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การรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการ และฝึ ก
การรวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อช่ วยกันระดมสมอง

วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและ
ดาเนินกิจกรรมแก้ ไขและป้ องกันด้ วย

“ PDCA ”
การดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กาไรในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งง่ายกว่าการขึ้นราคาสิ นค้ามาก การปรับปรุ งขบวนการผลิต โดยใช้เครื่ องมือที่ในการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบนั้นถูกพัฒนามา อย่างต่อเนื่องและประสบ
ผลสาเร็ จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จน
ได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตอ้ งการ
พัฒนาและปรับปรุ งการทางานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่
ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานให้ง่ายขึ้น ยังมี
เครื่ องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซี ซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้พิสูจน์
แล้วว่าสามารถนามาแก้ไขปั ญหาได้จริ ง และหากบริ ษทั ใดพนักงานให้ความร่ วมมิในการทากิจกรรม
เหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางที่ดีข้ ึนได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการ
ผลิตลดปั ญหาความเสี ยหายลดความสู ญเปล่า จากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสู ตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการใช้เครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาการทางาน ได้อย่างเป็ นระบบ
และเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้แก้ไขปั ญหากับพนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการ และฝึ กการรวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปั ญหาประจาวันได้
เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
และดาเนิ นกิจกรรมแก้ไขและป้ องกันด้วย PDCA
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่ องมือในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อเสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกันการวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและ
บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือใน
การวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
6. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลัง
การฝึ กอบรม
7. เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่
แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์
ปั ญหาอย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้
กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
จานวนผู้เข้ าอบรม : ไม่เกิน 40/รุ่ น
(กรณี มากกว่า 40 ท่านโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่)
จองวันอบรมหรื อสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 0531150, 092 2633989

Email: m.seminarcenter@gmail.com

เนื้อหาหลักสู ตร
1.ระบบการผลิตและงานบริ การ
2.ต้นทุน กาไร และความอยูร่ อดขององค์กรในปั จจุบนั
3.การดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิภาพในองค์กร
4.แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
6.การประยุกต์ใช้การแก้ไขปั ญหาด้วย PDCA ในเวลาการทางาน
7.หลักการแก้ปัญหาร่ วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่าน
แนวคิด PDCA
- เรี ยนรู ้หลักการระดมสมอง
- หลักการวางแผน
- หลักการทางานเป็ นทีมที่ทุกคนมีส่วนร่ วม
- การลงมือทาและการแบ่งหน้าที่
- การประเมินผลและการปรับปรุ ง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีข้ ึน
8.แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
Workshop1: Team Work for improvement
Workshop2: ทางานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการทางานเป็ นทีม
Workshop3: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้ PDCA ในการปรับปรุ ง
งาน
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน,พนักงาน,ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รู ปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
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