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อบรมวันที 10 กันยายน 64 เวลา 09:30-12:00 น.
หลัก การและเหตุผ ล
Focused Improvement หรือ Kobetsu Kaizen มีวัตถุประสงค์เพือลดความสูญเสียทีเกิดใสายการ
ผลิต โดยขันตอนแรก จะเป็ นการสืบหาความสูญเสียและแปลงมูลค่าความสูญเสียในแง่ตวั เงิน จากนัน จึงทํา
Kaizenเพือกําจัดหรือลดความสูญเสีย เพือให้ประสิทธิ-ภาพการผลิตเพิมขึนและลดต้นทุน
วัต ถุป ระสงค์ :
1. เข้าใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยกลยุทธ์ความสูญเสียเป็ นศูนย์
2. เข้าใจขันตอนของ Loss tree analysis และ Loss cost matrix
3. เข้าใจขันตอนและการเลือกใช้เทคนิคทีเหมาะสม เพือทํา Kaizen
. ศึกษากรณีตวั อย่างด้าน Kobetsu Kaizen ทีประสบความสําเร็จ
หัวข้อ การอบรมและสัม มนา
09:30-12:00
1. แนวคิดในการปรับปรุงอัตราประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์ความสูญเสีย
3. โครงสร้างความสูญเสีย (Loss tree)
4. โครงสร้างต้นทุนสูญเสีย (Loss cost tree)
5. โครงสร้างเชิงตรรกะ (Logic tree)
6. Kobetsu Kaizen สร้างประสิทธิภาพของระบบผลิต
 Kobetsu Kaizen คือ?
 Kobetsu Kaizen และการวางตําแหน่งเสา
อืนๆ
 การแบ่งหน้าทีใน Kobetsu Kaizen
 การดําเนินการ Kobetsu Kaizen
 การพัฒนา 7 ขันตอนของ Kobetsu Kaizen
 ประเด็นในการทํา Kobetsu Kaizen

7. โปรแกรมดําเนินการดําเนินกิจกรรม Kobetsu
Kaizen
 วิธีการเข้าทํา Kobetsu Kaizen โดย
แยกตามหัวข้อ
8. วิธีการวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงในการทํา
Kobetsu Kaizen
 การวิเคราะห์ทาํ ไม
 การวิเคราะห์ PM
 การวิเคราะห์ดว้ ยผังจําลอง
(Makigami)
 วิธีทาง IE
 เครืองมือ QC 7 ประการ
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