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กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)
Daily Management by 3 Gen and 5 Why
เครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาสาเหตุของปัญหาจากรากเหง้า
วันที่จัด รุ่น 75 : วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 15 ท่าน

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ปัจจุบัน การ Claim จากลูกค้า ถือเป็นเรื่องที่เสียหายมาก เพราะ
อาจต้องเสีย ค่ าปรับ ค่าตรวจสอบ ค่ าแก้ ไขงาน และอาจถึงขั้นเสี ย
ลูกค้าไปเลยก็ได้ แน่นอนว่าของเสียมีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้มีการป้องกัน
ที่เข้มงวดอย่างไรก็ตาม แต่.. ปัญหาต้องไม่เกิดซ้้า !!!
การท้ าให้ปัญ หาที่เกิ ดขึ้น แล้วไม่เกิ ดซ้้าอีก จ้าเป็นจะต้องค้นหา
สาเหตุ ร ากเหง้ า ของปั ญ หาให้ พ บ แล้ ว ด้ า เนิ น การแก้ ไ ขที่ ส าเหตุ
รากเหง้านั้น แต่ขั้นตอนและเครื่องมือในการหาสาเหตุรากเหง้า คนใน
โรงงานมั ก ท้ าได้ไม่ดี พ อ เราจึ งมั ก จะพบสาเหตุ ประเภท ขาดการ
อบรม ไม่มีม าตรฐาน ไม่มี ก ารตรวจสอบ ฯลฯ อยู่เป็น ประจ้า ซึ่ ง
ผู้บริหารและลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทราบว่านั่นไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง
หลั ก สู ต รนี้ จ ะท้ าให้ ท่ านได้ ฝึ ก การเก็ บ และวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ
รากเหง้าของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ใช้ได้จริง เพราะเป็นการเรียนโดย
ทบทวนทฤษฎี แ ละเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แล้ ว สาเหตุ ร ากเหง้ า ที่ ไร้ ส าระ
ประเภท พนักงานขาดความรู้ ติดตั้งเครื่องจักรไม่เหมาะสม ฯลฯ
จะหมดไป
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
 เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสภาพการปฏิบัติงานลักษณะใด
ที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า
 ได้ แ นวทางการปรั บ ปรุ ง สภ าพแวดล้ อ มในการท้ างาน
กระบวนการท้างานที่มีความเหมาะสม
 น้ า ความรู้ เกี่ ย วกั บกิ จ กรรมด้า นการประหยั ด Setsuyaku ไป
ประยุกต์ใช้ในการท้ากิจกรรมอื่น ๆ เช่น 5ส, QCC

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 ทบทวนการบริหารงานประจ้าวัน S-D-C-A และปัญหาครั้งคราว
 การแก้ไข (ปัญหาครั้งคราว) เชิงป้องกัน

(***ป้องกันการเกิดซ้้า Preventive Action)
 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 3 Gen
 การค้นหาสาเหตุรากเหง้าด้วยค้าถาม 5 Why
 จุดส้าคัญในการค้นหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 Why

ช่วงบ่าย Workshop
 ฝึกค้นหาสาเหตุปัญหาจริงด้วย 3 Gen 5 Why
 เขียนรายงานการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 ก้าหนดมาตรการตอบโต้ต่อปัญหา

สัมมนาแบบ
Learning Model

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
 Auditor วิศวกร หัวหน้างาน ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการค้นหา
สาเหตุในโรงงานวิศวกรออกแบบ

 หลักสูตรทีแ่ นะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 
1. เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน รุ่นถัดไป : เดือน กรกฎาคม 2564)
2. การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke รุ่นถัดไป : เดือน กันยายน 2564)
3. การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ท้างาน รุ่นถัดไป : เดือน สิงหาคม 2564

วิทยากร
คุณลักษณะ มานิตขจรกิจ
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

