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เทคนิคการส่ งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์ กร

(Productivity Promotion Technique)
ปัจจุบนั การแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทาให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็ นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร
โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิม่ ผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทาให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใด
ที่จะนามาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นาเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยีย่ มในการทางาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7TOOLS, 7
WASTE, 3MU และ TPM เป็ นต้น
การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่ องมือก่อน ที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพือ่ ให้ทุกคนที่ร่วมทากิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น
จึงจะทาให้การทางานดีข้ นึ ได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถกู ต้อง
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานได้อย่างถูกต้อง
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทางานของตน
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพือ่ เพิม่ ผลผลิตแบบต่างๆ
2. ผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพือ่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานอย่า งต่อเนื่อง
3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทางานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง เช่น PCDA,Kaizen, QC7Tools ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการ
ปรับปรุงต่างๆได้
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เนื้อหาหลักสู ตร
1. แนวคิดในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
3. รู้จกั กับเครื่องมือการเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
แบบต่างๆ
3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส.
3.2 การปรับปรุงงานด้วย Kaizen
3.3 การทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
3.4 การใช้งาน QC 7 Tools
3.5 รู้จกั กับ 7 Waste
3.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU
3.7 การบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับ การทางาน
แต่ละแบบ
5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
45 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
45%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.

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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เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน
- การวิ เคราะห์จากรู ปที่เห็น
- การสร้างจิ นตนาการจากรู ปที่ เห็น

9.30- 10.00 น.

แนวคิ ดในการเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึ งความสาคัญและความหมายของการ
ผลิ ต

10.00-10.30 น.

การมองปั ญหาและการ
วิ เคราะห์ปัญหา

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึ งหลักการมองและวิ เคราะห์ปั ญหาในการ วิ ทยากรบรรยาย
ผลิ ต
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.30- 10.40 น.

พักเบรก

10.40- 12.00 น.

รู ้จกั กับเครื่ องมื อการเพิ่ม การประยุกต์ใช้ 5ส.
ผลผลิ ตและลดต้นทุ นการ การปรับปรุ งงานด้วย Kaizen
ผลิ ตแบบต่ างๆ
การทากิจกรรมกลุ่ มคุ ณภาพ QCC
การใช้งาน QC 7 Tools

12.00- 13.00 น.
13.00-13.15 น.

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
รู ้จกั กับเครื่ องมื อการเพิ่ม
ผลผลิ ตและลดต้นทุ นการ
ผลิ ตแบบต่ างๆ (ต่ อ)

13.15 –14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45- 16.00 น.

วิ ทยากรถามปั ญหาที่ พบในการทางาน
รู ้จกั กับ 7 Waste
การลดต้นทุ นการผลิ ตด้วยหลัก 3 MU
การบารุ งรักษาแบบทวี ผลที่ทุกคนมี ส่วนร่ วม (TPM)

พักเบรก
การเลื อกใช้เครื่ องมื อและ เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้และเข้าใจในหลักการ
วิ ธีการที่ เหมาะสมกับการ ประยุกต์ใช้งานเครื่ องมื อต่ างๆ
ทางานแต่ ละแบบ
และการประยุกต์ใช้
ร่ วมกันของเครื่ องมื อ
ต่ างๆ
กรณี ศึกษา
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ

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

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละ
บุ คคล
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

