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การลดต้ นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและการสู ญเสี ยในรูปแบบต่ างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7
ประการนั้น นอกจากจะช่ วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทาให้องค์การลดความสู ญเสี ยทุกรู ปแบบใน
กระบวนการทางานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสั งเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทางานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสู ญเสี ยก็ยิ่ง
เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว ทาให้หน่วยงานหรือองค์การต้ องสู ญเสี ยลูกค้าและกาไรที่ควรได้ไป การลดความสู ญเสี ยถื อเป็ นหน้าที่ของ
พนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้ องมีความรู้ จิตสานึก การสั งเกต หาสาเหตุ วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ ไขป้องกัน เพื่อลด
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ
นอกจากนี้ในปัจจุบนั ยังมีความสูญเสียอีก 1 ประการ ที่ทุกองค์กรควรให้ความสาคัญเพิม่ ขึ้นมา นัน่ คือ ความสูญเสียจากการไม่รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอของคนในองค์กร (None use idea from team lost) การไม่นาเอาความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนะ แก้ไขใน
ขบวนการผลิตมาปรับใช้ ทั้งที่เป็ นการนาเสนอของคนในองค์กรในระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งแน่นอนว่าความสูญเสียประการที่ 8 นี้ นอกจาก
จะทาให้องค์กรไม่พฒั นาโดยคนในองค์กรเองแล้ว การบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือย่อมยากตามไปด้วย เพราะข้ อเสนอแนะ
ต่างๆ ไม่ถูกนาไปปฏิบตั ินนั่ เอง
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับทุกองค์กร ที่ตอ้ งการลดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง 8 ประการดังที่กล่าวมา เพือ่ ที่จะทาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างการยอมรับ ร่วมมือกันภายในองค์กร ต่อยอดสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพือ่ แข่งขันในกระแสธุรกิจโลกได้ อย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียใน
การทางานทั้ง 8 ประการ
2. เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผล
กาไรให้กบั บริษทั
3. เพือ่ สร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 8 ประการใน
การทางาน
4. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
5. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
และบริษทั อย่างต่อเนื่อง
6. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
7. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
8.เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

เนื้อหาหลักสู ตร
1. หลักการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบนั
2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร
3. “กาไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด
4. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “ต้นทุน”
5. ความท้าทายที่จาเป็ นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”
6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าเปล่าและต้นทุน
7. ความเป็ นมาและความหมายของ 8 Waste
8. การประยุกต์ใช้ เครื่องมือ ไคเซ็น , Visual control และ Poka Yoke
เพือ่ ลดความสูญเสียทั้ง 8 ประการ
9. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA
เพือ่ ลดความสูญเปล่าในการทางาน
10. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ
Work Shop1 “ระดมสมองเพือ่ วิเคราะห์ความสูญเสียในการทางาน”
Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทางานร่วมกันด้วยการทางานเป็ นทีม”
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ
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กาหนดการอบรม
เวลา

หัวข้ อ

เนื ้อหา / รายละเอียด

9.00- 9.15 น.

กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

9.15- 10.30 น.

พื้นฐานของแนวคิ ดระบบการ 1. หลักการดาเนิ นธุ รกิจอุ ตสาหกรรมและงานบริ การในปั จจุ บนั
ผลิ ตและการทางาน
2. งานและการสร้างผลงาน คื ออะไร
3. “กาไร” ขององค์กรเกิดขึ้ นจากสิ่ งใด
4. ความหมายและความสาคัญของคาว่ า “ต้นทุ น”
พักเบรก
ความเป็ นมาและความหมาย 5. ความท้าทายที่ จาเป็ นต้องมุ่ งเน้นที่ “ความสู ญเสี ย”
ของ 8 Waste
6. แนวความคิ ดหลักเกี่ยวกับความสู ญเปล่ าเปล่ าและต้นทุน
7. ความเป็ นมาและความหมายของ 8 Waste
พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ ยง โดยวิ ทยากรถามชื่ อ
อบรม
กลุ่ มและใครเป็ นหัวหน้ากลุ่ ม เลขากลุ่ ม และจานวนสมาชิ ก
เทคนิ คการแก้ไข 8 Wasteและ 8. การประยุกต์ใช้ เครื่ องมื อ ไคเซ็น , Visual control และ Poka Yoke
ลดความสู ญเสี ยในการทางาน เพื่อลดความสู ญเสี ยทั้ง 8 ประการ
9. เทคนิ คของการปรับปรุ งงานอย่างต่ อเนื่ องด้วยหลัก PDCA เพื่อลด
ความสู ญเปล่ าในการทางาน
10. ตัวอย่างต่ างๆ ที่ ประสบความสาเร็ จในการลด Waste ขององค์กร
อื่ นๆ
Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิ เคราะห์ความสู ญเสี ยในการทางาน”
พักเบรก
การทากิจกรรม 8 Waste
Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุ ณภาพที่ ลูกค้าต้องการ”
Work Shop3 “มาสร้างเป้ าหมายการทางานร่ วมกันด้วยการทางานเป็ น
ที ม”
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ

10.30- 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-13.10
13.10 –14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45- 16.00 น.

สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

รูปแบบการเรียนการสอน

ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ
วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละกลุ่ ม
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
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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 %
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด 8 Waste อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

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.

