Production management for productivity and cost reduction (1D)

Course outline
การบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและลดต้ นทุนในการทางาน
(Production management for productivity and cost reduction)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปั จจุบนั องค์กรธุ รกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริ หาร
กระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่ องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้
ในการผลิ ตจนถึ งการส่ งมอบ ดังนั้นการบริ หารการผลิ ตสาหรับหัวหน้างาน จึ งมี ความสาคัญอย่างมาก การ
บริ หารจัดการได้ดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลย่อมจะทาให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็ นที่
พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทาให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ความสาเร็ จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้ตรงตามเป้ าหมาย ทั้งด้าน
ปริ มาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่
กาลังการผลิตสม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีท้ งั หมดของปี
หลักสู ตร “การบริ หารงานเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิผลและลดต้ นทุนในการทางาน” จะกล่าวถึงสิ่ งที่เป็ นเรื่ อง
ธรรมดาๆ ที่วา่ ด้วยคน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man /
Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็ นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสาเร็ จ
เพื่อให้ได้คาตอบในเรื่ องต้นทุน ผลกาไร และประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์มหาศาลกับการบริ หารงานทั้ง
ในส่ วนผลิต และการบริ หารหลักขององค์กร รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริ มให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ในเชิงของแง่มุมการบริ หารงานและการทาให้มีส่วนร่ วมของพนักงาน

วัตถุประสงค์



เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต ในการบริ หารการผลิต
เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
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เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริ มในการบริ หารการผลิต
เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- ระบบการผลิตและงานบริ การในปัจจุบนั
- การสร้างผลกาไรให้กบั องค์กรเพื่อความอยูร่ อด
- การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต คืออะไร
- ต้นทุนในการทางานและตัวฉุ ดรั้งประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามหลัก 4M
- “การบริ หารการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ” เพื่อความอยูร่ อดขององค์กร
- ความสาคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สาหรับการผลิต
- ดัชนี้ช้ ีวดั ความสาเร็ จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
- แนวคิดการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
- การปรับปรุ งการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
- กิจกรรมส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต
- การทางานเป็ นทีมเพื่อความสาเร็ จขององค์กร
Workshop1: เพราะเราทางานคนเดียวไม่ได้ “การทางานเป็ นทีมที่ประสบผลสาเร็ จ”
Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

กาหนดการ
เวลา

หัวข้ อ

เนื้อหา / รายละเอียด

รู ปแบบการเรียนการสอน

9.00- 9.10 น.

กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
การแนะนาตัว
การเรี ยนรู ้ที่จะรู ้จกั กัน

9.10- 10.30 น.

แนวคิดการเพิม่
ประสิ ทธิภาพและ
ผลผลิตในองค์ กร

- ระบบการผลิตและงานบริ การในปัจจุบนั
- การสร้างผลกาไรให้กบั องค์กรเพื่อความอยูร่ อด
- การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต คืออะไร
- ตัวฉุ ดรั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในองค์กร

ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

10.30- 10.40 น. พักเบรค
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- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพตามหลัก วิทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้า
4M
รับการอบรมทากิจกรรม
- “การบริ หารการผลิตที่มีใประสิ ทธิภาพ” เพื่อความ
อยูร่ อดขององค์กร
- ความสาคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้า
ภายนอก”
- ดัชนี้ช้ ีวดั ความสาเร็ จในการผลิตและเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา
- แนวคิดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในองค์กร
QCDSMEE
- การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

10.40- 12.00 น.

12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10 น. กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ ารับ กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง
การอบรม
13.10-14.30 น. การสร้ างแนวคิดการ - กิจกรรมส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิต
ปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง - การทางานเป็ นทีมเพื่อความสาเร็ จขององค์กร
Workshop1: เพราะเราทางานคนเดียวไม่ได้ “การ
ทางานเป็ นทีมที่ประสบผลสาเร็ จ”
14.30- 14.45 น. พักเบรค
14.45-16.00 น. การสร้ างเป้ าหมาย
Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและ
ร่ วมกันผ่านการทางาน ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุ ง
เป็ นทีม ทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จ เพื่อองค์ กร อย่างต่อเนื่ องแบบ PDCA

วิทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรม
วิทยากรบรรยายและทา
กิจกรรมร่ วมกับผูเ้ ข้ารับการ
อบรมผ่าน Activity base
learning
วิทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรมผ่าน
Activity base learning

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึกในความสู ญเสี ย ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์ กรของท่ าน.
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