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กลยทุธ์การวางแผนและควบคมุการผลิต 
(Strategic for Production Management) 

 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท  26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง **   

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพยีงท่านละ 2,900 บาท 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร    อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่ งแสวงหาแนวทางการผลิต , การบริหาร
กระบวนการท่ีจะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้   ท้ังเร่ืองคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาท่ีใช้ใน
การผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตส าหรับหัวหน้างาน จึงมีความส าคัญอย่างมาก การบริหารจัดการ
ได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะท าให้ผลลัพธ์  Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นท่ีพึงพอใจจนถึงเกิน
ความคาดหมายของลูกค้าได้ ท าให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ความส าเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ท้ังด้านปริมาณ 
และคุณภาพ ด้วยต้นทุนท่ีต า่ท่ีสุด ความสามารถในการผลิตท่ีถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมติุฐานท่ีก าลังการผลิต
สม า่เสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีมีท้ังหมดของปี 

       หลักสูตร “กลยทุธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาๆ ท่ีว่าด้วยวัตถุดิบ 
และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้ได้ค าตอบในเร่ืองต้นทุน ผลก าไร และ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานท้ังในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต 
2. เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต 
5. เพ่ือสร้างการท างานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง เกิดความสามัคคี 
6. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
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หัวข้อการอบรม 
- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน 
- การสร้างผลก าไรให้กับองค์กรเพ่ือความอยู่รอด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 
- ตัวฉุดร้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต 
- การวิเคราะห์ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลัก 4M 
- การบริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของหน้างาน 
- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร 
- ความส าคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” ส าหรับหัวหน้างาน 
- ดัชนีชี้ว้ัดความส าเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 
- แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE 
- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเน่ืองด้วยวงจร PDCA 
- กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต  
- การท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
Workshop1: เพราะเราท างานคนเดียวไม่ได้ “การท างานเป็นทีมท่ีประสบผลส าเร็จ” 
Workshop2: ระดมสมองเพ่ือลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองแบบ PDCA 
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ก าหนดการ 
 

  เวลา              หัวข้อ                         เนื้อหา / รายละเอียด รูปแบบการเรียนการสอน 
 9.00- 9.10 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกันและกนั 

การแนะน าตัว  
การเรียนรู้ท่ีจะรู้จักกัน 

ท ากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับวิทยากร  

9.10- 10.30 น. 
 
 

แนวคิดการเพิม่
ประสิทธิภาพและผลผลติ
ในองค์กร 

- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบนั 
- การสร้างผลก าไรให้กับองค์กรเพ่ือความอยู่รอด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 
- ตัวฉุดร้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร 

วิทยากรบรรยายและตั้งค าถาม
ให้ข้อคิดและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10.30- 10.40 น. พกัเบรค   

10.40- 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การวิเคราะห์ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลัก 
4M 
- คุณภาพและความอยู่รอดขององค์กร 
- ความส าคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้า
ภายนอก” 
- ดัชนีชี้วั้ดความส าเร็จในการผลิตและเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา 
- แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร QCDSMEE 
- การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วยวงจร PDCA 

วิทยากรบรรยายและให้ผู้เข้ารับ
การอบรมท ากิจกรรม 
 
 
 

12.00- 13.00 น. พกัเท่ียง   

13.00-13.10 น. กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับ
การอบรม 

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง วิทยากรท ากิจกรรมร่วมกับผู้
เข้ารับการอบรม 

13.10-14.30 น. การสร้างแนวคิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 

- กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต  
- การท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
Workshop1: เพราะเราท างานคนเดียวไม่ได้ “การ
ท างานเป็นทีมท่ีประสบผลส าเร็จ” 

วิทยากรบรรยายและท า
กิจกรรมร่วมกับผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน Activity base 
learning 

14.30- 14.45 น. พกัเบรค   

14.45-16.00 น. การสร้างเป้าหมายร่วมกนั
ผ่านการท างานเป็นทีม ท่ี
ประสบผลส าเร็จ เพือ่
องค์กร 

Workshop2: ระดมสมองเพ่ือลดความผิดพลาดและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองแบบ PDCA 
 

วิทยากรท ากิจกรรมร่วมกับผู้
เข้ารับการอบรมผ่าน Activity 
base learning 
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กลุ่มเป้าหมาย 
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ ท่ีสนใจท่ัวไป 
 

รูปแบบการสัมมนา 
1. การบรรยาย    40 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร 
 2.ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองของ PDCA ไปประยกุต์ใช้กับงานของตนเองได้ 
 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
 4.ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากขึน้ 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คณุพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
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โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณท่ีท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการ เพือ่การพฒันาบคุลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
mailto:hrdzenter@gmail.com

