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Strategic for Production Management

กลยุทธ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบนั องค์ ก ร
ธุ ร กิ จ ต่ างมุ่ ง แสวง หาแน วทางก ารผลิ ต , การ บริ หา ร
กระบวนการที่จ ะสามารถตอบโจทย์ท างด้า นการแข่ งขัน
ได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ
ผลิตจนถึงการส่ งมอบ ดังนั้นการบริ หารการผลิตสาหรั บ
หัวหน้างาน จึงมีความสาคัญอย่างมาก การบริ หารจัดการได้
ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทาให้ผลลัพธ์
Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็ นที่พึงพอใจ
จนถึงเกินความคาดหมายของลูก ค้าได้ ท าให้อ งค์ก รสามารถ
แข่งขันได้และเติบโตอย่างยัง่ ยืน

ความสาเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถ
ในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้ าหมาย ทั้งด้านปริ ม าณ และ
คุณ ภาพ ด้วยต้นทุน ที่ต่ า ที่สุด ความสามารถในการ ผลิต ที่
ถู ก ต้อ งนั้น ควรเที ย บกับ ข้อ สมมุ ติ ฐ านที่ ก าลัง การผลิ ต
สม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีท้งั หมดของปี
หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะ
กล่าวถึงสิ่งที่เป็ นเรื่องธรรมดาๆ ที่วา่ ด้วยวัตถุดิบ และ
ขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man /
Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หา
สาเหตุที่เป็ นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้ได้
คาตอบในเรื่องต้นทุน ผลกาไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการ
บริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างแนวคิดในการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิต
ในการบริหารการผลิต
2. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
และบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้กจิ กรรม
เสริมในการบริหารการผลิต
5. เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่
แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลัก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลัก การปรับ ปรุ งงานอย่ าง
ต่อเนื่องของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเอง
ได้
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
1. ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบนั
2. การสร้างผลกาไรให้กบั องค์กรเพือ่ ความอยูร่ อด
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
4. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
5. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพตามหลัก 4M
6. การบริหารเวลาและจัดลาดับความสาคัญของหน้างาน
7. “คุณภาพ” และความอยูร่ อดขององค์กร
8. ความสาคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สาหรับ
หัวหน้างาน
9. ดัชนีช้ วี ดั ความสาเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหา
10. แนวคิดการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ
QCDSMEE
11. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
12. กิจกรรมส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิต
13. การทางานเป็ นทีมเพือ่ ความสาเร็จขององค์กร
Workshop1: เพราะเราทางานคนเดียวไม่ได้ “การทางานเป็ นทีม
ที่ประสบผลสาเร็จ”
Workshop2: ระดมสมองเพือ่ ลดความผิดพลาดและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องแบบ PDCA
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา

1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรของท่ าน.

“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน
การแนะนาตัว
การเรี ยนรู ้ที่จะรู ้จกั กัน

9.10- 10.30 น.

แนวคิ ดการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและผลผลิ ต
ในองค์กร

10.30- 10.40 น.

พักเบรค

10.40- 12.00 น.

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10 น.
13.10-14.30 น.

14.30- 14.45 น.
14.45-16.00 น.

- ระบบการผลิ ตและงานบริ การในปั จจุ บนั
- การสร้างผลกาไรให้กบั องค์กรเพื่อความอยู่รอด
- การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิ ต คื ออะไร
- ตัวฉุ ดรั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในองค์กร

- การวิ เคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามหลัก 4M
- คุ ณภาพและความอยู่รอดขององค์กร
- ความสาคัญของ “ลู กค้าภายใน” และ “ลู กค้าภายนอก”
- ดัชนี้ ช้ ี วดั ความสาเร็ จในการผลิ ตและเทคนิ คการวิ เคราะห์ปัญหา
- แนวคิ ดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในองค์กร QCDSMEE
- การปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ องด้วยวงจร PDCA
พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
การสร้างแนวคิ ดการ
ปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง

พักเบรค
การสร้างเป้ าหมายร่ วมกัน
ผ่านการทางานเป็ นที ม ที่
ประสบผลสาเร็ จ เพื่อ
องค์กร

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

วิ ทยากรบรรยายและให้ผูเ้ ข้า
รับการอบรมทากิจกรรม

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิ ต
วิ ทยากรบรรยายและทา
- การทางานเป็ นทีมเพื่อความสาเร็ จขององค์กร
กิจกรรมร่ วมกับผูเ้ ข้ารับการ
Workshop1: เพราะเราทางานคนเดี ยวไม่ ได้ “การทางานเป็ นทีมที่ อบรมผ่าน Activity base
ประสบผลสาเร็ จ”
learning

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุ งอย่า ง
ต่ อเนื่ อง
Workshop3: “เป้ าหมายคุ ณภาพ” ผ่านการปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง
แบบ PDCA

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรมผ่าน
Activity base learning

