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หลกัสตูร กลยทุธก์ารวางแผนและควบคมุการผลติ
 (Strategic for Production Management) 

วนัที ่4 กนัยายน 2562 โรงแรมอไรซ ์สขุมุวทิ 26
  หลกัสตูร 1 วนั 
          ในโลกการแขง่ขนัทางอตุสาหกรรมปัจจบุนั องคก์รธรุกจิตา่งมุง่แสวงหาแนวทางการผลติ, การบรหิารกระบวนการทีจ่ะ
สามารถตอบโจทยท์างดา้นการแขง่ขนัได ้ ทัง้เรือ่งคณุภาพ ตน้ทนุการผลติ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติจนถงึการสง่มอบ  
ดงันัน้การบรหิารการผลติสําหรับหวัหนา้งาน จงึมคีวามสําคญัอยา่งมาก การบรหิารจัดการไดด้ ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ยอ่มจะทําใหผ้ลลพัธ ์Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นทีพ่งึพอใจจนถงึเกนิความคาดหมายของลกูคา้ได ้ทําใหอ้งคก์ร
สามารถแขง่ขนัไดแ้ละเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ความสําเร็จทางดา้นการผลติ หมายถงึความสามารถในการผลติสนิคา้ไดต้รงตามเป้าหมาย ทัง้ดา้นปรมิาณ และคณุภาพ ดว้ย
ตน้ทนุทีตํ่า่ทีส่ดุ ความสามารถในการผลติทีถ่กูตอ้งนัน้ ควรเทยีบกบัขอ้สมมตุฐิานทีกํ่าลงัการผลติสมํา่เสมอ ตลอดระยะเวลาทีม่ี
ทัง้หมดของปี
          หลกัสตูร “กลยทุธก์ารวางแผนและบรหิารการผลติ” จะกลา่วถงึสิง่ทีเ่ป็นเรือ่งธรรมดาๆ ทีว่า่ดว้ยวตัถดุบิ และ
ขบวนการผลติ รวมถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกั 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเนน้การวเิคราะหห์า
สาเหตทุีเ่ป็นหวัใจของการผลติใหป้ระสบผลสําเร็จ เพือ่ใหไ้ดคํ้าตอบในเรือ่งตน้ทนุ ผลกําไร และประสทิธภิาพ ซึง่จะเป็น
ประโยชนม์หาศาลกบัการบรหิารงานทัง้ในสว่นผลติ และการบรหิารหลกัขององคก์ร
วตัถปุระสงค์
•       เพือ่สรา้งแนวคดิในการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติ ในการบรหิารการผลติ
•       เพือ่เสรมิสรา้งแนวคดิการป้องกนัการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นมรีปูแบบ
•       เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาหน่วยงานและบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่ง
•       เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามมัน่ใจในการเลอืกใชก้จิกรรมเสรมิในการบรหิารการผลติ
•       เพือ่สรา้งการทํางานเป็นทมี การยอมรับในความเห็นทีแ่ตกตา่ง เกดิความสามคัคี
•       เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการทํางานใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม
 
หวัขอ้การอบรม เวลา 09:00-16:00 น.
- ระบบการผลติและงานบรกิารในปัจจบุนั - การสรา้งผลกําไรใหก้บัองคก์รเพือ่ความอยูร่อด
- การเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติ คอือะไร - ตวัฉุดรัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการผลติ
- การวเิคราะหปั์ญหาและเพิม่ประสทิธภิาพตามหลกั 4M - การบรหิารเวลาและจัดลําดับความสําคญัของหนา้งาน
- “คณุภาพ” และความอยูร่อดขององคก์ร
- ความสําคญัของ “ลกูคา้ภายใน” และ “ลกูคา้ภายนอก” สําหรับหวัหนา้งาน
- ดชันีช้ ีว้ดัความสําเร็จในการผลติและเทคนคิการวเิคราะหปั์ญหา
- แนวคดิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติตามหลกัการ QCDSMEE
- การปรับปรงุการผลติอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยวงจร PDCA
- กจิกรรมสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติ
- การทํางานเป็นทมีเพือ่ความสําเร็จขององคก์ร
Workshop1:    เพราะเราทํางานคนเดยีวไมไ่ด ้“การทํางานเป็นทมีทีป่ระสบผลสําเร็จ”
Workshop2:    ระดมสมองเพือ่ลดความผดิพลาดและปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง
Workshop3:    “เป้าหมายคณุภาพ” ผา่นการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งแบบ PDCA
กลุม่เป้าหมาย    หวัหนา้งาน พนกังาน และผูท้ ีส่นใจท ัว่ไป
รปูแบบการสมัมนา
1.      การบรรยาย                 40 %
2.      เกม / กจิกรรมกลุม่ / ฝึกปฏบิตั ิWorkshop และการนําเสนอผลงานกลุม่   50%
3.    กรณีศกึษา และดภูาพยนตร ์     10 %

วทิยากรในการฝึกอบรม          อาจารยไ์มตร ี บญุขนัธ์
การศกึษา
ปรญิญาตร ีครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑติ (สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า)
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (สาขาการจัดการอตุสาหกรรม)



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร กลยทุธก์ารวางแผนและควบคมุการผลติ

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................
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โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


