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ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste 
(Reduce losses with the 7 waste) 

วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์    ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์จันทรา  ประสงค์ศิลปกลุ  

ช าระก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน  ลดเหลือเพยีงท่านละ 3,500.- 

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจมีความท้าทายเน่ืองจากมีการแข่งขันสูง ลูกค้ามีความคาดหวังสูง แต่องค์กรยงัขาด
แรงงานท่ีมีทักษะเพียงพอ องค์กรต้องหาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นในยอดขายท่ีเพิม่ขึ้นและผลก าไรท่ีเพิม่ขึ้น 

นอกจากนีอ้งค์กรต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจท่ีดี และพฒันาทักษะส าหรับพนักงาน ผู้มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ ลดเวลาท างาน และลดต้นทุน  ดังนั้น พนักงานต้องยกระดับทักษะด้วยโปรแกรมการ
ฝึกอบรม "ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7 Waste" 

 
วัตถุประสงค์  

• เพ่ิมความรู้ ความเสามารถในการระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการท างานอย่างถูกต้อง 
• พัฒนาทักษะความสามารถในการเลือกระบุใช้เทคนิคการลดความสูญเสียท่ีจะเกิดได้เหมาะสม 

• สร้างทัศนคติท่ีดี มีจิตส านึกในการเพิม่คุณภาพ และลดความสูญเสีย 
• ฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงตรรกะหาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกนัการสูญเสีย 
• สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีมีส่วนในการลดความสูญเสียในการท างาน 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  

• พนักงานโรงงาน 
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หัวข้อการฝึกอบรม  :  

• ท าไม พนักงานต้องลดความสูญเสีย?  

• เป้าหมายอยู่ท่ีไหน? ใคร? ต้องการอะไร? ผลกระทบของความสูญเสียคืออะไร? 

• การค้นหาสาเหตุของปัญหา 
o 5-Whys:  วิธีการใช้ทฤษฎี 5 Whys เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 

• ปัญหาความสูญเสียในการท างานท่ีเกดิจากสาเหตุ 7 ประการ 
1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
2. การจัดเกบ็สินค้าคงคลัง (Inventory) 
3. ของเสีย / ผลงานเสีย (Defect) 
4. กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ (Processing) 
5. การรอคอยงาน / ว่างงานระหว่างผลิต (Delay) 
6. การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น (Motion) 
7. การขนส่ง (Transportation) 

• วิธีการลดความสูญเสียท าอย่างไร? 
o เทคนิค การใช้วงจร PDCA เพ่ือแก้ปัญหาความสูญเสีย 7 ประการ 
o เทคนิค ผลิตในปริมาณท่ีต้องการแบบทันเวลาพอดี (JIT = Just In Time) 
o เทคนิค การพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานและทักษะหลายอย่าง 
o เทคนิค ก าจัดปัญหาจุดคอขวด  (Bottle Neck) ของการท างาน 
o เทคนิค การจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ FIFO 
o เทคนิค สร้างมาตรฐานของการท างานเพ่ือเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์ 
o เทคนิค 5ส เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดความสูญเสีย 
o เทคนิค ลดความสูญเสียด้วย POKA YOKE 
o เทคนิค การวิเคราะห์ Operation Process Chart 
o เทคนิค การตั้งค าถาม 5W 1H และหลักการ ECRS 
o เทคนิค ตั้งค่าเวลาเคร่ืองจักรให้น้อยท่ีสุดและดูแลเคร่ืองให้พร้อมใช้งาน 
o เทคนิค ศึกษาการเคล่ือนไหวและจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ 
o เทคนิค วางผังเคร่ืองจักร ลดความซ ้าซ้อน และใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 

• ผลลัพธ์ของการลดความสูญเสีย 

ระยะเวลา และรูปแบบ 

• ระยะเวลา 1 วัน (6 ช่ัวโมง) 
• บรรยาย และ กิจกรรม ระดมความคิด กรณีศึกษากรณีศึกษา บทบาทสมมติ  

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 089-606-0444 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

• ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ ระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการท างานอย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมมีทักษะสามารถเลือกระบุเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการลดความสูญเสีย 
• ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติดี จิตส านึกท่ีดีในการเพ่ิมคุณภาพ และลดความสูญเสีย 
• ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกนัการสูญเสีย 

• ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีมีส่วนในการลดความสูญเสียในการท างาน 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อน  3 พ.ย. 3,500 234 105 3,640 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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