หลักสูตร: การนําเครืองมือพืนฐานมาประยุกต์แก้ปญหาเพือเพิมผลผลิตในยุค 4.0
(The Basic Tools to Solve Problems for Increase Productivity in the 4.0 era)
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หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขันกับผูที่แขงขันไดนั้น กําไรเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให
องคกรสามารถดํารงอยูได องคกรจะมีกําไรไดนั้นคือ รายไดและคาใ้จาย ดังนั้นองคกรจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการ
ผลิตนั้น การดําเนินกิจกรรมตองนําเครื่องมือในขั้นพื้นฐานมาแกปญหา ผูที่จะนํามาใชนั้นจะตองมีความรู แนวคิด วิธีการ
กระบวนการ ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลลัพธที่จะเกิดคุณคา (Value added Activity) นําไปสูการจัดรายได คาใชจายที่เกิด
ขึ้นจากกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้องคกรจําเปนตองคํานึงถึงบุคลากร ผูดําเนินกิจกรรมนั้นตองนําเครื่องมือตางๆ ในขั้นพื้นฐานหลายเรื่องมา
แกปญหา ผูที่นําเครื่องมือมาใชตองมีความรูและเขาใจของเครื่องมือ จึงจําเปนที่จะตองฝกอบรมและสัมนา
เรื่องการนํา
เครื่องมือพื้นฐานมาประยุกตแกปญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตในยุค 4.0 เพื่อนําไปใชปฏิบัติที่ถูกตองทางดานเทคนิคสูการเพิ่มผลผลิต
และดานประสิทธิภาพประสิทธิผลตอองคกรอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค

หัวขอการบรรยาย

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการ
แนวทางการนําเครื่องมือตางๆ ในยุค 4.0 มาใชไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรูและความเขาใจในแนวทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติของการนําเครื่องมือมาใชไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดนําความรูความเขาใจนําเครื่องมือในยุค
4.0 ไปประยุกตใช สูการเพิ่มผลผลิตขององคกรอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผ้เขาอบรมรูและเขาใจการนําเครื่องมือพื้นฐานหลายชนิดไปใช
ในกิจกรรมไดถูกตอง
2. ผูเขาฝกอบรมรูและเขาใจในหลักการแนวทางดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติของเครื่องมือมาใชไดอยางถูกตอง
3. ผูเขาฝกอบรมรูและเขาใจ สามารถประยุกตใชเครื่องมือตางๆ
ในการเพิ่มผลผลิตขององคกรอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ได้ ที
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1. ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการนําเครื่องมือพื้นฐานมาประยุกตแกปญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตในยุค 4.0
2. แนวคิดและความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการนําเครื่องมือพื้นฐานมาดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดถูกตอง
3. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม 5 ส
4. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม Visual Control
5. การประยุกตใชกิจกรรม 5ส และ Visual Control แกปญหารวมกันในยุค 4.0
6. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม Kaizen
7. แนวคิด วิธีการ ในารดําเนินกิจกรรม 3M
8. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม 4G
9. การประยุกตใชกิจกรรม Kaizen, 3M และ 4G แกปญหารวมกันในยุค 4.0
10. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม Poka - Yoke
11. การประยุกตใชกิจกรรม Poka - Yoke แกปญหาในยุค 4.0
บริษัทไม่เกิน 5 ท่าน
12. แนวคิด วิธีการ ในการดําเนินกิจกรรม QCC
13. การประยุกตใชกิจกรรม QCC แกปญหาในยุค 4.0
14. การนําเครื่องมือพื้นฐานตางๆ ทั้งหมดมาใชเปนมาตฐานรวมกับ Work Instruction (ระบบ ISO)
เพื่อเพิ่มผลผลิตในยุค 4.0
15. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ Committee Activity ในยุค 4.0
16. Case Study & Workshop
หมายเหตุ
1. กรุณาแจงชื่อผูเขาอบรมและที่อยูบริษัทใหชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดตอกลับ
2. สํารองที่นั่งแลวไมแจงยกเลิกลวงหนากอน 3 วัน ปรับ 3,000 บาท
3. มีใบวุฒิบัตร จากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมอบให
4. มีอาหารกลางวัน เบรก เอกสารบรรยาย ฟรี!
5. กรุณานําสําเนาบัตรประชาชนมาในวันอบรม 1 ฉบับ
6. ทานใดที่อบรมหลักสูตรสอบเทียบไมโครมิเตอรและเวอรเนียรคารลิปเปอรดวยเกจบล็อก เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 22-24 เม.ย. 63 , การวิเคราะหความเสี่ยงและการประยุกตระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 &IATF 16949:2016(รุนที่ 1) วันที่ 28-29 เม.ย. 63, AIAG STATISTICAL
PROCESS CONTROL 2ND EDITION วันที่ 11-13 พ.ค. 60, การวิเคราะหความเสี่ยงและการ
ประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 & IATF 16949:2016 (รุนที่ 2)
วันที่ 18-20 มิ.ย. 63 แลวไมสามารถอบรมหลักสูตรนี้ได

