Professional Training Solution Ltd.[IDP Workshop] [Pick the date]

หลักสู ตร : เทคนิคการลดต้ นทุนและกําจัดความสู ญเปล่ าด้ วยหลัก 3 MU
Finding Technique and Problem Solving of 3 MU
วันที่ 25 เมษายน 2560"
09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์ เจมส์

หล ักการและเหตุผล

การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้ นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และเพิ่มคุณภาพให้ กบั สินค้ า ทําให้ สามารถได้ กําไรในการผลิตที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ง่ายกว่าการขึ ้นราคาสินค้ ามาก การปรับปรุง
ขบวนการผลิต โดยใช้ เครื่ องมือที่ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบนัน้ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
และประสบผลสําเร็ จ
เทคนิคการลดต้ นทุนทังในและนอกกระบวนการผลิ
้
ตมีอยูห่ ลายวิธี MUDA MURI MURA เป็ นเทคนิคแนวคิดของ
ประเทศญี่ ปนุ่ ในการบริ หารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้น MURI ความยากลําบากความไม่เป็ นธรรมชาติ และ MURA
ความไม่สมํ่าเสมอในการทํางาน ความหมายรวมคือการเปรี ยบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะ
ทําให้ ได้ ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้ อยเกินไปหรื อไม่สมํ่าเสมอก็จะทําให้ เกิดความสูญเปล่าได้ ทงสิ
ั ้ ้น ดังนันจํ
้ าเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องปูพื ้นฐานความรู้ความเข้ าใจถึงสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ ไขด้ วยวิธีการง่าย ๆ ได้
อย่างไรและสามารถนําไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ ช้ ได้ อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ปั ญหาที่พนักงานต้ องพบในแต่ละวันจะยิ่งทําให้ เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่สง่ เสริ ม
การทํางานให้ ง่ายขึ ้น ยังมีเครื่ องมือที่ใช้ แก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้ อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ พิสจู น์
แล้ วว่าสามารถนํามาแก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง และหากบริ ษัทใดพนักงานให้ ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมเหล่านี ้ ก็จะพบการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั งิ านไปในทางที่ดีขึ ้นได้ อย่างแน่นอน เช่นลดต้ นทุนการผลิต ลดปั ญหาความเสียหาย ลดความ
สูญเปล่าจากการแก้ ไข การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและยังสามารถสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
ให้ กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้ น
หลักสูตรนี ้จึงเป็ นคําตอบที่ดีของการใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาการทํางานได้ อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้ อย่าง
แน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ แก้ ไขปั ญหากับพนักงานในระดับปฏิบตั กิ ารและฝึ กการรวมกลุม่ ทํากิจกรรมเพื่อ
ช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ ไขปั ญหาประจําวันได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพื่อสร้ างแนวคิดในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
เพื่อเสริ มสร้ างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการสร้ างคุณภาพกับตัวสินค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็ นกลุม่
เพื่อสร้ างกลุม่ คุณภาพ ให้ เกิดขึ ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
เพื่อสร้ างการทํางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม

หัวข้ อสํ าคัญของการเรียนรู้
•
•
•
•
•
•

หลักการของระบบการผลิตปั จจุบนั และอนาคต
ปั ญหาของการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต
การวิเคราะห์ปัญหาด้ วย QC 7 Tools
ความเป็ นมาและความหมายของเครื่ องมือคุณภาพ
วิธีการแก้ ปัญหาด้ วยเครื่ องมือคุณภาพเพื่อลดต้ นทุน
รู้จกั กิจกรรมและเครื่ องมือที่ใช้ แก้ ไข 3 MU
o 5ส. เพื่อการเพิม่ ผลผลิต
o Visual control
o เทคนิคการป้องกันของเสียเป็ นศูนย์ด้วย Poka Yoke
o การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้ วยไคเซ็น
o เทคนิคการระดมสมองด้ วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
• การแก้ ไขปั ญหา 7 Wastes ในเวลาการทํางาน
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ คุณภาพในการทํางานและสินค้ า
• ขันตอนการจั
้
ดทํากิจกรรม SGA (Small group activity) ในองค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพและลดต้ นทุน
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รู ปแบบการเรียนรู้ :
การบรรยาย ประกอบการจัดทํา Workshop เชิงปฏิบตั ิการ การระดมความความคิด การนําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การตอบข้อซักถาม และการแชร์ประสบการณ์
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้ อง
2.ผู้เข้ าอบรมสามารถนําหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้ การทํางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้ าอบรมมีจิตสํานึกเรื่ องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ กบั การทํากิจกรรมลดต้ นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ ้น

ผู้ทคี่ วรเข้ ารับการอบรม :

หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม:
ไม่เกิน 30 คน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
1 วัน
Trainer:

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

การศึกษา
ปริ ญญาตรี ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึ กอบรม (Productivity Improvement)
- Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทกุ คนมีสว่ นร่วม+
- Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร
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-

Effectiveness for Kaizen improvement การปรับปรุงด้ วยไคเซ็นให้ ประสบผลสําเร็ จ
QCC course for Production improvement การปรับปรุ งคุณภาพการผลิตด้ วยกิจกรรมกลุม่ คิวซีซี
5S implement in production การประยุกต์ใช้ 5 ส. ในสายการผลิต
PDCA improvement การปรับปรุงงานด้ วยหลักการ PDCA
Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป้องกันข้ อผิดพลาดให้ เป็ นศูนย์ โดยการ
ปรับปรุงด้ วย Poka-Yoke และ Visual control
- Root cause analysis and Corrective , Preventive action วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
ดําเนินกิจกรรมแก้ ไขและป้องกัน
- 7 Waste for cost reduction การลดต้ นทุนการผลิตจากการสูญเสียทัง้ 7 ประการ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
• หัวหน้ างานวิศวกรรมซ่อมบํารุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
• หัวหน้ างานฝ่ ายบริ หารการผลิต : DHA Siamvalla
•
•
•
•
•
•

หัวหน้ างานอาวุโสฝ่ ายบริ หารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
ผู้จดั การฝ่ ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
ที่ปรึกษาบริ ษัท Infinity Engineering co., Ltd.
ที่ปรึกษาบริ ษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)

Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย)
ค่าอบรม (Seminar Fee)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%
ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน
Pro 1 สม ัคร 3 ท่าน/รุน
่
(ร ับสว่ นลด 900 บาท)
Pro 2 สม ัคร 5 ท่าน/รุน
่
(ร ับสว่ นลด 1,500 บาท)

ราคาสุทธิ

3,500

245

(105)

3,640

9,900

693

(297)

10,296

16,000

1,120

(480)

16,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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