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กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสาหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค
Production Management and Productivity Improvement Principle for technicians and engineers
วันที่จัด วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
การผลิตสินค้า (Transformation) ของหน่วยงานผลิตจะ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ต้ อ งมี ปั จ จั ย การผลิ ต อย่ า งน้ อ ยประกอบไปด้ ว ยปั จ จั ย
5M+IE+IM (5M : Man, Machine, Material/Information,
Method, Measurement + Working Environment
+Management) ซึ่งปัจจัยในการดาเนินการผลิตที่สาคัญเช่น อาคาร
สถานที่ รู ป แบบ ข้ อ ก าหนดด้ า นเทคนิ ค ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ต ถุ ดิ บ
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต การตรวจวั ด ทดสอบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น ล้วนเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่มี
วิศวกรและช่างเทคนิคเป็นแกนหลัก สาคัญ(หน่วยงานโครงการใหม่
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพั ฒนากระบวนการผลิต
วิศวกรรมวิธีการ การรับประกันคุณภาพ งานติดตั้ง/บริการและงาน
ซ่อมบารุงรักษา )
ซึ่งถ้าหน่วยงานที่มีวิศวกรและช่างเทคนิคเป็ นหลักเหล่านี้
เข้าใจเป้าประสงค์ขององค์กร ยอมรับและนามากาหนดเป้าประสงค์
ของหน่วยงานและบทบาทของตนเองและสามารถบริหารจัดการงานที่
รับผิดชอบ
ให้มีการเคลื่อนที่อย่างลื่นไหล (Flow/Lean Office) ก็ย่อมทาให้การ
ดาเนินการผลิตลื่นไหลด้วย (Flow/Lean Manufacturing) เป็นที่มา
ของผลการประกอบการ ที่ ดี ขึ้ น แบบก้ า วกระโดด และมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและทากาไรที่ทุกคนในองค์กรปรารถนา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงพื้นฐานการดาเนินการของธุรกิจ
การผลิตสินค้า (Supply Chain Management)
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานที่มีวิศวกรและช่างเทคนิคเป็นแกนหลักสาคัญกับความ
เสี่ยงต่อการไหลของงานในสายงานการผลิตและSupply Chain
Management
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
วิศวกร ช่างเทคนิคและพนักงานทุกระดับ ในหน่วยงานที่มี
งานวิศวกรรมและเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
“รับจัดอบรมภายในองค์กร โทร.02-7173000-29 ต่อ 761-764”
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
1. บริบทองค์กรการผลิตสินค้า
- ส่วนประกอบของบริบทองค์กร (ภายใน/ภายนอก)
- บริบทองค์กร (ภายใน) ที่สาคัญ หน่วยงานที่มีวิศวกร ช่างเทคนิคเป็น
แกนหลักและผลต่อการดาเนินธุรกิจการผลิตสินค้า
2. ความต้องการ/ข้อตกลงลูกค้า
- ความต้องการ/ข้อตกลงลูกค้า 4 หรือ 5 องค์ประกอบในงานแต่ละ
ชิ้น/อย่าง
- ประเภทของลูกค้าและใครคือลูกค้าของวิศวกรและช่างเทคนิค
3. รูปแบบของการดาเนินการธุรกิจการผลิตสินค้า
- แบ่งตามเวลาเริ่มต้น
- การดาเนินการผลิต ตามสั่ง
- การดาเนินการผลิต เผื่อขาย
- แบ่งตามรูปแบบการไหลของการผลิต
- แยกกิ่ง
- กระบวนการ
- ประกอบ
4. การดาเนินงานธุรกิจการผลิตสินค้า และการจัดการองค์กร
- กลุ่มงาน/ หน่วยงานในธุรกิจการผลิตสินค้า
- บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/หน่วยงาน
- ปัจจัยการดาเนินการธุรกิจการผลิต ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบโดย
วิศวกรและช่างเทคนิค กับการไหลของงานในการดาเนินธุรกิจการ
ผลิต ที่ได้ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
5. การจัดการของวิศวกรและช่างเทคนิค
- หมายถึงอะไร มีความสาคัญอย่างไร ต่อ
- การเคลื่อนที่ของปัจจัยและการไหลของงาน
- ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
- 3 ขั้นตอนการจัดการของวงจรการจัดการ (PDCA)
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