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ส่วนงาน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   โทร. ๑๘๑๕ 
ท่ี  ศธ ๖๔.๑๖/0556          วันท่ี  25  ตุลาคม  2561 
เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
................................................................................................................................................................................................ 
เรียน   คณบดี / ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก / หัวหน้าสํานักงาน  
 

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดีย่ิงข้ึน มีการ
ติดต่อประสานงานดีย่ิงข้ึน เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลือง และช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคําถามหรือให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   

ในการน้ี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ต้ังคุปตานนท์  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ 
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ 
5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ 
6. กลยุทธ์การตลาดส่ือสังคมออนไลน์ โดย อาจารย์เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์ 
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
ท่านสามารถดูรายละเอียด และสํารองท่ีน่ังได้ท่ี web site : www.ecba.tsu.ac.th  
 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 
 

                               วาสนา  สุวรรณวิจิตร 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร) 

          คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

       
คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า นําพาสังคม 

บันทึกข้อความ 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN  
วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้าน เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ท่ีสามารถทําได้ผลดี คือ การ
มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรท่ีไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวเรียกว่า “Lean Thinking”  ที่มุ่งเน้นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Capital) ไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง แต่มุ่งการปรับปรุงโดยมีพนักงานเป็นตัวขับเคล่ือนเป็นหลักสําคัญ  
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของลีน (Lean Thinking) และความสูญเปล่า 7 + 1 ประการ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนเองได้ โดยผ่านการทําโครงการปรับปรุงงานแบบกลุ่ม 
(Lean Project) 
  3.เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคของการทํา Lean Project ได้อย่างถูกต้อง  
3. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสายสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และบุคคลท่ัวไปที่สนใจ            
4. วิทยากร  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราวลี  ตั้งคุปตานนท์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
 5. ค่าลงทะเบียน  
 ค่าลงทะเบียนอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,000 บาท ท้ังน้ี ผู้ข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจํานวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 เง่ือนไขพิเศษ สําหรับผู้สมัครสังกัดหน่วยงานเดียวกัน และโอนเงินพร้อมกัน 5 คน ได้รับส่วนลดคนละ 300 บาท เหลือ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,700 บาท 
6. ส่ิงท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ  
 1. เกียรติบัตร (เข้าอบรมไม่ต่ํากว่า 10 ชม.) 
 2. บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 ม้ือ 
 3. ทําเนียบรุ่น 
 4. กระเป๋าเอกสาร, เอกสารประกอบการอบรม  
7. การชําระค่าลงทะเบียน  

การชําระค่าลงทะเบียน ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวณิชย์  สงขลา   
ช่ือบัญชี  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจ) เลขท่ีบัญชี 366-1-30015-5 
โดยท่านสามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้  และเขียนช่ือผู้โอนส่ง  Fax  มาท่ี 074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ท่ี  
nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมด้วย   
8. การสมัคร ช่องทางการสมัคร 

1. กรอกใบสมัครและส่ง fax ท่ี 074--317698 
2. สมัครทางระบบ โดยผ่าน  www.ecba.tsu.ac.th   เลือกเมนูบริการวิชาการ  กรอกข้อมูลโครงการท่ีสมัคร                    

            3.   กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่ง E-mail : nuk_nuk21@hotmail.com 
 
สอบถามรายละเอียด คุณธรรญชนก  id line : nuknuk21 , 081-4799953 หรือ 074-317600 ต่อ 1815   
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กําหนดการโครงการ 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
14 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด 

ก.พ. 
62 

09.00 – 17.00 น. 
 
(พัก รับประทานอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา 
10.30 - 10.45 น.    
12.00 – 13.00 น. 
15.00 – 15.15 น.) 

การบรรยาย   
- ทําไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ? 
- วิถีการปฏิบัติงานแบบโตโยต้าต้นกําเนิดแนวคิด Lean 
- ทําความเข้าใจเรื่อง Lean ท่ีถูกต้องผ่านการศึกษาหลักการพ้ืนฐานของ Lean 
- กรอบคิด Lean Management ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน 

* D – Define (การกําหนดหัวข้อ) * M – Measure (การสํารวจสภาพปัจจุบัน) 
           * A  - Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา) * I – Improvement (การปรับปรุง) 
           * C – Control (การควบคุม) 

- Lean Training Game: Tennis Ball Exercise 
- การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการปฏิบัติงาน 
- สร้างแนวทางการปฏิบัติงานท่ีไหลสะดวก (Flow)  

Workshop 1 : ฝึกกําหนดหัวข้อ และการสํารวจสภาพปัจจุบันจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตนเอง และวาดแผนผังการไหลของกระบวนการปฏิบัติงาน 

- ตัวอย่างเครื่องมือสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบวนการปฏิบัติงาน (กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือปรับปรุงไม่ใช่การจับผิด) 
* การค้นหาความสูญเสียในการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก 8 Wastes 

          * การค้นหาความสูญเสียในการปฏิบัติงานโดยการตั้งคาถาม 5W1H 
          * เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการปฏิบัติงานด้วยแนวคิด“ECRS” 

15 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

ก.พ. 
62 

08.30 – 17.00 น. 
(พัก รับประทานอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ม อาหาร
กลางวัน เวลา 
10.30 - 10.45 น.    
12.00 – 13.00 น. 
15.00 – 15.15 น.) 

ทวนสอบประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมวันแรก 
Workshop 2 : ฝึกค้นหาความสูญเสียในการปฏิบัติงาน และคิดวิธี ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
จากวิดีโอ กรณีศึกษา 
          * สถานการณ์จําลอง * การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐฯ 
การบรรยาย : Lean Training Game: The Standard Fish Game 
Workshop 3: ฝึกค้นหาความสูญเสียในการปฏิบัติงาน และออกแบบวิธีปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองด้วยการเขียน“แผนท่ีสายธารแห่งคุณค่า" (Value Stream 
Mapping) 
การบรรยาย :  การรักษาระดับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างย่ังยืน 
ตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ปิดการอบรม  และมอบเกียรติบัตร 

 
รายละเอียดโรงแรมที่พัก 

 
1.โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-230130   
   เตียงคู่ /  เตียงเด่ียว  1,100  บาท 
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ใบสมัคร 
 
 1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน   
        รุ่นท่ี 1 วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครภายในวันที่ 30 พ.ย. 61) 
        รุ่นท่ี 2 วันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (สมัครภายในวันท่ี 20 ธ.ค. 61) 
        รุ่นท่ี 3 วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (สมัครภายในวันท่ี 20 ม.ค. 62) 
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN  
        วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  (สมัครภายในวันที่ 30 ม.ค. 62) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
         วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  
          (สมัครภายในวันท่ี 10 ก.พ. 62) 
 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
        วันท่ี 29 มีนาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
          (สมัครภายในวันท่ี 10 มี.ค. 62) 
 5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์    
         วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
           (สมัครภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
 6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์     
         วันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
          (สมัครภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
 7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ    
         วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (สมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 62) 
 
ช่ือหน่วยงาน  .......................................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยู่  ......................................................................................โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก .................................  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
 
1. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ .................................  
    
2. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
    
3. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
    
4. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
 
5. ....................................................................  ตําแหน่ง......................................... มือถือ ................................. 
  FAX มาท่ีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   โทรสาร  074-317698 หรือ สแกนส่ง mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com   (ใบ
สมัครสามารถสําเนาเพ่ิมได้) 
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แบบฟอร์มแจ้งโอนเงินงบประมาณ 

เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนอบรมโครงการ..........................................................................................  
ระหว่างวันท่ี ........................................................................ 
ณ .................................................................................... 

 

ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

โอนเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าลงทะเบียน จํานวน...............คน  เป็นเงิน.............................................................. บาท 

แหล่งเงิน ......................................................................................................................................................................... 

แผนงาน .......................................................................................................................................................................... 

กองทุน  .......................................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน ....................................................................................................................................................................... 

หมวดรายจ่าย .................................................................................................................................................................. 

 

เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนอบรมโครงการบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 

แหล่งเงิน  รายได้บริการวิชาการ 

แผนงาน  จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 

กองทุน  บริการวิชากร 

หน่วยงาน  สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

หมวดรายจ่าย  รายได้โครงการบริการวิชากร – คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 

 

 

       (ลงช่ือ).......................................................................... 

       ตําแหน่ง........................................................................ 

                                                                                                   (ผู้มีอํานาจอนุมัติ) 

 

 

***ส่งใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินงบประมาณ มายัง คุณธรรญชนก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ*** 


