Product Code : 06-012-001

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering: IE) เป็ นกลุม่ ของเทคนิควิธีปฏิบตั ิที่
มุง่ ขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ การปรับปรุ งกระบวนการ และวิธีการทางานให้ มี
ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ซึ่งนาไปสู่การลดต้ นทุนการดาเนินการในที่สุด โดยอาศัยหลักการพื ้นฐาน คือ
การศึกษาวิธีการทางาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement)
การนาเอาเทคนิค IE มาใช้ ในการเพิ่มผลผลิตสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์และหา
แนวทางในการปรับปรุ งงานได้ ทงในระดั
ั้
บกระบวนการ (Process) การปฏิบตั ิงาน (Operation) และ
การเคลือ่ นไหวร่างกายของพนักงาน (Motion) รวมไปถึงการวัดผลงาน และกาหนดเวลามาตรฐานซึ่ง
เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นในการวางแผน และควบคุมการผลิต
สาหรั บเครื่ องมื ออื่ นๆ ที่ ถูกจัดอยู่ในเทคนิ ค IE ไม่ว่ าจะเป็ นในส่วนของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวิจยั การดาเนินงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางผังโรงงานและการขนถ่าย
วัสดุ วิศวกรรมคุณค่า ฯลฯ ก็อาศัยหลักการพื ้นฐานเช่นเดียวกันในการประยุกต์ใช้ กบั งานที่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมรู้จกั และตระหนักถึงความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิต
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้จกั เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการชนิดต่างๆ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้ และเข้ าใจเรื่ องการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and
Time Study) ซึง่ เป็ นเทคนิคพื ้นฐานของเทคนิค IE และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. ความเป็ นมา แนวคิด และความสาคัญของ IE Techniques
2. พื ้นฐานของ Work Study
3. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และการเคลือ่ นไหว
4. เทคนิคการวัดผลงาน
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext.576 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย และฝึ กภาคปฏิบตั ิ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
หัวหน้ างานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ ้นไป และผู้บริ หารระดับกลางขึ ้นไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  ความเป็ นมา แนวคิด และความสาคัญของ IE Techniques
 พื ้นฐานของ Work Study
 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน และการเคลือ่ นไหว
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การวิเคราะห์และปรับปรุงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
 การวิเคราะห์และปรับปรุงการเคลือ่ นไหว
 เทคนิคการวัดผลงาน
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
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Product Code : 06-012-001

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Techniques)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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