-13CN103P

A-13CN104P
A-13LM105P
A-13LM106P
A-13CN107P
A-13CN108P
A-13LM109P

เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน 
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) 
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
ระบบการจัดท�าและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งเสริมการตลาดโดยใช้งบประมาณต�่า 
เสรมิสร้าง “วนิยั” อย่างไรให้สร้างสรรค์ (การเสรมิสร้าง และรกัษาวนิยั อย่าง
สร้างสรรค์) 
เทคนิคการเขียนแผนงาน การก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
การจัดท�าและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) 
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการออกแบบและสร้างระบบการวัดผล KPI ด้วย Excel 
เทคนิคและทักษะการน�าเสนองานส�าหรับ HR
พูดโทรศัพท์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประทับใจ 
บริการเฉพาะหน้าอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ 

4 กรกฎาคม 2556
4 - 5 กรกฎาคม 2556

5 กรกฎาคม 2556
5-6, 11 - 12 กรกฎาคม 2556

6 กรกฎาคม 2556
7 กรกฎาคม 2556
9 กรกฎาคม 2556

9 - 10 กรกฎาคม 2556

9 - 10 กรกฎาคม 2556
9 - 10 กรกฎาคม 2556
9 - 10 กรกฎาคม 2556

10 กรกฎาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556

2000 / 2300
4600 / 5100
1900 / 2200
7700 / 8700
1900 / 2200
1800 / 2100
1800 / 2100

3400 / 3900

3100 / 3700
3400 / 3900
5000 / 5700
1800 / 2100
1800 / 2100
1900 / 2200

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์และการผลิตอัตโนมัติ ( C )

C-13CL021P

C-13CL016P
C-13CL014P

เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2 รุ่น 101
(เลื่อนจากวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2556)
เทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน Excel เบื้องต้น รุ่น 101
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel รุ่น 123

8 – 7 กรกฎคาม 2556

8 - 7 กรกฎาคม 2556
10 – 12 กรกฎาคม 2556

3000 / 3700

3000 / 3700
4800 / 5500
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กลุ่มวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (E)

E-13CN016P
E-13CN017P
E-13CN018P
E-13CN019P

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง 
ผู้ควบคุมประจ�าหม้อน�้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน�าความร้อน
เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ในสถานประกอบการ 

5 – 6 กรกฎาคม 2556
6 กรกฎาคม 2556

8 – 13 กรกฎาคม 2556
13 กรกฎาคม 2556

3100 / 3600
1800 / 2100
6000 / 6700
1900 / 2200

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและการสอบเทียบ (I)

I-13CL035P
I-13CL026P
I-13CL036P
I-13CL037P
I-13CL038P
I-13CL030P
I-13CL033P

pH Measurement & Calibration (Theory) 
การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน�้าหนักมาตรฐาน รุ่น 198
การสอบเทียบโต๊ะระดับด้วยระดับน�้า 
Method Validation for Testing & CalibrationLab 
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อก�าหนด ISO 9001:2008ข้อ 7.6 รุ่น 151
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก รุ่น 158

4 กรกฎาคม 2556
6 – 7 กรกฎาคม 2556
6 - 7 กรกฎาคม 2556

13 กรกฎาคม 2556
13 - 14 กรกฎาคม 2556
26 – 27 กรกฎาคม 2556
27 - 28 กรกฎาคม 2556

2000 / 2500
3600 / 4100
3600 / 4100
2000 / 2500
3500 / 4000
3300 / 3900
3600 / 4100

กลุ่มวิชาบริหารการผลิต (M)

M-13LM033P
M-13LM034P
M-13LM035P
M-13CL036P
M-13LM037P

M-13MP038P
M-13MP039P
M-13MP040P

การประยกุต์ใช้ Excel เพือ่วางแผนความต้องการวสัดแุละจดัตารางการผลติ
หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ (Warehouse Management) 
การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต 
เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (Poka Yoke) 
การวิเคราะห์ และการออกแบบแผนผังสายธารแห่งคุณค่า (กลยุทธ์การ
ปรับปรุง VSM) 
เทคนิคการค้นหา ลด และก�าจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU 
Just in Time:ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหา ด้วยเทคนิค 
FTA (Fault Tree Analysis)

3 – 5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
9 กรกฎาคม 2556

9 – 10 กรกฎาคม 2556

10 กรกฎาคม 2556
11 – 12 กรกฎาคม 2556

13 กรกฎาคม 2556 

4700 / 5400
2000 / 2300
1800 / 2100
2200 / 2500 
3300 / 3800

2000 / 2200
2000 / 2500
2000 / 2500

กลุ่มวิชาบ�ารุงรักษาทวีผล (P)

P-13MP032P
P-13LM033P
P-13LM034P

เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง 
กลยุทธ์การจัดท�ามาตรฐาน 5ส 
การฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง 

4 กรกฎาคม 2556
6 กรกฎาคม 2556

12 กรกฎาคม 2556

2000 / 2400
1800 / 2100
1800 / 2100

กลุ่มวิชาส่งเสริมคุณภาพและการมาตรฐาน (Q)
Q-13MP054P
Q-13MP055P
Q-13MP056P

Q-13LM057P
Q-13MP058P
Q-13MP059P
Q-13MP060P
Q-13MP061P
Q-13LM062P

การจัดระบบการบริหารงานประจ�าวัน 
เทคนิคการวิเคราะห์ และการเขียนใบ CAR อย่างมีประสิทธิผล 
Problem Solving by Data Analysis : กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยอาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดท�าระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ 
การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (ส�าหรับหัวหน้างานชั้นต้น)
การจัดท�ารายงานเพื่อเสนอผลงาน QC Circle 
มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105E 
การวิเคราะห์และค�านวณเชิงลึกใน MSA : 4th Edition 
การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการจดัการเอกสารคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008

3 - 4 กรกฎาคม 2556
4 กรกฎาคม 2556

8 – 9, 16 กรกฎาคม 2556

9 - 10 กรกฎาคม 2556
10 – 11 กรกฎาคม 2556

11 กรกฎาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556
12 กรกฎาคม 2556
13 กรกฎาคม 2556 

4000 / 4500
1800 / 2100
4500 / 5000

3000 / 3500
3400 / 3900
1800 / 2100
1800 / 2100
3600 / 4100
2000 / 2200



39TPA news

Human Development

June 2013 ●  No. 198

หมำยเหตุ: 
● ในกรณทีีผู่ส้มคัรเข้ารบัการฝึกอบรมมจี�านวนน้อย ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงให้ผูส้มคัรเข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรนัน้ๆ เข้า

อบรมในครั้งถัดไป โดยสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่จัดการฝึกอบรม 3 วัน
● ช�าระเงินล่วงหน้า หรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น  
● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 741-744
 

Budget Code หลักสูตร วันที่จัด
สมาชิก/บุคคลทั่วไป

(ยังไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม)

Hot Issue / New Course
E-13NB003D
E-13NB010D
Q-13NB008D
P-13NB003D
P-13NB004D
E-13NB009E

การวางแผนการจัดการพลังงาน(ISO 50001)ด้วย TSV Energy Chart
การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ) การใช้ Process Point Analysis มาวิเคราะห์ปัญหาใน
อุตสาหกรรมการผลิต กลยุทธ์การบริหารงานระบบด้านซ่อมบ�ารุง 
การบริหารงานวิศวกรรมงานระบบและซ่อมบ�ารุงรักษา  
ผู ้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่น 13

3 – 5 กรกฎาคม 2556
5 กรกฎาคม 2556
6 กรกฎาคม 2556

13 - 14 กรกฎาคม 2556
27 - 28 กรกฎาคม 2556
21 – 23 สิงหาคม 2556

5800 / 6700
2500 / 2900
2500 / 2900
4400 / 5100
4400 / 5100
4500 / 5000

เรียนทางไกลและสัมมนาพิเศษ ( SANNO )
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) น�าหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่น ที่หางานท�าได้มากที่สุด มาพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล  เป็นระบบที่ศึกษาด้วยตนเอง ไม่เสียเวลางาน ได้ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
มีแบบประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผลได้จากหลักสูตร (สมัครเรียนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเรียนเสริม)

A-13NT016S การพัฒนาภาวะผู้น�าในการท�างาน 5 กรกฎาคม 2556 1900 / 2200

เรียนเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ต่อระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์
เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรการศึกษาทางไกล หรือหลักสูตรอื่นๆ ของทาง ส.ส.ท. 

สามารถน�าผลการฝึกอบรมไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้

เทียบโอนวุฒิฯ รับสมัครนักศึกษา โครงการเทียบโอนวุฒิปริญญาตรี
คุณสมบัติ  - จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม
                 - มีประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 2 ปี

ก�าลังเปิดรับสมัคร -

การฝึกอบรมบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานด�าเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าโรงงาน 

ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และยังเป็นการเตรียมบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการรองรับตามมาตรการของกระทรวงดังกล่าว

หลักสูตร / วันที่อบรม สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
 รุ่นที่ 26  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 รุ่นที่ 27  วันที่ 28 มิถุนายน 2556
 รุ่นที่ 28  วันที่ 18 ตุลาคม 2556

โรงแรมอมารี       
เอเทรียม         

ถนนเพชรบรีุ
ตดัใหม่

➢ สมาชิก ส.ส.ท. 2,000 บาท
➢ บุคคลทั่วไป    2,300 บาท
 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ 
  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

เป็นผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน
หรือเป็นพนักงานของโรงงาน ซ่ึงผู ้รับใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
(ต�าแหน่งผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น)

2.   ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ
     2.1 ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษน�้า
     รุ่นที่ 23  วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556
     รุ่นที่ 24  วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556
     รุ่นที่ 25  วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556

สมาคมส่ง
เสริม

เทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น)

พัฒนาการ 18

➢ สมาชิก ส.ส.ท. 6,900 บาท
➢ บุคคลทั่วไป    8,400 บาท
 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ 
  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 *ราคานี้รวมค่าอาหาร 
ค่าเอกสารและค่าต�าราเรยีบร้อยแล้ว

ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่า
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
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คุณสมบัติผู้เข้ำอบรม

1. ผูจ้ดัการสิง่แวดลอ้ม เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นพนักงานของโรงงานซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะแต่งตั้ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

2.  ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่า วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต  เท่านั้น

3.  ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษ    

● ส�าเร็จการศึกษา ไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านการควบคุม ก�ากับดูแล การท�างานของระบบป้องกันสิ่ง

แวดล้อมเป็นพิษไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับการรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษนั้นๆ แล้วแต่กรณี

● ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

หมำยเหตุ :  

● รับจ�านวนจ�ากัดไม่เกิน 30 คน ต่อ รุ่น (เฉพาะในหลักสูตรผู้ควบคุมและผู้จัดการ) และจ�านวนไม่เกิน 40 คน (ส�าหรับหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน)

● ผู้สมัครหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษ 

● ทุกหลักสูตรจะมีการสอบประเมินผลในช่วงบ่ายของวันสุดท้ายของการอบรม ผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่ 60% ขึ้นไปจึงจะได้รับประกาศนียบัตร

● ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีจ�านวนน้อย ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆเข้า

อบรมในครั้งถัดไป  โดยสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่จัดการฝึกอบรม 5 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81 หรือ www.tpif.or.th

หลักสูตร / วันที่อบรม สถานที่ อัตราค่าลงทะเบียน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    2.2 ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ
    รุ่นที่ 23  วันที่ 4-8 มีนาคม 2556
    รุ่นที่ 24  วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556
    รุ่นที่ 25  วันที่ 16-20 กันยายน 2556

สมาคมส่ง
เสริม

เทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น)

พัฒนาการ 18

➢ สมาชิก ส.ส.ท. 6,900 บาท
➢ บุคคลทั่วไป    8,400 บาท
 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/
 ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 *ราคานี้รวมค่าอาหาร
ค่าเอกสารและค่าต�าราเรยีบร้อยแล้ว

ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่า
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น

   2.3 ผู ้ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษกาก
อุตสาหกรรม

    รุ่นที่ 19  วันที่ 18-22 มีนาคม 2556
    รุ่นที่ 20  วันที่ 15-19 กรกฏาคม 2556
    รุ่นที่ 21  วันที่ 9-13 กันยายน 2556

 ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษ
    3.1 ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษ

น�้า
    รุ่นที่ 25  วันที่ 28-29 มีนาคม 2556
    รุ่นที่ 26  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
    รุ่นที่ 27  วันที่ 7-8 กันยายน 2556

สมาคมส่ง
เสริม

เทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)

พัฒนาการ 18

➢ สมาชิก ส.ส.ท. 2,900 บาท
➢ บุคคลทั่วไป    3,500 บาท
 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/
 ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 *ราคานี้รวมค่าอาหาร
 ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว

1.   ส�าเร็จการศึกษา ไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ด้านการควบคุม ก�ากับ
ดูแล การท�างานของระบบป้องกันส่ิง
แวดล้อมเป็นพิษไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดย
ได้รับการรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้
ควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษน�้า แล้วแต่
กรณี

2.   ได ้ รับความเห็นชอบจากผู ้ รับใน
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

   3.2 ผูป้ฏบัิตงิานประจ�าระบบบ�าบดัมลพษิ
อากาศ

    รุ่นที่ 26  วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556
    รุ่นที่ 27  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556
    รุ่นที่ 28  วันที่ 10-11 ตุลาคม 2556

   3.3 ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม

    รุ่นที่ 26  วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
    รุ่นที่ 27  วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556
    รุ่นที่ 28  วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556




