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การจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจาวัน
(Daily Product Quality Management)
โดย อ.พิทกั ษ์ บุญชม
หลักการและเหตุผล
เป้ าหมายในการทางานแต่ละวันคือลดความผิดพลาดและข้อบกพร่องให้ได้มากทีส่ ุด และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถ
ให้สงู ขึน้ สามารถรับผิดชอบงานได้มากขึน้ พร้อมทัง้ การเติบโตในตาแหน่ งทีส่ งู ขึน้ ตามสายงาน เราสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติม
และปรับปรุงพัฒนาการทางาน จากจุดปฏิบตั งิ านของตนเอง การเพิม่ ผลิตภาพให้ตนเอง จนผูบ้ ริหารสามารถมอบหมายงาน
ทีท่ า้ ทายให้รบั ผิดชอบ ในยุคปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงด้านการทางาน ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมพัฒนาตนเองให้พร้อมอยู่
ตลอดเวลาจึงเป็ นสิง่ ทีด่ ี พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การ / ผู้บริหารไม่จาเป็ นต้องมีอายุเยอะ แต่ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถ ความเหมาะสม และความพร้อม
ของผูท้ จ่ี ะมาดารงตาแหน่งนัน้
“Perfect Job” ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่สามารถเรียนรูฝ้ ึกฝนให้มเี กิดขึน้ ได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพในตนเองและวิธกี ารนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพและพฤติกรรมในการทางานโดยใช้แนวทางการเพิม่ ผลิตภาพด้วยตนเอง
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรูเ้ กีย่ วกับจิตสานึกทีด่ ใี นการทางานมีความตระหนักในการปรับเปลีย่ น แนวคิดในการ
ปฏิบตั งิ านและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชัวโมง)
่
วิ ธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบตั ิ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผูค้ วรเข้ารับการอบรม
 ผูป้ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 วิศวกรทุกส่วนงาน
 หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
 ช่างเทคนิค
 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง หัวหน้างาน
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เวลา
08.30 – 09.00

09.00 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.30 – 14.45
14.45 – 16.00
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หัวข้อการฝึ กอบรม
ลงทะเบียน
• กิจกรรมละลายพฤติกรรม
• เทคนิคการจัดการเรื่องส่วนตัว เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบกับการทางาน
• เทคนิคการจัดการงานของตัวเอง
• เทคนิคการบริหารเวลาของตัวเอง
• เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
• เทคนิคการสือ่ สารและการประสานงาน
• เทคนิคการตอบ E-mail , และการรับโทรศัพท์
พักเบรก
• เทคนิคการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (Idea Suggestions)
• เทคนิคการเรียนรูง้ านด้วยตนเอง
• เทคนิคการวิเคราะห์ Process Flow / PFMEA / Control Plan เพื่อปรับปรุงหน้างาน
• เทคนิคการอ่าน Drawing และสัญลักษณ์ GD&T
• เทคนิคการปรับตัว
• เทคนิคการเตรียมข้อมูลเข้าร่วมประชุม
• Autonomous 7S & Karakuri Kaizen
• เทคนิคการประชุม Morning Talk
• มิติ 7 ด้านสาหรับการพัฒนาตนเอง
พักเบรกกลางวัน
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน
• เทคนิคการสรุปรายงานแบบเร็ว
• เทคนิคการสอนงาน, มอบหมายงาน, ติดตามงาน
• การจัดทา To do List
• เทคนิคการจัดทาและส่ง Daily Report, Weekly Report, Monthly Report ให้ผจู้ ดั การ /
ผูบ้ ริหาร
• เทคนิคการสร้างความสาเร็จในการทางานด้วยหลักการ (DEVELOP)
- Develop
- Endurance
- Versatile
- Energetic
- Love
- Organizing
- Positive Thinking
พักเบรก
• กิจกรรมกลุม่ Work shop case study + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ
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