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หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,500 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

Lean Six Sigma คอื การระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการ
พัฒนาและออกแบบกระบวนการเพือ่ลดปัญหาและความสญูเปลา่ 
ลดความสญูเสยีและเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานสงูสดุ เพือ่
สรา้งผลการดําเนนิงานทีด่ขี ึน้อยา่งสมํา่เสมอ เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดว้ยการผสมผสานเครือ่งมอื
ของ Six Sigma และ Lean เขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหเ้กดิพละกําลงัมาก
ยิง่ข ึน้ในการพัฒนาการปฏบิตังิานในองคก์ร

1. เพือ่ใหค้วามรู ้สรา้งทักษะ ความเขา้ใจในปรัชญา ความหมาย 
เป้าหมาย วัตถปุระสงค ์และเครือ่งมอืของตา่ง ๆ ของ Lean Six
Sigma & Lean Management
2. เพือ่สรา้งใหผู้บ้รหิารมคีวามเขา้ใจ และมคีวามสามารถในการ
บรรลผุลการดําเนนิงานในการดําเนนิงานแบบ Lean Six Sigma & 
Lean Management
3. เพือ่สามารถวางแผน สรรคส์รา้ง ปรับปรงุ พัฒนาโครงการตา่ง 
ๆ โดยใชแ้นวทางแบบ Lean Six Sigma & Lean Management 
สําหรับการดําเนนิงาน ทัง้การผลติและการบรกิารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
4. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในบทบาทของผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
เพือ่ใหอ้งคก์รเขา้สู ่Lean Six Sigma & Lean Management
5. เพือ่ลดตน้ทนุ ลดระยะเวลาการดําเนนิงาน ลดความสญูเปลา่
ลดขอ้บกพรอ่งและความสญูเสยี เพิม่คณุคา่ใหก้บัการดําเนนิงาน
ของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

หลกัการและเหตผุล

1. Lean Sig Sigma และ Lean Management คอือะไร
2. หลกัการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
3. การบรหิารจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
4. ประโยชนข์องการจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean 
Management
5. ขัน้ตอนการทํา Lean Six Sigma & Lean Management
6. เครือ่งมอืของ Lean Six Sigma & Lean Management Tools
7. กลยทุธก์ารปรับปรงุองคก์รและการดําเนนิงานดว้ย Lean Six 
Sigma & Lean Management

 ผูบ้รหิารระดบัสงู
 ผูจั้ดการโรงงาน
 ผูบ้รหิารระดบักลาง
 เจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร
 ฝ่ายผลติ
 ฝ่ายควบคมุคณุภาพ
 ฝ่ายวางแผนการผลติ
 วศิวกร

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อ.อนันต ์ดโีรจนวงศ ์ตําแหน่ง - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean 
Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม
- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  
- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain 
Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน
- ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่สาขาการจัดการโลจสิตกิส์
โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วทิยากร

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00
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