การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาหน้างานในกระบวนการผลิต
Problem Analysis & Solving at the Real Place

วันที่จัด วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (1 วัน)
09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

เวลา

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
จํานวน 20 ท่าน

เป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่า หัวใจของโรงงานงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ฝ่าย
ผลิต ซึง่ ทําอย่างไรจะได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับและประทับใจของลูกค้ า แต่
ต้ นทุนในการผลิตตํ่า รวมถึงการส่งมอบที่ทันต่อเวลา บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและ
รับผิดชอบโดยตรงในภารกิจดังกล่าว ก็คือ พนักงานและหัวหน้ างานหน้ างาน นัน่ เอง
ที่ จ ะต้ องดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญหาทั ง้ ในส่ ว นเทคนิ ค และการจั ด การต่ า งๆ ให้
กระบวนการผลิตสามารถดําเนินไปได้ อย่างสัมฤทธิ์ ผลตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ดังนัน้
หลักสูต ร “การวิเ คราะห์ และการแก้ ไขปั ญหาหน้ างาน” จะช่ วยทําให้ เข้ าใจถึง
แนวคิด วิธีการ มาตรการป้องกัน และการประยุกต์ใช้ สําหรับปั ญหาหน้ างานต่างๆ
ในกระบวนการผลิตได้ อย่างเหมาะสม
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงแนวคิดและวิธีการในการกําหนดปั ญหาหน้ างานจริ งในกระบวนการผลิต
2. เข้ าใจถึงแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาหน้ างานจริ ง
ในกระบวนการผลิต
วิทยากร
คุณประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ าลงทะเบียน 3,000 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
1. พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกระบวนการผลิต
2. หัวหน้ างานระดับปฏิบตั ิการในกระบวนการผลิต
3. ผู้สนใจที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาหน้ างานในกระบวนการผลิต
หัวข้ อการอบรม
1. ความสําคัญและการกําหนดปั ญหาหน้ างานในกระบวนการผลิต
2. แนวคิดและขันตอนการแก้
้
ปัญหาที่สามารถวิเคราะห์ต้นตอของปั ญหาหน้ างาน
ในกระบวนการผลิต
3. การใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ และแก้ ปัญหา รวมถึงมาตรการป้องกันที่สําคัญ
ได้ แก่
- Why-Why Analysis
- Cause and Effect Diagrams
- Phenomena Mechanism
4. กรณีศกึ ษาปั ญหาที่เกิดหน้ างานจริ งในกระบวนการผลิต (Workshop)

จํานวน
20 ท่ าน
* * ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าภายใน 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุ ณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร “การวิเคราะห์ และการแก้ ไขปั ญหาหน้ างานในกระบวนการผลิต”
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................นามสกุล.......................................................................................................
Name .......................................................................................Surname......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................บริ ษัท ............................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์........................................โทรสาร............................................มือถือ.......................................................
ผู้ประสานงาน .........................................................โทรศัพท์.........................................E-mail.....................................................................................
วิธีการชําระเงิน

 โอนเข้ าบัญชี “ศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” เลขบัญชี 069-2-16854-5 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุณา FAX ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม พร้ อมใบ PAY-IN มาที่ ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา 0-2579-4576 หรือ
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com)
หมายเหตุ
1. กรุณาชําระเงินก่อนการอบรม อย่างน้ อย 7 วัน และผู้เข้ าอบรมเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ของธนาคาร
2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั ้นผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา Tel. 086-990-7142 , 096-618-8503 Fax. 0-2579-4576 E-mail : tst_rdipt@hotmail.com URL : www.rdipt.ku.ac.th

