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หลกัสตูร “การลดความสญูเสยี 7 ประการ” 

(7 Waste) 
 

 วนัท่ี 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ  

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเทา่นั้น !!!   

(ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 

อาจารยพ์ทิกัษ ์  บญุชม 

หลักการและเหตุผล 

ในขัน้ตอนการผลติสนิค้าหรือผลติภณัฑ์นัน้  เราคงหลกีเลีย่งไมไ่ด้ที่จะต้องเจอกบัปัญหาตา่ง ๆ  มากมาย  ซึง่สง่ผลกระทบ
การท าปฏิบตังิานมากน้อยขึน้อยูก่บัขนาดของปัญหานัน้ ๆ   การเพิ่มผลผลติ การเพิ่มก าไร การเพิม่คณุภาพ การลดต้นทนุ การ
สง่มอบให้ตรงเวลา  ดงันัน้การลดความสญูเสยีในทกุกระบวนการผลติ  ทกุสายงาน  จึงเป็นสิง่จ าเป้นอยา่งยิ่งที่ทกุคนในองค์กร
ทกุระดบั ต้องให้ความร่วมมือชว่ยกนัหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขวธีิการท างานตา่ง ๆ  ซึง่จริง ๆ แล้วความสญูเสยีไมไ่ด้มีแค ่7 ปะการ
เทา่นัน้   ในหลกัสตูรนีจ้ะพดูถึงความสญูเสยีที่เกิดขึน้ในรูปแบบใหม ่9 ประการเพิม่เติมและรวมถงึเคร่ืองมือตา่ง ๆ ที่จะน ามา
ช่วยในการวิเคราะห์ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจและตะหนกัถึงความสญูเสยีทีเ่กิดขึน้ในการท างาน 
2. เพื่อให้เข้าใจถงึปัจจยัความสญูเสยีทัง้ 9 ประการและวิธีการด าเนนิการแก้ไข 
3. เพื่อให้รู้เทคนิคและประยกุต์ใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ที่ชว่ยในการวิเคราะห์ เพื่อลดความสญูเสยี เพื่อลดต้นทนุและเพิ่ม

ผลผลติได้ 
 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

08.30-09.00  ลงทะเบียน 
09.00-10.30  * ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัปัจจยัที่ท าให้เกิดความสญูเปลา่ 9 ประการ  (NEW) 

1. งานระหวา่งกระบวนการ  (Work-In-Process) 

2. คณุภาพ  (Quality) 

3. เคร่ืองจกัร อปุกรณ์  (Facilities) 

4. คา่ใช้จา่ย  (Expenses) 

5. คา่แรงงานทางอ้อม  (Indirect  Labor) 

6. ความสามารถของนคุลากร  (Talent) 

7. การเคลือ่นไหว  (Motion) 

8. การออกแบบผลติภณัฑ์  (Product Design) 

9. ออกผลติภณัฑ์ใหมล่า่ช้า  (New-Product Run-up) 
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** มีกิจกรรม Work Shop  แทรกระหวา่งอบรม ** 
10.30-10.45  พกัเบรก 
10.45-12.00  * ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัปัจจยัที่ท าให้เกิดความสญูเปลา่ 7 ประการ  (OLD) 

1. ความสญูเสยีจากการผลติมากเกินไป  (Over Production) 
2. ความสญูเสยีจากการขนสง่  (Transportation) 
3. ความสญูเสยีจากการรอคอย  (Waiting Time) 
4. ความสญูเสยีจากสนิค้าคงคลงั  (Inventory) 
5. ความสญูเสยีจากผลติภณัฑ์บกพร่อง  (Defects) 
6. ความสญูเสยีจากการเคลือ่นไว  (Motion) 
7. ความสญูเสยีจากกระบวนการมากเกินไป  (Over-processiong) 
** มีกิจกรรม  Work Shop  แทรกระหวา่งอบรม ** 

14.30-14.45 พกัเบรก 
14.45-15.30 - เคร่ืองมือและวิธีการควบคมุความสญูเสยี 7 ประการ 

1. Visual Control 
2. ECRs 
3. QC 7 Tools & 5 Why Analysis 
4. FMEA (Risk Reduction & Annual Review) 
5. Idea Suggestion & Kaizen 
6. 5ส & 5 GEN 
7. QCC 

15.30-16.00 * กรณีศกึษา + แบง่กลุม่ท า Workshop และอภิปราย 
* ถาม-ตอบ 
 

ระยะเวลาอบรม   
- 1 วนั (6 ชัว่โมง) 

ลักษณะการอบรม 
- การบรรยายสือ่สาร 2 ทาง  โดยทฤษฏี 30% ปฏิบตัิ 70% 
- กรณีศกึษา ท า Workshop   กิจกรรมกลุม่ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
- ฝ่าย New Model, R&D , Engineering 
- ฝ่ายการตลาด 
- ฝ่ายจดัซือ้ 
- ฝ่าย QC/QA 
- ฝ่ายผลติ 
- บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้จดัการ วศิวกร หวัหน้างาน และผู้สนใจทัว่ไป 
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ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 

คณุจิว๋    0906450992 , 0896060444 

Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทาง
อีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด ๆ  ทัง้สิน้   หรือหากท่านยังไม่

ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   

ตดิตอ่คุณจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ที่อยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษัท  ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขที่  171/162  ซอยพทุธบชูา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุง่ครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  010 5555 113 021 
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