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หลักสูตร “การลดความสูญเสีย 7 ประการ”
(7 Waste)
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Gold Orchid Bangkok ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ

Promotion

สมัคร 4x2,900 บาทเท่านั้น !!!
(ราคาปกติทา่ นละ 3,900 บาท)
อาจารย์พท
ิ ักษ์ บุญชม

หลักการและเหตุผล
ในขันตอนการผลิ
้
ตสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์นนั ้ เราคงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่จะต้ องเจอกับปั ญหาต่าง ๆ มากมาย ซึง่ ส่งผลกระทบ
การทาปฏิบตั งิ านมากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของปั ญหานัน้ ๆ การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มกาไร การเพิม่ คุณภาพ การลดต้ นทุน การ
ส่งมอบให้ ตรงเวลา ดังนันการลดความสู
้
ญเสียในทุกกระบวนการผลิต ทุกสายงาน จึงเป็ นสิง่ จาเป้นอย่างยิ่งที่ทกุ คนในองค์กร
ทุกระดับ ต้ องให้ ความร่วมมือช่วยกันหาวิธีการปรับปรุงแก้ ไขวิธีการทางานต่าง ๆ ซึง่ จริ ง ๆ แล้ วความสูญเสียไม่ได้ มีแค่ 7 ปะการ
เท่านัน้ ในหลักสูตรนี ้จะพูดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ ้นในรูปแบบใหม่ 9 ประการเพิม่ เติมและรวมถึงเครื่ องมือต่าง ๆ ที่จะนามา
ช่วยในการวิเคราะห์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจและตะหนักถึงความสูญเสียทีเ่ กิดขึ ้นในการทางาน
2. เพื่อให้ เข้ าใจถึงปั จจัยความสูญเสียทัง้ 9 ประการและวิธีการดาเนินการแก้ ไข
3. เพื่อให้ ร้ ูเทคนิคและประยุกต์ใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ชว่ ยในการวิเคราะห์ เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อลดต้ นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตได้
หัวข้ อการอบรม / สัมมนา
08.30-09.00

09.00-10.30

ลงทะเบียน
* ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสูญเปล่า 9 ประการ
1. งานระหว่างกระบวนการ (Work-In-Process)
2. คุณภาพ (Quality)
3. เครื่ องจักร อุปกรณ์ (Facilities)
4. ค่าใช้ จา่ ย (Expenses)
5. ค่าแรงงานทางอ้ อม (Indirect Labor)
6. ความสามารถของนุคลากร (Talent)
7. การเคลือ่ นไหว (Motion)
8. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
9. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ ช้ า (New-Product Run-up)

(NEW)

www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

14.30-14.45
14.45-15.30

15.30-16.00
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มีกิจกรรม Work Shop แทรกระหว่างอบรม **
พักเบรก
* ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสูญเปล่า 7 ประการ (OLD)
1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production)
2. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
3. ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Time)
4. ความสูญเสียจากสินค้ าคงคลัง (Inventory)
5. ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects)
6. ความสูญเสียจากการเคลือ่ นไว (Motion)
7. ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป (Over-processiong)
** มีกิจกรรม Work Shop แทรกระหว่างอบรม **
พักเบรก
- เครื่ องมือและวิธีการควบคุมความสูญเสีย 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
* กรณีศกึ ษา + แบ่งกลุม่ ทา Workshop และอภิปราย
* ถาม-ตอบ
**

10.30-10.45
10.45-12.00

E-mail : hrdzenter@gmail.com

ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
ลักษณะการอบรม
- การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฏี 30% ปฏิบตั ิ 70%
- กรณีศกึ ษา ทา Workshop กิจกรรมกลุม่
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
- ฝ่ าย New Model, R&D , Engineering
- ฝ่ ายการตลาด
- ฝ่ ายจัดซื ้อ
- ฝ่ าย QC/QA
- ฝ่ ายผลิต
- บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การ วิศวกร หัวหน้ างาน และผู้สนใจทัว่ ไป
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ค่าใช้จา่ ยในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้ อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อเพิม
่ เติมได้ท ี่
คุณจิว๋

0906450992 , 0896060444

Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทาง
อีเมล์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่ ่าย
ในนามบริษัท ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทท่ี ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีท่ ท
ี ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิน้ หรือหากท่ านยังไม่

ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้องการจ ัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์กร
ติดต่อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
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