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การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจาวัน
(Production and Daily Management for Supervisor)

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบนั องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหารกระบวนการที่
จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการ
ส่งมอบ ดังนั้นการจัดการงานประจาวัน จึงมีความสาคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ย่อมจะทาให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็ นที่พงึ พอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้า
ได้ ทาให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ความสาเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และ
คุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุด การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จาเป็ นว่า
จะต้องเป็ นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทาได้เพียงแต่ตอ้ งรู้จกั ที่จะแบ่งเวลา โดย
จัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กาหนด
หลักสูตร “การจัดการงานประจาวัน (Daily Management)” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็ นเรื่องธรรมดาๆ
ที่วา่ ด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต เวลาในการทางาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine /
Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็ นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ เพือ่ ให้ได้คาตอบ
ในเรื่องต้นทุน ผลกาไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์มหาศาลกับการจัดการงานประจาวัน ทั้งในส่วนผลิต
และการบริหารหลักขององค์กร
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างแนวคิดในการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
2.เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
5.เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6.เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
1.ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบนั
2.ความสาคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการ
3.การจาแนกงานเพือ่ การบริหารเวลา
4.การจัดลาดับและความเร่งด่วนของเวลาการทางาน
5.สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา
6.เทคนิคการวางแผน และ วิธีจดั แบ่งเวลาในการทางาน
7.หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
8. การเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
9. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
10.การวิเคราะห์ปัญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพตามหลัก 4M
11.ดัชนี้ช้ วี ดั ความสาเร็จในการผลิตและเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา
12.แนวคิดการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ
QCDSMEE
13. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
14. การทางานเป็ นทีมเพือ่ ความสาเร็จขององค์กร
Workshop1: เพราะเราทางานคนเดียวไม่ได้ “การทางาน
เป็ นทีมที่ประสบผลสาเร็จ”
Workshop2: ระดมสมองเพือ่ ลดความผิดพลาดและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องแบบ PDCA
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
50 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
40%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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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 ภาพและ
ผลผลิตในองค์กร

10.30- 10.40 น.

พักเบรค

10.40- 12.00 น.

การจัดการงานประจาวัน

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10 น.

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
การสร้างแนวคิ ดการ
ปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง

13.10-14.30 น.

14.30- 14.45 น.
14.45-16.00 น.

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

1. ระบบการผลิตและงานบริ การในปัจจุบนั
2. ความสาคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริ การ
3. การจาแนกงานเพื่อการบริ หารเวลา
4. การจัดลาดับและความเร่งด่วนของเวลาการทางาน
5. สาเหตุของปัญหาและการเสี ยเวลา

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

6. เทคนิ คการวางแผน และ วิ ธีจดั แบ่ งเวลาในการทางาน
7. หลักการบริ หารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
8. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิ ต คื ออะไร
9. ตัวฉุ ดรั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการผลิ ต
10. การวิ เคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามหลัก 4M

วิ ทยากรบรรยายและให้ผู ้
เข้ารับการอบรมทากิจกรรม

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
วิ ทยากรบรรยายและทา
กิจกรรมร่ วมกับผูเ้ ข้า รับการ
อบรมผ่าน Activity base
learning

11. ดัชนี้ ช้ ี วดั ความสาเร็ จในการผลิ ตและเทคนิคการวิเคราะห์
ปั ญหา
12. แนวคิ ดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตตามหลักการ
QCDSMEE
13. การปรับปรุ งการผลิ ตอย่างต่ อเนื่ องด้วยวงจร PDCA
14. การทางานเป็ นที มเพื่อความสาเร็ จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทางานคนเดี ยวไม่ ได้ “การทางานเป็ นทีม วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับ
ที่ ประสบผลสาเร็ จ”
ผูเ้ ข้ารับการอบรมผ่าน
Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุ ง
Activity base learning
อย่างต่ อเนื่ อง
Workshop3: “เป้ าหมายคุ ณภาพ” ผ่านการปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง
แบบ PDCA

