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ประวติัผลงาน (CV of Instructor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา 

ระดบัปรญิญาเอก  ปรชัญาดษุฏบีณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทรน์ิ  (Candidate)   

ระดบัปรญิญาโท   สาขารฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ คณะรฐัประศาสนศาตรส์ถาบนัรชัตภ์าตย ์  

ระดบัปรญิญาตร ี วทิยาการจดัการ แขนงวชิาบรหิารรฐักจิ วชิาเอกรฐัประศาสนศาสตร ์ 

กลุ่มวชิาเฉพาะ ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ระดบัปรญิญาตร ี   คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ี สถาบนัรชัตภ์าคย ์

ระดบัปรญิญาตร ี    คณะนิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ประกาศนียบตัร     หลกัสตูรช่างเทคนิคบํารุงรกัษาเครอืงจกัรกล สาํหรบัอุตสาหกรรมผลติชนิส่วนยานยนต ์ 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดัระยอง 

ประกาศนียบตัร     หลกัสตูร MINI MBA การจดัการทรพัยากรมนุษย์ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดัระยอง 

ประกาศนียบตัรชนัสงู ดา้นการพฒันาและนวตักรรม ประเทศไตห้วนั    

ประกาศนียบตัรชนัสงู ดา้น (Injection Molding) (RDIPT) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

ศกึษาและดงูาน เมอืงซูวอน กรงุโซลประเทศเกาหลใีต ้  

ศกึษาและดงูาน เมอืงโทโยตะ ไอจ ิประเทศญปีุ่ น    

ศกึษาและดงูาน เมอืงดทีรอยต ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

อาจารยศ์ุภภทัรวรศิรา  เกตุสุนทร 

(อ.ปันปัน) 
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ด้านการทาํงาน (ปัจจบุนั) 

อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนัรชัตภ์าคย์  

ทปีรกึษา/ วทิยากร บรษิทั เอน็วาย เทรนนิง เซน็เตอร ์จาํกดั  

 

ด้านวิทยากรและทีปรึกษา 
ทปีรกึษาสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรหลายแหง่ (ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาการจดัทาํ พ.ร.บ. พระราชบญัญตัขิอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) (อยู่ภายใต้ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาการจดัทาํกจิกรรม 5ส. ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล) 

ทปีรกึษาจดัทําระบบมาตรฐานแรงงานไทยมรท. -  อยูภ่ายใต้ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาจดัทําระบบการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (HRM&HRD Function) (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคล) 

ทปีรกึษาดา้นระบบองคก์ร (Organization Development)  (อยูภ่ายใต้ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาดา้นแรงงานและแรงงานสมัพนัธ ์อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาจดัทํากจิกรรมเพมิผลผลติ เช่น  KAIZEN , QCC ,TPM  (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

ทปีรกึษาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ 

ปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส)  (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

อดตีผูอํ้านวยการฝ่ายออกแบบและพฒันาหลกัสตูรและนวตักรรมการเรยีนรู ้(อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล) 

อดตีผูอํ้านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 

อดตีผูจ้ดัการโรงงานแห่งหนึงในนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์จงัหวดัระยอง (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคล) 

อดตีผูจ้ดัการทวัไปบรษิทัแห่งหนึงในนิคมอตุสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ดจงัหวดัระยอง (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคล) 

อดตีผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ห่งหนึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติจีงัหวดัระยอง (อยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล) 

อดตีผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลบรษิทัแห่งหนงึในจงัหวดัชลบุร ีอยู่ภายใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล) 
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ผลงานวิจยั 

เรอืง การจดัการภาครฐัแนวใหม่ของสํานักงานส่งเสรมิปกครองท้องถนิ จงัหวดัชยันาท (New Public 

Management for Chainat Provincial Office for Local Administration) Received April 3, 2021; Revised May 5, 

2021; Accepted  May 15, 2021 ปีท ี15 ฉบบัท ี40 พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 - TCI กลุ่มท ี2 มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์ปี 2563-2567 

 

บทความวิจยั 

เรอืง “ความสมัพนัธก์ารจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาทอ้งถนิ” การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคณะ

พุทธศาสตร์ ครังที ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The 3rd National Academic Conference of 

Faculty of Buddhism “พระพุทธศาสนากบัแนวทางการแกปั้ญหาในสถานการณ์ปัจจุบนั” “Buddhism and solutions 

to problems in the current situation” หวัขอ้ท ี59 หน้า 562. 

 

บทความวิชาการ  
เรอืง “Teaching Management Model with Online Information System for Learning in the COVID-

19 Crisis” ประชุมวชิาการระดบัชาต ิครงัท ี19 และระดบันานาชาต ิครงัท ี3 “ธรรมโอสภ : การตนืรูค้วามปลอดภยั

ของชวีติในภาวะวกิฤต” มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั The 19 th National and   the 3rd International 

Research Symposium 2021 - GMNIS 2021  

 

หนังสือตาํราวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน วชิาการบรหิารความขดัแยง้ในองคก์าร 

 เอกสารประกอบการสอน วชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 เอกสารประกอบการสอน วชิาการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

 เอกสารประกอบการสอน วชิาการสรา้งขดีความสมรรถนะสําหรบัการบรหิารจดัการทอ้งถนิ 

หนังสือ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(HRM) 

หนังสือ  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (HRD) 
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หลกัสูตรฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 2564 หลกัสตูร ศตวรรษท ี21 โลกพลกิผนักบัการจดัการศกึษาอย่างมอือาชพี 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

ปี พ.ศ. 2564 หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาผลงานทางวชิาการทางสงัคมศาสตรเ์พอืเผยแพร่ระดบันานาชาต ิ

  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครปฐม 

ปี พ.ศ. 2564 หลกัสตูร การวจิยัเชงิเอกสารและการวจิยัเชงิปรมิาณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตวงัน้อย 

ปี พ.ศ. 2564    หลกัสตูร การเสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรภาครฐัในการส่งเสรมิความซอืตรงในการ 

บรหิารงานภาครฐั สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

ปี พ.ศ. 2564    หลกัสตูร คุณธรรมจรยิธรรมนักกฎหมายไทย คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 

วทิยาลยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 

ปี พ.ศ. 2564    หลกัสตูร การเขยีนบทความทางวชิาการเพอืตพีมิพร์ะดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตวงัน้อย 

ปี พ.ศ. 2564    หลกัสตูร การวจิยัและพฒันา (R&D) และการพฒันานวตักรรมการวจิยัในการศกึษา   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตวงัน้อย 

ปี พ.ศ. 2564   หลกัสตูร แนวทางการปฏบิตักิารวจิยัทางคลนิิกทดี ี(ICH-GCP:E6 (R2)) คณะแพทยศ์าสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์งัสติ 

ปี พ.ศ. 2564  หลกัสตูร จรยิธรรมการวจิยัในมนุษยด์า้นสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์รุ่นท ี2   

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช วทิยาเขตวงัน้อย 

ปี พ.ศ. 2564  หลกัสตูร นวตักรรมการศกึษา กลา้เปลยีน สรา้งสรรค ์ยกระดบัคุณภาพการศกึษาไทย  

สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

ปี พ.ศ. 2564   หลกัสูตร ตา้นทจุรติศกึษา (Anti-Corruption Education)  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลยัและสํานักงาน ป.ป.ช. 

ปี พ.ศ. 2564 หลกัสตูร Digital Learning for Digital University 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช   

ปี พ.ศ. 2563 หลกัสตูร เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเมอืงระดบัทอ้งถนิ สถาบนัพระปกเกลา้ 

ปี พ.ศ. 2563 หลกัสตูร  ค่านิยมพนืฐานความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย สถาบนัพระปกเกลา้ 
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ปี พ.ศ. 2563 หลกัสตูร เตรยีมความพรอ้มสําหรบัการเมอืงระดบัชาต ิสถาบนัพระปกเกลา้ 

 

หลกัสูตรทีบรรยาย 

ด้านเฉพาะดา้น 

1) พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2) พระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  

3) พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  (แก้ไขเพมิเตมิ พ.ศ. 2462) 

 

หลกัสูตรทีบรรยาย 

ด้าน Soft Skill  การพฒันา เสริมทกัษะ การปรบัเปลียนพฤติกรรมบุคลากร   

1) หลกัสตูร การจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 

2) หลกัสตูร การบรหิารงานฝึกอบรมอย่างมอือาชพี (Professional training management) 

3) หลกัสตูร การบรหิารงานธุรการสู่ความเป็นเลศิ (Administrative Management for Excellence) 

4) หลกัสตูร การพฒันาทกัษะการบรกิารสําหรบัพนักงานจดัเลยีง (Service Skills Development for Catering Staff) 

5) หลกัสตูร การประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective performance evaluation) 

6) หลกัสตูร การบรหิารผลงานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective performance management ) 

7) หลกัสตูร เทคนิคการกําหนดดชันีชวีดั (Scorecard techniques for determining indicators) 

8) หลกัสตูร การบรหิารจดัการแรงงานสมัพนัธ์สู่ความยงัยนื (Labor Relations Management for 

Sustainability) 

9) หลกัสตูร เทคนิคและวธิกีารจดักจิกรรมสมัพนัธเ์ชงิสรา้งสรรค ์(Techniques and methods for creative 

relationship activities) 

10) หลกัสตูร การบรหิารความขดัแยง้การทํางาน (Conflict management of work place) 

11) หลกัสตูร การเป็นวทิยากรภายในอย่างมอือาชพี (Train the trainer) 

12) หลกัสตูร เตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นหวัหน้างาน (Prepare for Supervisor/Leader) 

13) หลกัสตูร พฒันาทกัษะการเป็นหวัหน้างาน (Skill Development for Leader) 

14) หลกัสตูร การบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สาํหรบัหวัหน้างาน (HR for Non HR. For Supervisor) 

15) หลกัสตูร การพฒันาบุคลกิภาพและการพดู สาํหรบัหวัหน้างาน (Personality Development and Public 

Speaking for Supervisor) 
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16) หลกัสตูร เทคนิคการเป็นโคช้และการใหค้าํปรกึษา ระดบัหวัหน้างาน (Coaching & Counseling 

Technique Level Supervisor) 

17) หลกัสตูร ทกัษะการสอนงานอย่างมปีระสทิธผิล สาํหรบัหวัหน้างาน (Effective Coaching Skills for 

Supervisor) 

18) หลกัสตูร ศลิปะการมอบหมายงาน การควบคุม และตดิตาม อยา่งมปีระสทิธภิาพ  (Job assignment and  

tracking for supervisors) 

19) หลกัสตูร เทคนิคการนําเสนอผลงานอย่างมอือาชพี สาํหรบัหวัหน้างาน (Professional presentation 

techniques for Supervisor) 

20) หลกัสตูร เทคนิคการสอนงานแบบ (On- the- Job. Training)  

21) หลกัสตูร การบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สาํหรบัLine Manager (HR for Non HR.  For Line 

manager) 

22) หลกัสตูร จติวทิยาบรหิารและการบงัคบับญัชา สาํหรบัผูจ้ดัการ (Phycology Management  Subordinate  

for Manager) 

23) หลกัสตูร การพฒันาองคก์รแบบมส่ีวนร่วม (How to develop an organization) 

24) หลกัสตูร เทคนิคการทาํงานรว่มกนัสู่ความสาํเรจ็ (Techniques to create a culture of collaboration) 

25) หลกัสตูร ทกัษะการสอืสารภายในองค์กรสู่ความสําเรจ็ (Skill  Communication for Success) 

26) หลกัสตูร การบรหิารทรพัยากรมนุษย์เชงิบวก (Positive Thinking for Human Resource Management) 

27) หลกัสตูร การสรา้งนวตักรรมการทาํงาน (Innovation for  work) 

28) หลกัสตูร การทาํงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORKING) 

29) หลกัสตูร การสรา้งความสมดุลระหว่างชวีติกบัการทาํงานสู่ความสาํเรจ็ (Work life Balance) 

30) หลกัสตูร พฒันาการสรา้งความสุขกบัความสาํเรจ็ในการทาํงาน (Create happiness with success in 

work) 

31) หลกัสตูร การวางแผนและการบรหิารเวลา (เพมิประสทิธผิลของงาน) (Plan and Time Management) 

 

32) หลกัสตูร Positive Thinking & 7Q. เพอืความสําเรจ็ในการทาํงาน (Positive Thinking & 7Q for success 

in work) 

33) หลกัสตูร ปรบั Mindset ปลุก Passion เคลด็ลบัการสรา้งความสาํเรจ็ในการทาํงาน  

34) หลกัสตูร พฒันาทกัษะการทํางานดว้ยการคดิเชงิบวก(Development work by positive thinking) 

35) หลกัสตูร การสรา้ง "Passion" เพอืความสําเรจ็ในการทาํงาน ("Passion" for success in work) 
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36) หลกัสตูร คดิเชงิบวกกบัการทาํงานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ (Positive Thinking for Collaborations 

for Effective) 

37) หลกัสตูร การพฒันาตนเองดว้ยการคดิ 7Q (Positive thinking with 7Q) 

38) หลกัสตูร การพฒันาความคดิสรา้งสรรคส์ู่การทาํงานแบบมอือาชพี (Creative Thinking for Success) 

39) หลกัสูตร เทคนิคการจดัทาํแผนงานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Effective Action Plan) 

40) หลกัสตูร การวางแผนปฏบิตักิารเพอืความสําเรจ็ (Action Plan for Success) 

41) หลกัสตูร การสรา้งความรกัและผูกพนัต่อองคก์ร (Employee Engagement) 

42) หลกัสตูร เทคนิคการสอืสารและการประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ (Communication and 

Coordination for Effective  ) 

43) หลกัสตูร การคดิวเิคราะหเ์พอืความเป็นเลศิในการทาํงาน (Logical Thinking Excellent Performance) 

44) หลกัสตูร การสรา้งทมีและการทาํงานเป็นทมี (Team Building) 

45) หลกัสตูร ภาวะผูนํ้ากบัการทาํงานเป็นทมี (Leadership for Teamwork)  

46) หลกัสตูร การเพมิผลผลติในตนเอง (Personal productivity) 

47) หลกัสตูร การสรา้งจติสํานึกความรบัผดิชอบต่อหน้าท ี(Sense of Accountability) 

48) หลกัสตูร การรายงานและการนําเสนอผลงาน (Ho-Ren-So) (Reporting and presentations Ho-ren-so) 

49) หลกัสตูร การสอืสารและการทํางานแบบ (Ho-Ren-So)  (Communication By  Ho-ren-so)    

50) หลกัสตูร เทคนิคการจดัการงานละการบรหิารเวลา (The Management and time management 

techniques) 

51) หลกัสตูร หวัหน้างานอย่างชาญฉลาด (SMART Supervisor) 

52) หลกัสตูร เทคนิคและวธิกีารจดักจิกรรมสมัพนัธเ์ชงิสรา้งสรรค ์(Techniques and methods of creative 

relationship activities) 

53) หลกัสตูร เทคนิคการสอบสวน การลงโทษ และการเลกิจา้งทชีอบดว้ยกฎหมาย (Legal of investigation 

and legal termination) 

54) หลกัสตูร เทคนิคการจดัทาํขอ้เรยีกรอ้งอย่างไรใหป้ระทบัใจ (How to make a complain technique to 

impress) 

 

 



NY Training Center Co.,Ltd.             

145, Soi Rangsit-Nakornnayok 66 Tambol Prachathipat  

Thanyaburi, Pathumthani 12130 

Tel: 0-2991-6292, 0-2991-6294-5, 08-1991-0534 Fax: 0-2991-6289 

Web Site: http://www.ny-consult.com          E-mail: service@ny-consult.com 

 

CV of อ.ปนัปนั Rev01  

8 

55) หลกัสตูร การบรหิารแรงงานสมัพนัธใ์นสถานประกอบการ (Labor Relations Management course in the 

workplace) 

56) หลกัสตูร กฎหมายแรงงานกบัการบรหิารงานบุคคล (Labor law course and personnel management) 

57) หลกัสตูร บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ (Welfare Committee Program 

in the workplace ) 

58) หลกัสตูร การสรา้งจติสํานึกอนุรกัษ์พลงังานและสงิแวดล้อม (Awareness of energy and environmental 

conservation) 

59) หลกัสตูร การเสรมิสรา้งทกัษะดา้นคุณภาพ  (จติสาํนึกดา้นคุณภาพ) (Strengthening Quality Skills) 

(Quality Awareness 

60) หลกัสตูร การสรา้ง Skill Matrix เพอืพฒันาทกัษะการทาํงาน 

61) หลกัสตูร การพฒันาชวีติโดยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Life development by the sufficiency 

economy philosophy) 

62) หลกัสตูร เทคนิคการทาํงานภายใตส้ถาวะกดดนั (Techniques for working under pressure) 

63) หลกัสตูร เทคนิคการสรา้งความสุขในการทํางาน (Techniques for creating happiness in work) 

64) หลกัสตูร การพฒันาความคดิและการวางแผนอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking and planning 

development) 

65) หลกัสตูร การบรหิารความขดัแยง้ในการทาํงานและในองคก์ร (Conflict management) 

66) หลกัสตูร การเปลยีนกรอบความคดิ (Paradigm Shift) มผีลอย่างไรต่อการทาํงาน 

67) หลกัสตูร การมส่ีวนร่วมและรบัผดิชอบต่อองค์กร (Participation and responsibility to the organization) 

68) หลกัสตูร การสรา้งพลงัใหก้บัตนเองเพอืความสําเรจ็ในการทาํงานและการดาํเนินชวีติ (The power 

motivation for Success) 

 

ด้านการเพิมผลผลิต (Productivity)  

1) หลกัสตูร ความรูพ้นืฐานกจิกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC.  (QCC. Basic Activity) 

2) หลกัสตูร การสรา้งมาตรฐานการจดักจิกรรมกลุม่ควบคุมคุณภาพ QCC. (Standard QCC in -process Activity) 

3) หลกัสตูร การควบคมุคุณภาพดว้ยกจิกรรมกลุ่ม QCC. (Quality Control Cycle) 

4) หลกัสตูร ทกัษะการเป็นคณะกรรมการจดักจิกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC.(Skills Committee QCC. Activity) 

5) หลกัสตูร กลยุทธก์ารเป็นทปีรกึษา QCC.  (Strategy QCC. Activity Advisor) 
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6) หลกัสตูร การควบคมุคุณภาพดว้ย QC. Story.  (QC. Story) 

7) หลกัสตูร การควบคมุคุณภาพดว้ยเครอืงมอืคุณภาพ7 ชนิด  (QC. 7 tools) 

8) หลกัสตูร การควบคมุคุณภาพดว้ยเครอืงมอืคุณภาพ (new 7 ชนิด)  (New QC. 7 tools) 

9) หลกัสตูร เทคนิคการป้องกนัความผดิพลาดในกระบวนการผลติดว้ยระบบ POKA YOKA. 

10) หลกัสตูร การป้องกนัความผดิพลาด (Mistake-Proofing for Operators)  (Fault protection (Mistake-

Proofing for Operators) 

11) หลกัสตูร เทคนิคการวเิคราะห์ปัญหาดว้ย 5 way&8D.&5G. (Problem analysis5 way&8D.&5G  

techniques) 

12) หลกัสตูร การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ (Problem Solving)   

13) หลกัสตูร เทคนิคการลดความสญูเสยี 7 West. (7 west for cost reduction) 

14) หลกัสตูร ระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) (Toyota Production System: TPS) 

15) หลกัสตูร เทคนิคการควบคุมคณุภาพดว้ยระบบ Visual Control. (Quality control with Visual Control) 

16) หลกัสตูร การเพมิคุณภาพในการทาํงานดว้ยกจิกรรมไคเซน็ (KAIZEN for Productivity) 

17) หลกัสตูร เทคนิคการจดัทาํกจิกรรมเสนอแนะเพอืเพมิผลผลติ (Idea Suggestion) 

18) หลกัสตูร ความรูเ้บอืงต้นเกยีวกบั 5ส.   (5S. Basic) 

19) หลกัสตูร การลดต้นทุนและเพมิประสทิธภิาพงานดว้ยกจิกรรม 5ส. (Re- duct cost and Productivity 5S.) 

20) หลกัสตูร เทคนิคการจดัทาํ 5ส เพอืเพมิผลผลติ (Techniques 5S for increase productivity) 

21) หลกัสตูร เทคนิคการตรวจประเมนิ 5ส. (Internal  Audit 5s.) 

22) หลกัสตูร การบรหิารคุณภาพทวัทงัองคก์าร (Total Quality Management :TQM) 

23) หลกัสตูร กลยุทธก์ารลดตน้ทุนการผลติ (Cost Reduction) 

24) หลกัสตูร การจดัทาํแผนฉุกเฉินสําหรบัการควบคมุคุณภาพ (Emergency Planning Techniques for Quality Control) 

25) หลกัสตูร การบรหิารความเสยีงดา้นคุณภาพ  (Risk & Opportunity Quality Management) 

26) หลกัสตูร การเสรมิสรา้งทกัษะดา้นคณุภาพเพอืเพมิมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Quality Awareness) 

27) หลกัสตูร การลดต้นทุนดว้ยการกําจดัของเสยีและการสญูเปล่าในกระบวนธุรกจิ (Business cost reduction 

management) 

28) หลกัสตูร การลดของเสยีในกระบวนการผลติเป็นศูนย ์(Zero Defect) 

29) หลกัสตูร ROI (Return on Investment) ค่าตอบแทนจากการลงทุน  ROI (Return on Investment) 

30) หลกัสตูร การปรบัปรุงอย่างต่อเนืองดว้ยกจิกรรม KAIZEN (Continuous improvement for KAIZEN ACTIVITY) 
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31) หลกัสตูร จติสํานึกดา้นความสญูเสยี  (Wastes Awareness ) 

32) หลกัสตูร การเพมิประสทิธภิาพการทาํงานดว้ย PDCA (Increasing Job Efficiency by PDCA) 

33) หลกัสตูร การสรา้งจติสํานึกดา้นคุณภาพ (Quality Awareness in work place)  

34) หลกัสตูร การบํารุงรกัษาแบบทุกคนมส่ีวนร่วม (Total  Productive  Maintenance: TPM) 

35) หลกัสตูร พนืฐานระบบการผลติแบบลนี แมนูแฟคเจอรงิ ( LEAN Manufacturing) 

 

ด้านการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภยัในการทาํงาน 

1) หลกัสตูร พรบ.ความปลอดภยัสาํหรบัลูกจา้งทวัไปและลูกจา้งเขา้ทาํงานใหม ่

2) หลกัสตูร จติสํานึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน (Safety awareness in the workplace) 

3) หลกัสตูร การทาํกจิกรรม KYT ฝึกหยงัรูร้ะวงัภยั (อนัตรายล่วงหน้า) (kinen Kiken Yoshi Training)  

4) หลกัสตูร การจดักจิกรรม CCCF/KYT อย่างไรใหไ้ดผ้ล (Techniques  How CCCF/KYT Activity Work) 

5) หลกัสตูร การคน้หาจุดเสยีงในพนืททีาํงานดว้ยกจิกรรม CCCF (Safety View point by CCCF) 

6) หลกัสตูร การสรา้งจติสาํนึกความปลอดภยัและการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมในการทาํงาน (Safety 

Awareness and changing  behavior  basic in work) 

7)  หลกัสตูร การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงาน (Culture of work safety in Organization) 

 

ตวัอยา่ง องคก์ร บริษทั ทีบรรยาย  

(ใช้อ้างอิงสาํหรบัศึกษา) 

 

สภาองค์การนายจา้งแห่งประเทศไทย ( ECOT)      จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถนิ (ส่วนภูมภิาค)    จงัหวดัชยันาท 

สถาบนัยานยนตแ์ห่งประเทศไทย      จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

บรษิทั ดบัเบลิ เอ ( ) จาํกดั (มหาชน)      จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บรษิทั แม่นําสแตนเลสไวร ์จํากดั (มหาชน)     จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั เคยีวโดว์ไดร์เวอร ์(ประเทศไทย) จํากดั     จงัหวดัปทมุธานี 

บรษิทั ซมัมทิ คยีเ์ลกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดัชลบุร ี
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บรษิทั COMPACT GROUP       จงัหวดัเพชรบุร ี

บรษิทั สยามไอซนิ จาํกดั  (ประเทศไทย)     จงัหวดัปราจนีบุร ี

บรษิทั Zeon Advanced Polymix Co., Ltd (Thailand)    จงัหวดัระยอง 

บรษิทั จ ีเจ สตลี จํากดั (มหาชน)      จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั  เอสอดีบับลวิเอส คอมโพเน้นท ์จาํกดั (กลุ่มซมิโิตโม่)    จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ไทยยาซาก ิคอรป์อเรชนั จาํกดั (สํานักงานใหญ่)    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บรษิทั ซนิโฟเนียร ์เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั.    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บรษิทั ไทย ออโต ้คอนเวอชนั จาํกดั      จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั โตโยตา้ โบโชคุ สยาม เมทลั จาํกดั.     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ฮโีน่ มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอรงิ(ประเทศไทย) จาํกดั   จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั (TAPP)     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั สยามคาลโซนิค จาํกดั       จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd     จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ออิอน  อนิชวัรนัส ์เซอรว์สิ (ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บมจ. ไทยคนู เวลิดไ์วดก์รุ๊ป (ประเทศไทย)      จงัหวดัระยอง 

บรษิทั เค อาร์ ซ ีทรานสปอร์ต แอนดเ์ซอรว์สิ จาํกดั     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ซเีอช อนิดสัตร ีจาํกดั       จงัหวดัสมุทรปราการ  

บรษิทั แคททาเลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั       จงัหวดัระยอง 

บรษิทั เซอาห ์พรซีชินั เมทลั (ประเทศไทย) จาํกดั      จงัหวดัชลบุร ี 

บรษิทั อลฟัาคาสท ์จาํกดั       จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ซากากชุ ิ(ประเทศไทย) จาํกดั      จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั เคฮนิออโตพ้ลาท (ไทยแลนด)์ จาํกดั      จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

บรษิทั ยนิูเวริแ์ซล โพลแีบค จาํกดั       จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ฮอทตโีพลเีมอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดัพระนครศรอียธุยา    

บรษิทั มติซุย สยามคอมโพเนนทส์ จาํกดั     จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ดอนตูม เอน็เตอรไ์พร์ส จาํกดั      จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บรษิทั ไทยคามาย่า (ประเทศไทย) จํากดั     จงัหวดัชลบุร ี
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บรษิทั อาร์มสตรองรบัเบอร์ แอนด ์เคมคีลัโปรดกัส ์จาํกดั   จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

บรษิทั Thai Whetron Electronics Co. Ltd     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั คากะ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั สยามไอซนิ จาํกดั         จงัหวดัปราจนีบุร ี 

บรษิทั โซดกิ (ประเทศไทย) จาํกดั       จงัหวดัปทมุธานี 

บรษิทั โรงงานเภสชักรรมเกร๊ทเตอรฟ์าม่า จาํกดั    จงัหวดันครปฐม 

บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั (มหาชน)      จงัหวดั อุบลราชธานี 

บรษิทั  ชไิรอชิ ิออโต้ โปรไฟล ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั      จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั ซเีอช อนิดสัตร ีจาํกดั        จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั นิฟโก ้(ไทยแลนด)์ จาํกดั       จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั คาลโซนิค คนัเซ (ประเทศไทย) จาํกดั      จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ไทยยาซาก ิคอรป์อเรชนั จาํกดั (สํานักงานใหญ่)    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บรษิทั สยาม ไอซนิ จาํกดั         จงัหวดัปราจนีบุร ี

บรษิทั เฟอรโ์ร (ประเทศไทย) จาํกดั      จงัหวดัสระบุร ี

บรษิทั ไทย โชวะ แพก็ซ์ จาํกดั      จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ไทยซมัมทิ มทิซูบะ อเีลค็ทรคิ แมนูแฟ็คเจอรงิ จาํกดั   จงัหวดัระยอง 

บรษิทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั        จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ไทยดคีลั จาํกดั       จงัหวดัสมุทรปราการ 

สนามกอลฟ์ แหลมฉบงั อนิเตอรเ์นชนัแนล คนัทร ีคลบั      จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั เค.อาร์.ซ.ีทรานสปอรต์ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั    จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั โคบายาช ิออโตพ้ารท์ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั         จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั เอเบลิ อนิดสัตรสี ์จาํกดั       จงัหวดัปทมุธานี 

บรษิทั ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั       จงัหวดัระยอง 

บรษิทั แอดวานซ์ คอมโพซทิ ซสิเตม็ส ์จาํกดั.     จงัหวดัระยอง 

บรษิทั อเิมอร์สนั อเิลค็ทรคิ (ประเทศไทย) จาํกดั    จงัหวดัระยอง   

บรษิทั โพสโค (ไทยแลนด)์ จาํกดั        จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั บ.ีบ.ีฟู้ด โปรดวิซ์ จาํกดั        จงัหวดัสมุทรปราการ 
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บรษิทั ฮโีน่ มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอรงิ(ประเทศไทย) จาํกดั   จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั (TAPP)     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั สยามคาลโซนิค จาํกดั นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร    จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั อ ีแอนด ์เอช พรซีชินั (ประเทศไทย) จาํกดั    จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ชรงิเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดัสมุทรปราการ 

บรษิทั เวอร์ทสั จาํกดั       จงัหวดัระยอง 

บรษิทั แบงคอ์กเอน็จเินียรงิแอนดค์อนสตกัชนั จาํกดั.    จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ฟูจทิรานส ์(ประเทศไทย) จาํกดั      จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั จเีคเอน็ ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จาํกดั     จงัหวดัระยอง 

บรษิทั ฟูจคิรูะ ออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จาํกดั    จงัหวดันครราชสมีา 

บรษิทั หวัเว่ย แบตเตอร ีเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั    จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ร่วมกจิรุง่เรอืง ทรคั ดเีทลส ์จาํกดั.     จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั ฟูจทิรานส ์(ประเทศไทย) จาํกดั. นิคมแหลมฉบงั    จงัหวดัชลบุร ี

บรษิทั นัฐคอน คอปอเรชนั จาํกดั      จงัหวดัชลบุร ี

---------------------------------------- 

 


