
                     FM  เปนหลักสูตรที่ดี เหมาะกับผูบริหารและผูที่กำลังจะกาวเขาสู

                       ตำแหนงผูบริหาร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีสอนใหใชถึงเคร่ืองมือในการจัดการ
                      และบริหาร วาเราควรจะเอาไปใชตอนไหนเพ่ือใหเกิดความสำเร็จสูงสุด
                     ตามเปาหมาย สิ่งที่ชอบก็คือ บรรยากาศการเรียนนั้นจะเปนคนที่
                      มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทำใหความรูของแตละแขนงไดถูกแชร
และถายทอดความรูแลกเปลี่ยนกัน เกิด connection ของกลุมอุตสาหกรรมที่สามารถ
จะชวยเหลือกันไดในอนาคต
ขัตติยะ พลวัง (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 11) 

บริษัท ไทยปารคเกอรไรซิ่ง จำกัด

         โดยสวนตัวแลวความประทับใจในหลักสูตรน้ี บอกตรงๆ เลยวามีทุกวัน 
         เน่ืองจากเปนการเปดหูเปดตา เปดโลกทรรศนของตนเองใหกวางข้ึน
         เน่ืองจากระบบท่ีเราไดเขาไปเรียนรูท้ังระบบการบริหาร ระบบการจัดการ 
         ระบบคุณภาพ ลวนแลวแตมีประโยชนตอการนำมาปรับปรุงใชกับ
         ทางองคกรไดแทบทั้งสิ้น อยากใหทบทวนวาบางรายวิชาถาเรียน
กันจริงๆ แลวอาจจะตองใชเวลาเปนป แตทางทานอาจารยก็สามารถนำเสนอใหเราเอง
ไดเห็นภาพและมีความเขาใจไดอยางรวดเร็วซึ่งบอกเลยวาคุมเสียยิ่งกวาคุม
วิทยา จะนต (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 10)  

บริษัท รอยัลมอเตอรเวอรค จำกัด

         ผมขอแกไขคำพูด ผอ.อึ่ง ที่พูดวา จาย 50,000 บาท คืน 

         500,000 บาท เปน จาย 50,000 บาท คืน 2,000 ลานบาทครับ 
         การอบรมในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ซึ่งมันไมใชแคใน
         หองเรียนอยางเดียวยังไดทั้งมิตรภาพที่ดีของเพื่อนรวมรุนและ
         สามารถตอยอดในอนาคตไดอีก เนื้อหาวิชาก็สามารถนำไปปรับใช
ไดจริง อาจารยผูสอนก็เปนกันเองรวมถึงเจาหนาที่ก็ดูแลผูอบรมเปนอยางดี 
จากสิ่งเหลานี้นี่เองที่ทำใหไมบอกตอไมไดแลว
อุเทน หลาจรนาน (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 8)

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จำกัด

         เปนหลักสูตรท่ีไดรับมิตรภาพจากบุคคลหลากหลายกลุมท่ีตางธุรกิจ

         กัน เปนหลักสูตรที่ใหความรูไดเต็มที่ ครบทุกกระบวนวิชาที่ตอง
         นำไปใชประโยชนไดจริง และเพียบพรอมดวยการนำเสนอท่ีหลากหลาย
         รูปแบบ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิด และการตอนรับ
         เปนอยางดีจากทีมงานสภาอุตสาหกรรม  และคณาจารยทุกทาน 
ทำใหมีความอบอุนและเปนกันเองอยางมากทั้งๆ ที่ไมเคยรูจักกันมากอน ซึ่งไมเคย
ไดรับความรูสึกดีๆ นี้จากการสัมมนาหรืออบรมใดๆ ตลอดเวลา ที่เคยผานมา และ
การทำ Case กรณีศึกษาเพื่อนำความรูที่เรียนไปใชแกไขปญหาจากบริษัทตัวอยาง 
จากสมาชิกในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สิรนุช  แสนพรม (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 12)

บริษัท เมเจอรฟารคอรปอเรชั่น จำกัด     

         เปนหลักสูตรที่ดีมาก สำหรับคนที่ยังไมเคยผานการเรียนรูในดาน

         การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเปดกรอบ ความแนวความคิด 
         จากการทำกิจกรรมตางๆ รวมถึงการดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม
         ชั้นนำที่มีคุณภาพ ทำใหไดแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่ดีขึ้น 
         การทำโครงงาน ถือเปนสิ่งที่ดีมาก เพราะไดนำความรูที่ไดอบรม 
มาทดลองคิดวางแนวทางปฏิบัติ รวมถึงผูรวมกลุมโครงงานที่มีประสบการณที่
หลากหลาย ทำใหเกิดการระดมความคิด ชวยเสริมและเพ่ิมเติมซ่ึงกันและกัน ทำใหเกิด
Team Work ในสวนของอาจารยที่ใหความรูในแตละวิชา ทำใหมองเห็นภาพชัดผาน
กิจกรรม เปนการเรียนรูที่ไมนาเบื่อ รูสึกสนุกในการเรียน สิ่งที่อยากบอกตอสำหรับ
ทานอื่นที่กำลังสนใจจะมาอบรมหลักสูตรผูจัดการโรงงาน คือ “คุมคาแกการลงทุน” 
ระยะเวลาอบรมเพียง 3 เดือน แตเชื่อวาสิ่งที่คุณไดจะไดมีมากกวาเวลาที่คุณเสียไป
แนนอนคะ
วรกนิษฐ พูลโภคผล (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 11)

บริษัท ฮิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด

         ผมไมเคยคิดวา Lean จะนำมาใชกับอุตสากรรมเฟอรนิเจอรได

         คิดวาใชไดเฉพาะกับอุตสาหกรรมฯ ชิ้นสวนและยานยนต แตวันนี้
         สภาอุตสาหกรรมฯ และวิทยากรทุกทาน โดยเฉพาะอาจารยนพดล 
         ทำใหผมเขาใจและนำความรูไปใชไดอยางชัดเจนมากๆ 
         อนุรักษ  ฉัตรธรรมไพศาล (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 8)

         บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอรเทค จำกัด

                     ผมขอสรุปเปนเรื่องเปรียบเทียบดีกวาครับ!!!

                     Factory Management ทำหนาท่ีคลายกับ Conductor ในวง Orchestra 
ผมจึงคิดวา       Factory Manager ก็เปน  Conductor ไดเชนกัน
                     สุขธรรม เตชะพิทักษธรรม (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 9)

                     บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด

                     ประทับใจในวางหลักสูตรเพราะที่ผานมาผมมักจะไดไปอบรม 
                     แลวใหน่ังฟง แจกหนังสือ หรือใหทดลองทำ แลวเฉลย ซ่ึงการอบรม
                     FM ทำใหผมตองตื่นตัวกับการอบรมแบบนี้ การละลายพฤติกรรม 
                     การสรางอารมณรวมดวย  ย่ิงทำใหอยากท่ีจะรูวาทายท่ีสุดผมจะได
                     อะไรจากการมาเรียน การวางหลักสูตรท่ีตองใหทำโครงงาน โดยคอยๆ 
สอนในวิชาท่ีจะตองใช ทำใหท้ังทีมเกิดการให และรับ ในความรู และประสบการณตอเน้ือหา
ในแตละวิชา ทำใหทีมเดินหนาไปพรอมกัน จนทายท่ีสุด “ความตาง” ทำใหผมไดเติมเต็ม
ความรู ที่พรอมจะนำไปประยุกตใช เพราะไดรับดวยความเขาใจ จากการสอน และ
อธิบายจากอาจารย และเพื่อนๆ พี่ๆ ทั้งในทีม และทั้ง FM10 ทุกคน ผมอยากบอกวา 
“โคตรชอบหลักสูตรนี้เลย”
สุทัศน  หมอยา (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 10) 

บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด

         จุดที่ชอบของหลักสูตรนี้ก็คงเปนการทำโครงงานนะครับ

         ผมเคยเรียนเรื่อง SWOT มาหลายครั้งแลว แตไมเคยใชจริงไดเลย
         อยางเปนรูปธรรม หลักสูตรนี้สอนใหผมทำ SWOT ไดดีที่สุดตั้งแต
         เรียนมหาลัยมาเลย ตอนน้ีผมทำกลยุทธองคกรเปนแลว และก็วิเคราะห
         ธุรกิจเปนดวย ผมมั่นใจวาองคกรผมจะตองพัฒนาขึ้นอยางกาว
กระโดดแนนอนใน 5 ปน้ี หลักสูตรน้ีขอบอกเลยวาไมใชแคสำหรับ FM เทาน้ัน มันเหมาะมากๆ 
สำหรับเถาแกนอยที่จะตองมาบริหารรุนตอๆ ไปดวย ถาไมมาเรียนรูนี่พลาดจริงๆ
พรหมพิริยะ  อริยโชติมา (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 11)

บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

         หลักสูตรนี้จะตางจากหลักสูตรอื่นๆ คือ สามารถแปลงเอาทฤษฎี
         ที่เรียนมา แลวประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมจริง โดยอาศัยกลุม
         ท่ีรวมตัวจากความหลากหลาย อาศัยความรู ความสามารถ รวมถึง
         ประสบการณของแตละทานในกลุม รวมกันสรางการเปลี่ยนแปลง
         ใหบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จนเกิดผลสัมฤทธิ์
ธวัชชัย  จันทรหอม (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 9) 

บริษัท ไทยซัมมิทโกลดเพรส จำกัด

         หลักสูตร ออกแบบมาสำหรับผูจัดการโรงงาน ไดครอบคลุมทุกรายวิชา
         ท่ีตำแหนงผูจัดการโรงงานควรตองมีความรู ความเขาใจในเบ้ืองตน
         เพื่อใหสามารถทราบขอมูลในดานตางๆ รวมถึงสามารถวางแผน
         กลยุทธที่จะวางแผน Road Map ใหกับธุรกิจตอไปได ประทับใจใน 
         ทีมงานของสภาอุตสาหกรรมฯ  และประทับใจในตัวผูเขารวมอบรม 
ทุกทาน (เพ่ือน-พ่ี-นอง) ทุกคน ท่ีชวยเหลือ ใหคำปรึกษาท้ังในเร่ืองท่ีเก่ียว และไม
เก่ียวของกับงานอยางดี มีความสนิทสนมกันไดรวดเร็ว
จตุรพัฒน  รังสีสุวกุล (ผูจัดการโรงงาน รุนที่ 12)

บริษัท แอมพาส อินดัสตรีส จำกัด

สวนหนึ่งของ
ความประทับใจจากรุนสูรุน


