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การบริหารการผลิตส าหรับหัวหน้างานยคุใหม่ เพือ่ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพ 
Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 

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

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

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 3,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ 3,900 บำท) 

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 
และคุโหณอา ด้วยต้นทุนท่ีต า่ท่ีสุด ความสามารถในการผลิตท่ีถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมติุฐานท่ีก าลังการผลิต
สม า่เสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีมีท้ังหมดของปี 

       หลักสูตร “การบริหารการผลิตส าหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาๆ ท่ีว่าด้วย
วัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้น
การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลส 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 
- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพ่ือลดต้นทุน 
- การสร้างผลก าไรให้กับองค์กรเพ่ือความอยู่รอด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 
- การวิเคราะห์ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลัก 4M 
- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร 
- ความส าคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” ส าหรับหัวหน้างาน 
- ดัชนีชี้ว้ัดความส าเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 
- กลยทุธ์ท่ีนิยมใช้ในการผลิต 
- แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE 
- แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 

• การปรับปรุงท่ีตัวคน 
• การปรับปรุงหน่วยงาน 
• การปรับปรุงตัวงาน 
• การปรับปรุงเทคโนโลยี 

- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเน่ืองด้วยวงจร PDCA 
- กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต  

• แนวคิด 5ส เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
• ไคเซ็น เพ่ือการปรับปรุงงาน 
• การสร้างจิตส านึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC 
• ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
• เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพ่ือลดของเสีย 

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

Workshop2: ระดมสมองเพ่ือลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองแบบ PDCA 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่  25 ก.พ.63 3,500 245 105 3,640 

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     090 645 0992 , 089 606 0444, 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 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 

hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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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 ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
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