สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-27173000-29 โทรสาร 0-27199489
534/4 Soi Patthanakarn 18, Patthanakarn Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Tel. 0-27173000-29 Fax. 0-27199489

รายละเอียดหลักสูตร Monodzukuri test
บทที่ 1
พื้นฐานของการผลิต

บทที่ 2
แนวคิดการสร้าง
ประสิทธิภาพและ
วิธีการรับรู้ Loss
บทที่ 3
ความรู้วิธีการไคเซ็น
การวิเคราะห์
บทที่ 4
การบารุงรักษา
เครื่องจักรประจาวัน
(Jishu Hozen โดยรวม)

บทที่ 5
พื้นฐานของการ
บารุงรักษาประจาวัน

-

การควบคุมโดย 5ส
เกี่ยวกับคุณภาพ QC
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อนามัย
การควบคุมกระบวนการ
เกี่ยวกับ Morale ในที่ทางาน
การศึกษาฝึกฝน ในที่ทางาน
ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ความรู้พื้นฐานของ TPM
แนวคิดของ Loss
Overall Equipment Effectiveness
Plant 8 major losses และ Overall Plant Effectiveness
กิจกรรมเพื่อ zero failure
เทคนิคไคเซ็น การวิเคราะห์
Karakuri kaizen

-

ความรู้พื้นฐานของ Jishu Hozen
เครื่องมือสนับสนุน กิจกรรม Jishu Hozen
การเตรียมตัวล่วงหน้า (zero step)
Step 1 : Initial cleaning
Step 2 : มาตรการต่อแหล่งที่เกิด จุดที่ยาก
Step 3 : การจัดทามาตรฐานชั่วคราวของ Jishu Hozen
Jishu Hozen step 4 : Overall inspection
Jishu Hozen step 5 : การตรวจสอบด้วยตัวเอง
พื้นฐานของ การบารุงรักษาประจาวัน
อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในงานไคเซน
วิธีการอ่านแบบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ทัศนีย์วรรณ หรือคุณวิชุดา โทร 02-717300 ต่อ 635, 622 ศูนย์บริการให้คาปรึกษา
ส่งเสริมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์บริการให้คาปรึกษาสถานประกอบการ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
กาหนดการอบรมหลักสูตร Monodzukuri Test 2019
วั นที่ 1
5 ส.ค. 62
บทที่ 2

รุ่ นที่ 1
สถานที่
รุ่ นที่ 2

4 ก.ย. 62
บทที่ 1
สถานที่

เวลา

ค่าใช้จ่าย

วั นที่ 2
6 ส.ค. 62
บทที่ 3

วั นที่ 3
วั นที่ 4
7 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62
บทที่ 3
บทที่ 4
ชั้ น 6 ห้ อ ง 6A
สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ ) พัฒนาการ 18
5 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ชั้ น 6 ห้ อ ง 6A
สมาคมส่ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ่ น ) พั ฒนาการ 18
09.00 - 16.30 น.

วั นที่ 5
9 ส.ค. 62
บทที่ 5

17 ก.ย. 62
บทที่ 5

ราคาบุคคลทั่วไป 8,700 บาท/คอร์ส/คน (ราคานี้รวมคู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri แต่ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %)
ราคาสมาชิก 7,830 บาท/คอร์ส/คน (ราคานี้รวมคู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri แต่ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %)

ศูนย์บริการให้คาปรึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
ใบแจ้งยืนยันการอบรมและสัมมนา
เรียน ผู้จัดการศูนย์บริการให้คาปรึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว……………………………….……………………….………… ตาแหน่ง …………………………………………..…………………………
ตัวแทนบริษัท / หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ (ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด…………………………………..………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………………
โทรศัพท์ ……………………………………………………โทรสาร ………………………………………….E-mail : ………………..………………….……..…………..…
ขอแจ้งยืนยันให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมสัมมนา ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อหลักสูตร
Monodzukuri Test (หลักสูตรภาษาไทย)
ยืนยัน

รุ่นที่
1
2

เวลา
09.00 – 16.30
09.00 – 16.30

ครั้งที่ 1
5-ส.ค.-19
2-ก.ย.-19

ครั้งที่ 2
6-ส.ค.-19
3-ก.ย.-19

ครั้งที่ 3
7-ส.ค.-19
4-ก.ย.-19

ครั้งที่ 4
28-ส.ค.-19
16-ก.ย.-19

ครั้งที่ 5
29-ส.ค.-19
17-ก.ย.-19

ตารางการฝึกอบรม (ทาเครื่องหมาย “  ” ในช่องยืนยัน เพื่อเลือกรุ่นที่ต้องการฝึกอบรม)
สถานที่จัดอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ค่าใช้จ่าย ราคาสาหรับบุคคลทั่วไป 8,700บาท/คอร์ส/คน (ราคานีร้ วมคู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri แต่ราคานีย้ ังไม่รวม VAT 7 %)
ราคาสมาชิก 7,830 บาท/คอร์ส/คน (ราคานี้รวมคูม่ ือเตรียมสอบ Monodzukuri แต่ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7 %)
เอกสารอบรม คู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri จานวน 1 เล่ม และเอกสารอบรมให้ตามจานวนผู้เข้าอบรม
 ชาระ 100 % ก่อนการจัดอบรมและสัมมนาล่วงหน้า 3 วัน
 สั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ Technology Promotion Association (Thailand – Japan)
โดย :ชาระผ่าน บัญชีออมทรัพย์
 เช็คธนาคาร
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43
เลขที่บัญชี 172 – 0 – 23923 – 3
 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบางกะปิ
เลขที่บัญชี 009 – 2 – 23325 – 3
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ
เลขที่บัญชี 064 – 1 – 11613 – 6
 โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (เอกสารจากธนาคาร) ถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ประทับตราบริ ษัท

ลงชื่อ…………………………………….
วันที่……………………………………

หมายเหตุ กรุณาลงชื่อพร้อมประทับตราหน่วยงานของท่าน และส่งมาที่ศูนย์บริการให้คาปรึกษา
(โทรสาร 0-2719-9489)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250 ติดต่อ ทัศนีย์วรรณ รัตนธัญกุล email: thassaneewan@tpa.or.th โทร 0-2717-3000-29 ต่อ 635 โทรสาร 0-2719-9489-90
Technology Promotion Association(Thailand-Japan) 534/4 Pattanakarn Soi 18, Pattanakarn Road, SuanLuang,
Bangkok 10250 Tel 0-2717-3000-29 Ext 635 (Thassaneewan Rattanathanyakuln) Fax 0-2719-9489-90

