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หลกัสตูร “เทคนิคการลดสญูเปล่า 7 ประการ” 

(Reducing 7 Waste for Improvement) 
 

 วนัท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ  

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเทา่นั้น !!!   

(ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 

อาจารยพ์ทิกัษพ์งษ ์ จตัชุยั 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจบุนัทา่มกลางการแขง่ขนัทางธุรกิจหลายๆองค์กรตา่งพยายามมุง่สูผ่ลก าไรและสร้างความพงึพอใจของลกูค้าเป็น
ส าคญัซึง่แนวทางล าดบัหนึง่ที่ทกุองค์กรสามารถด าเนินการได้ทนัที คือการลดต้นทนุ (Cost reduction) โดยเน้นการให้
ความส าคญักบัระบบก าจดัความสญูเสยีหรือความสญูเปลา่ทัง้ 7 ประการ (waste) ในกระบวนการท างานน ามาสูก่ารเพิ่ม
ผลผลติ (Productivity) และปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง (Continuous Improvement )เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
ผลติและพฒันาขีดความสามารถของบคุคลากรให้มีประสทิธิภาพอีกด้วย 

ดงันัน้หลกัสตุรนีมุ้ง่เน้นการท าให้มีกิจกรรมการกระกระตุ้นจิตส านกึที่จะชว่ยลดต้นทนุจากความสญูเปลา่ทัง้ 7 ประการนี ้
ออกไปจากองค์กร ด้วยหลกัพืน้ฐานจากการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือคณุภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) มาปฏิบตัิงานเพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การวเิคราะห์ปัญหาอยา่งอยา่งเป็นระบบ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในแนวคิดระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ที่
ประสบความส าเร็จแล้วในปัจจบุนันัน้เอง ทัง้เป็นการเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานและท าให้
องค์กรเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัสงูสดุในในการด าเนินธุรกิจยคุปัจจบุนัได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัความสญูเปลา่ (waste) ทัง้ 7 ประการในกระบวนการผลติ 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีแนวคดิการเพิ่มผลผลติด้วยหลกัการ PDAC และ ECRS อยา่งเป็นระบบ 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าเคร่ืองมือคณุภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อเป็นพืน้ฐานใน

การวเิคราะห์ปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการท างาน รวมถึงสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 
 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

- หลกัแนวคดิและหวัใจส าคญัเก่ียวกบัการเพิม่ผลผลติและปรับปรุงงานให้ประสบผลส าเร็จแก่องค์กร 
- แนวคดิการสร้างทศันคติที่ดีแบบมีสว่นร่วมและจิตส านกึ QCDSMEE+I ในการเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน 
- ความสญูเปลา่ 7 ประการ (7 Waste) ในงานผลติ อนัได้แก่พร้อมตวัอยา่งประกอบ 

1. ความสญูเปลา่จากการผลติมากเกินไป (Overproduction)  
2. ความสญูเปลา่จากการรอคอย (Waiting / Delay/Idle Time) 
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3. ความสญูเปลา่จากการขนย้าย (Transportation) 
4. ความสญูเปลา่จากกระบวนการท่ีไร้ประสทิธิผล (Non-effective Process) 
5. ความสญูเปลา่จากการเก็บสนิค้าคงคลงั (Unnecessary Stock) 
6. ความสญูเปลา่จากการเคลือ่นไหว (Motion) 
7. ความสญูเปลา่จากการผลติของเสยี (Defect / Rework Products) 

- แนวคดิการเพิ่มผลผลติด้วยหลกัการ PDAC และ ECRS เพื่อปรับปรุงงาน 
- ขัน้ตอนและการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเคร่ืองมือคณุภาพ 7 ชนิด (Sep of Quality Control 7 Tools) 
- แนวคดิระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System) เบือ้งต้น 
- ตวัอยา่งกรณีศกึษาการด าเนินกิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
- สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 

 

ระยะเวลาอบรม   
- 1 วนั (6 ชัว่โมง) 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบตัิการ 70%) 
- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมทัง้ชมภาพและวีดีทศัน์ประกอบ 
- ตวัอยา่งกรณีศกึษาส าหรับการฝึกปฏิบตัิ  
- กิจกรรมกลุม่ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

- ผู้บริหาร ผู้จดัการ วศิวกร หวัหน้างาน ทีเ่ก่ียวข้อง 
- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจทัว่ไป 
- โปรดเตรียมเคร่ืองชว่ยค านวณ / เคร่ืองคิดเลข ทา่นละ 1 เคร่ืองในการฝึกอบรม 

 
 
 

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 
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วธิีการช าระเงนิ  
เชค็สัง่จา่ยในนาม   บรษิทั ศนูย์สง่เสรมิและพฒันาทรัพยากรมนษุย ์จ ากดั 

โอนเงนิเขา้บญัชนีาม  บรษิทั ศนูย์สง่เสรมิและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว บญัชอีอมทรพัย ์ เลขที ่ 206-237-1740 

(กรณุาสง่ส าเนาใบฝากเงนิ พรอ้มใบสมคัรมายงับรษิทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงนิ และใช้เปน็หลกัฐาน

การสมคัรทางอเีมล ์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิขา้มจงัหวดั)  
 

 

 

 

 

 

 

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  

 
 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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