
 

หลักสตูร Monodzukuri  

วันที ่19 พฤษภาคม 2565 

    Monozukuri เป็นแนวความคดิเพือ่การคดิเป็น ท าเป็น การสรา้งสรรค ์โดยเป็นแนวคดิในการผลติสนิคา้และ
สรา้งสรรคผ์ลงานของญีปุ่่ น โดยเน้นที ่การผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู, ใชท้ัง้ทกัษะ และเทคโนโลย,ี ผลติสนิคา้เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้, ผลติเองทุกกระบวนการตัง้แตต่น้จนจบ, มกีารปรบัปรุงการผลติและสนิคา้อย่าง
ต่อเนื่อง มาจากค าวา่โมโน (Mono) แปลวา่ วตัถุ/สิง่ของ และค าวา่ซูคุร ิ(Dsukuri) แปลวา่ การสรา้ง/การผลติ ดว้ย
การก าหนดขัน้ตอนการท างานทีล่ะเอยีดและชดัเจนเพือ่ใหค้นท างานทีห่น้างานสามารถท าไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ความปลอดภยั เพือ่ใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้และลดตน้ทุนใหต้ ่าลง จดัใหม้กีจิกรรมกลุ่มยอ่ยเพือ่พฒันา
หน้างาน สรา้งความเขา้ใจและความร่วมมอืจากผูป้ฏบิตังิานทัง้หมด อาศยัความมวีนิยัในการท างาน ความ
รบัผดิชอบ และความกระตอืรอืรน้ทีต่อ้งการพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ตลอดเวลา รกัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน รกัใน
คุณภาพของงาน รกัองคก์ร สามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และน ามาปรบัปรุงคุณภาพของงานไดด้ขีึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ท างานใหด้ทีีส่ดุทกุครัง้ และชอบคน้หาทีด่กีวา่เสมอ  
 
วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้ร้บัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการท างานแบบ Monodzukuri ไดใ้นการด าเนินงานการ
ผลติและการบรกิาร 

2. เพือ่ใหพ้นกังานมทีกัษะ และแนวความคดิในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ ลดของเสยี ลดความ
ผดิพลาด เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทุนและระยะเวลาในการผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3. เพือ่ใหพ้นกังานตระหนกัถงึความส าคญัของการซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัรการผลติ รวมถงึสาเหตุและจุดทีเ่กดิ
ความสญูเสยีของเครือ่งจกัรไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. เพือ่ใหพ้นกังานสามารถท างานร่วมกนัเป็นทมี เพือ่ระดมสมองในการแกไ้ขปัญหาหน้างานทีเ่กดิขึน้ และ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัต่อเวลา 

5. เพือ่สรา้งภาวะผูน้ าใหก้บัพนกังานในทุกระดบั ใหก้ลา้คดิและตดัสนิใจไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถน าความรู้
ไปถ่ายทอดได ้

หวัขอ้เนื้อหา     

1. หลกัพืน้ฐานของการผลติและสรา้งประสทิธภิาพการผลติตามแนวทาง Monodzukuri 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูการผลติและการปรบัปรุงงานดว้ยหลกัการ Karakuri Kaizen 
3. แนวความคดิในการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรดว้ยหลกัการ TPM (Total Productive Maintenance) 
4. ความรูพ้ืน้ฐานของ Jishu Hozen  
5. การวเิคราะหค์วามสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่ของเครือ่งจกัร 6 ประการ (Six Big Losses) 
6. การวดัประสทิธภิาพการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE) 



 

7. หลกัการ 5ส. และการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) 
8. การลดความผดิพลาดในการด าเนินการผลติ (Zero failure) 
9. เทคนิคและการควบคุมคุณภาพดว้ยหลกัการ QCC (Quality Control Cycle) 
10. การลดความสญูเปล่าในการด าเนินงานผลติดว้ยหลกัการ Lean Manufacturing 
11. เทคนิคและเครือ่งมอืการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง (Kaizen Tools) 

ระยะเวลาอบรม  อบรม 1 วนั วนัละจ านวน  6 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 9.00-16.00 น.  

รปูแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, อภปิรายเชงิปฏบิตักิาร, ใหค้ าปรกึษา, กรณีศกึษา   

วทิยากร  อนนัต ์ดโีรจนวงศ ์ต าแหน่ง  

- ทีป่รกึษาอุตสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  

- ทีป่รกึษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพนัธส์มาคมอุตสาหกรรม

สนบัสนุน 

- อาจารยพ์เิศษ คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, สถาบนัเทคโนโลย ี

ไทย-ญีปุ่่ น, ม.ศรปีทุม, ม.ธุรกจิบณัฑติ         

- ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีด่นสาขาการจดัการโลจสิตกิส ์

- โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

                         ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3 

ระยะเวลาอบรม    1 วนั (6 ชั่วโมง) 
จ านวนผู้เข้าอบรม  ไม่เกิน 20 คน 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์ 
เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

หลักสตูร Monodzukuri  

สง่มาที่ info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชือ่ผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 


