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การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต 
(Wastwe Elimination and Cost Reduction in Production Line)             

วันที่  5 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Gold Orchid Bangkok  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

ท่ีปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม และวิทยากรด้านการเพ่ิมผลผลิตในโรงงานอุตสาหรกรรม 

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 25 มกราคม 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 

การขจัดของเสียในงานการผลิตและลดต้นทุนในไลน์การผลิต  ซ่ึงความสูญเสียท่ีเป็นสาเหตุท่ีถือว่าเป็นประเด็น
ส าคัญท่ีสุดในกระบวนการ คือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error)  ดังนั้น ถ้าหัวหน้างานและพนักงาน
ปฏิบัติการเข้าใจความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในมิติของ  “ข้อบกพร่องและสาเหตุท่ีสัมพันธ์กัน” และเข้าใจ  “กลไก
ป้องกันความผิดพลาด”  ในกระบวนการ  ซ่ึงจะส่งผลให้การปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือลดของเสีย ได้รบการแก้ไขอย่าง
ชัดเจน 

 

หัวข้อเรียนรู้หลัก 

✓ PART ! : พืน้ฐานความเข้าใจด้านต้นทุนธุรกิจและคุณภาด 

- แนวคิดธุรกิจ  (Business Mindset)  กับคุณภาพ 

- กระบวนการธุรกิจ  (DPSR) และ กระบวนการบริหาร (PDCA) 

- สาเหตุท่ีต้องลดต้นทุนและตระหนักการเพ่ิมผลิตภาพในองค์กร 

- ความสูญเปล่าและเทคนิค และหลักการ การค้นหาความสูญเปล่า 7 ประการ 

- แนวความคิดลูกค้าและความเป็นลูกค้า ซ่ึงกันและกัน  (Juran’s Triple roles) 
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- Workshop I : ตัวอย่างการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน 

✓ PART 2 : พืน้ฐานและแนวคิดการลดของเสียในกระบวนการผลิต 

- แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ (Management = Standardization + Improvement Activity)  

- หลักการของความเป็นระบบ (System)  และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Improvement) 

- วงจรการควบคุมผลิตภัณฑ์  SOCA และวงจรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดย PDCA 

- ความหมายและประเภทของเสียท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิต (Sporadic & Chronic Waste) 

- ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง  (Defect)  และความไม่ตรงตามข้อก าหนด  (NC-
Nonconformity) 

- ประเภทของเสียตามตัวรูปแบบ SIPOC 

- มาตรการแก้ไขปัญหาของเสียในกระบวนการ  ได้แก่  การท าการแก้ไขให้ถูกต้อง  
(Correction)  

- การปฏิบัติการแก้ไข  (Corrective Action : C/A)  และการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive 
Action : P/A) 

✓ PART 3 : เคร่ืองมือและเทคนิคการลดของเสียในกระบวนการผลิต 

- เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) 

- การวิเคราะห์รากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 

- การตรวจสอบ Root Cause & Corrective ด้วยการจัดล าดับของความคิดโดยใช้หลักการ 
MECE Technique 

- ระบบการป้องกันความผิดพลาดด้วยระบบ POKA YOKE  และข้อบกพร่อง 10 ประการ  ใน
กระบวนการผลิต  (แนวทางของฮิราโน่) 

- แนวคิดส าคัญของระบบการป้องกันความผิดพลาดา POKA YOKE 

• การค้นห้าข้อบกพร่องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ 

+ ก าหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้องกันความผิดพลาด 
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+ กลไกป้องกันความผิดพลาด  (หยดุ / บังคับ/ เตือน) 

• ตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาด แบบต่าง ๆ 

✓ PART 4 : ขั้นตอนการแก้ปัญหาในการลดของเสียในกระบวนการผลิต 

- การคัดเลือกหัวข้อ  (Select Topic) 

- การท าความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Understanding Situation)  และตั้งเป้าหมาย (Set 
Target) 

- การวางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา (Plan Activities) 

- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (Analyze Causes) 

- การพิจารณามาตรการตอบโต้และน าไปใช้  (Consider and Implement Countermeasure) 

- การยืนยนัผลลัพธ์  (Check Results) 

- การจัดท ามาตรฐานและก าหนดระบบควบคุม  (Standardization and Control System) 

 

วิธีการเรียนรู้ 
• บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

• อภิปรายและแลกเปลี่ยน 

• ประสบการณ์  กรณีตัวอย่าง พร้อมค าแนะน า 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

• เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

• ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

• หัวหน้งานฝ่ายผลิต 
  
 

 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 17 ม.ค. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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