Product Code : 06-050-002

หลักสูตร จิตสำนึกในควำมสูญเสีย (Wastes Awareness)
ระยะเวลำอบรม 1 วัน
หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุ นแรงขึ ้น องค์การที่จะ
อยู่รอดได้ ต้องตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ด้ วยการแสวงหาวิธีทางในการ
ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้ นทุน ส่งมอบทันเวลา และทากาไรให้ มากที่สดุ เพื่อให้ ยืนหยัด
ดาเนินกิจการต่อไปได้ อย่างมัน่ คง
การเพิ่มผลผลิต ลดต้ นทุน และส่งมอบได้ ทันเวลา สามารถทาให้ องค์ การลดความสูญเสียทุก
รู ปแบบในกระบวนการทางานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุ งแก้ ไข
วิธีการทางานนันๆ
้ ให้ ดีขึ ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่ มขึ ้นเป็ นเงาตามตัว ทาให้ หน่วยงานหรื อองค์การต้ อง
สูญเสียลูกค้ าและกาไรที่ควรได้ ไป การลดความสูญเสียถือเป็ นหน้ าที่ของพนักงานและผู้บริ หารทุกคน
ดังนัน้ ทุกคนต้ องมีความรู้ จิตสานึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ ไขป้องกัน เพื่อลดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เพื่อความอยูร่ อดขององค์การ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจถึงแนวคิดในการลดต้ นทุน
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีมมุ มองในด้ านความสูญเสียภายในและภายนอก

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำอบรม
 ผู้ที่ต้องการทราบถึงการเพิ่มผลผลิต และความสูญเสีย
 องค์กรที่ต้องการจัดประเภทของความสูญเสียภายใน
 ระดับปฏิบตั ิการ ถึงระดับผู้จดั การ

กำหนดกำรอบรม
เวลา
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิดเรื่ อง “การเพิ่มผลผลิต และการลดต้ นทุน”
2. ความสูญเสีย และวิธีค้นหาความสูญเสีย
3. การจัดประเภทของความสูญเสีย
วิธีกำรฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนา จากสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 การฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ กรณีศกึ ษา และนาเสนอผลงาน
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จำนวนผู้เข้ ำอบรม
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12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:00

กิจกรรม
 แนวคิดเรื่ อง “การเพิม่ ผลผลิต และการลดต้ นทุน”
 พักทานอาหารว่าง
 ความสูญเสียคืออะไร
วิธีค้นหาความสูญเสีย
 การใช้ วิธี Brains writting ความสูญเสียในองค์กร
พักรับประทานอาหารกลางวัน






การจัดประเภทของความสูญเสีย
การใช้ วิธี Brainstorming จัดกลุม่ ความสูญเสีย
พักทานอาหารว่าง
นาเสนอผลงานของแต่ละกลุม่
สรุปความสูญเสียภายในองค์กรของท่าน

(บรรยาย)
(บรรยาย)
(ปฏิบตั ิการ)
(บรรยาย)
(ปฏิบตั ิการ)
(ปฏิบตั ิการ)
(บรรยาย)
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Product Code : 06-050-002

หลักสูตร จิตสำนึกในควำมสูญเสีย (Wastes Awareness)
ระยะเวลำอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบกำรอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

รำคำค่ ำบริกำร
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมำยเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรฝึ กอบรมสำมำรถลดหย่ อนภำษีเงินได้
ตำมประกำศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนำฝี มือแรงงำน ***
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