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จิตสำนึกด้ำนคุณภำพและกำรลดต้ นทุนเพื่อกำรพัฒนำงำน
Quality and Cost reduction Awareness for productivity improvement
คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทางาน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสานึก คุณภาพ เพราะถ้าเรามี
พนักงานที่มีจิตสานึกในการที่จะรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพ คิดถึงแต่การทางานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่
สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสานึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น รวมถึงต้นทุนในการผลิตและการทางานที่ลดลงอีกด้วย
นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทางาน การสร้างให้
พนักงานตระหนักรู้ในการดาเนินการขององค์กร ที่มีความยากลาบากในปัจจุบนั เพือ่ ให้เกิดจิตสานึกความเป็ นเจ้าของและสร้าง
การมีส่วนร่วมไปกับองค์กร จึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมากในปัจจุบนั ยิง่ พนักงานมีความรักในงานที่ตนเองทา รักองค์กรแล้ว
ประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงผลผลิตย่อมดีข้ นึ ตามมาแน่นอน ทั้งการลดต้นทุน ลดของเสีย เพิม่ ผลผลิต และความยัง่ ยืน
ขององค์กร
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของ “จิตสำนึกด้ำนคุณภำพและกำรลดต้ นทุนเพื่อกำรพัฒนำงำน” อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้
อย่างแน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุ่มทา
กิจกรรมเพือ่ ช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
2.เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกด้านคุณภาพและการลดต้นทุนในการทางาน
5.เพือ่ ให้ตระหนักรักองค์กรและความเป็ นเจ้าของร่วมกัน
ประโยชน์ที่คำดว่ ำจะได้รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหำหลักสู ตร
วันที่ 1 (09.00-16.00 น.)
1.การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างานของคนทางาน
2.แนวคิดของการปรับปรุงงานและองค์กร
3.พื้นฐานของการผลิตและงานบริการ
4.กาไร รายได้ และต้นทุน ในการผลิต
5.ต้นทุนการผลิตและการแก้ไข
6. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “คุณภาพ”
7. “คุณภาพ” กับความอยูร่ อดขององค์กร
8. ขอบเขตคาว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
9. ความสาคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
10. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพและการลดต้นทุน
11. การสร้าง “จิตสานึกของคนในองค์กร”
12. องค์ประกอบและเทคนิค “การสร้างจิตสานึกคุณภาพและการลด
ต้นทุน”
13. กิจกรรมที่ใช้ในการสร้างคุณภาพและลดต้นทุนในองค์กร
14. Work Shop “การทางานเป็ นทีมให้เกิดคุณภาพและลดต้นทุน”
15. Work Shop “เราเป็ นใคร”
16. Work Shop “การสร้างเป้าหมายคุณภาพและการลดต้นทุนผ่าน
การทางานเป็ นทีม”

วันที่ 2 (09.00-16.00 น.)
1.ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบเป็ นระบบ
2. การควบคุมความสูญเสียในการผลิตและการทางาน 7 ระดับ
3. Work Shop “ระดมสมองเพือ่ ลดความสูญเสีย”
4. เทคนิคลดความผิดพลาดในการทางาน
5. การสื่อสารเพือ่ คุณภาพและลดต้นทุน
6. Work Shop “การสื่อสารกับการทางานเป็ นทีมเพือ่ ผลสาเร็ จในการ
ทางาน”
7. Workshop “การส่งต่องานอย่างมีคุณภาพ”
8. เทคนิคการลดความสูญเสียและ 7 Waste
9. Workshop “การปรับปรุงงานเพือ่ ลดความสูญเสีย”
10. หลักการ ECRS เพือ่ ลดความสูญเสียและปรับปรุงงาน
11. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่การทางานเป็ นทีมที่มีป ระสิทธิภาพ
12. Workshop “เรียงให้ไวให้ได้คุณภาพผ่านการทางานเป็ นทีม”
13. Work Shop “การสร้างจิตสานึกคุณภาพและการลดต้นทุน”
14. Work Shop “โรงงานอยูไ่ ด้พวกเราอยูไ่ ด้”

กลุ่มเป้ำหมำย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบกำรสั มมนำ
การบรรยาย
40 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
50%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยำกร อำจำรย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยำกรผู้เชียวชำญด้ำน Productivity Improvement)
กำรศึกษำ
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญำตรี ครุศำสตร์ อุตสำหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวั งเป็ น
อย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร
ของท่ ำน.

