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การสร้างจิ ตสานึ กด้านคุณภาพและความเป็ นเจ้าของ
Quality and owner responsibility Awareness for productivity improvement

“ การสร้ างจิตสานึกด้านคุณภาพและความเป็ นเจ้าของ ” คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้
เกิดขึ้นในการทา งาน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซ่งึ
คุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสานึกคุณภาพ เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสานึกในการที่จะรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพ คิดถึงแต่การทางานให้มี
คุณภาพ การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสานึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถ
พัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น อีกด้วย
นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทางาน การสร้างให้
พนักงานตระหนักรู้ในการดาเนินการขององค์กร ที่มีความยากลาบากในปัจจุบนั เพือ่ ให้เกิดจิตสานึกความเป็ นเจ้าของและสร้างการ
มีส่วนร่วมกับองค์กร จึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมากในปัจจุบนั ยิง่ พนักงานมีความรักในงานที่ตนเองทา รักองค์กรแล้ว ประสิทธิภาพใน
การทางานรวมถึงผลผลิตย่อมดีข้ นึ ตามมาแน่นอน ทั้งการลดต้นทุน ลดของเสีย เพิม่ ผลผลิต และความยัง่ ยืนขององค์กร
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของ “การสร้ างจิตสานึกด้านคุณภาพและความเป็ นเจ้าของ” อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่าง
แน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุ่ มทากิจกรรมเพือ่
ช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความ
สูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
2. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกด้าน
คุณภาพ จิตสานึกที่ดีในการทางาน
5. เพือ่ ให้ตระหนักรักองค์กรและความเป็ นเจ้าของ
ร่วมกัน
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCA ไป
ประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

เนื้อหาหลักสู ตร
1.ระบบการผลิตและงานบริการ
2.กาไร รายได้ และต้นทุน ในการผลิต
3.ความเป็ นเจ้าของร่วมกันของคนในองค์กร
4. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “คุณภาพ”
5. ความท้าทายที่จาเป็ นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”
6. ขอบเขตคาว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
7. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับ
“ความเป็ นเจ้าของ”
8. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพและความเป็ นเจ้าของ
9. Work Shop “จิตสานึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้า
ภายใน
10. จิตสานึกและความเป็ นเจ้าของคืออะไร
11. ผลกระทบจากการขาด จิตสานึกคุณภาพและความเป็ น
เจ้าของ
12. Work Shop “การทางานเป็ นทีมเพือ่ ผลสาเร็จในการทางาน”
13.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ในการทางานและสินค้า
14. Work Shop “การสร้างจิตสานึกคุณภาพและความเป็ น
เจ้าของ”
15. Work Shop “โรงงานอยูไ่ ด้พวกเราอยูไ่ ด้”
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

09.10-10.30

การสร้างความเข้าใจต่ อระบบ 1.ระบบการผลิ ตและงานบริ การ
การผลิ ต,งานบริ การขององค์กร 2.กาไร รายได้ และต้นทุ น ในการผลิ ต
และหน้าที่ ของตนเอง
3.ความเป็ นเจ้าของร่ วมกันของคนในองค์กร
4. ความหมายและความสาคัญของคาว่ า “คุ ณภาพ”
5. ความท้าทายที่ จาเป็ นต้องมุ่ งเน้นที่ “คุ ณภาพ”

10.30-10.40
10.40-12.00

พักเบรก
การสร้างจิ ตสานึ กคุ ณภาพและ 6. ขอบเขตคาว่ า “คุ ณภาพ” ครอบคลุ มถึ งอะไรบ้าง
ความเป็ นเจ้าของ ต่ องานที่ ทา 7. ความเข้าใจคลาดเคลื่ อนและความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ “ความเป็ นเจ้าของ”
8. แนวความคิ ดหลักเกี่ยวกับคุ ณภาพและความเป็ น
เจ้าของ
9. Work Shop “จิ ตสานึ กคุ ณภาพกับการส่ งงาน” ให้
ลู กค้าภายใน
พักเที่ ยง
กระตุ น้ ผูเ้ รี ยน
กิจกรรมร่ วมสนุ กภายในห้องอบรม

12.00-13.00
13.00-13.10

เนื ้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

13.10-14.30

การสร้างจิ ตสานึ กคุ ณภาพและ 10. จิ ตสานึ กและความแป็ นเจ้าของคื ออะไร
ความเป็ นเจ้าของ ต่ องานที่ ทา 11. ผลกระทบจากการขาด จิ ตสานึ กคุ ณภาพและ
(ต่ อ)
ความเป็ นเจ้าของ
12. Work Shop “การทางานเป็ นที มเพื่อผลสาเร็ จใน
การทางาน”

14.30-14.40
14.40-16.00

พักเบรค
ระดมสมองเพื่อการทางานเป็ น
ที ม ที่ ประสบผลสาเร็ จ ได้ท้ งั
คุ ณภาพได้ท้ งั งาน และความ
เป็ นเจ้าของ

13.แนวคิ ดของการปรับปรุ งงานอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อ
เพิ่มคุ ณภาพในการทางานและสิ นค้า
14. Work Shop “การสร้างจิ ตสานึ กคุ ณภาพและ
ความเป็ นเจ้าของ”
15. Work Shop “โรงงานอยู่ได้พวกเราอยู่ได้”

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร
วิ ทยากรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ฉายสไลด์และ
ถามคาถาม

วิ ทยากรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ฉายสไลด์และ
ถามคาถามเพื่อให้เกิดแนวคิ ด และทา
กิจกรรมแจกรางวัล

วิ ทยากรให้ผเู ้ ข้าอบรมเล่ นกิจกรรม ผ่อน
คลายความง่วง
วิ ทยากรบรรยายสลับกับการทากิจกรรม
และตอบคาถามชิ งรางวัล

วิ ทยากรร่ วมทากิจกรรมกลุ่ มระดมสมอง
กับผูเ้ ข้าอบรม
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 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)

“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรของท่ าน.

