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กระบวนการใช้วงจร PDCA เพือ่เพิม่คณุภาพและลดต้นทุนในการท างาน 
(PDCA to increase quality and reduce costs) 
วันพุธท่ี 13 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์    ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์จันทรา  ประสงค์ศิลปกลุ  

ช าระก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน  ลดเหลือเพยีงท่านละ 3,500.- 

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสูงในราคา
ท่ีเหมาะสม องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือผลก าไรท่ีเพิม่ขึ้นโดยการสร้างรายได้มากขึน้และลด
ต้นทุนให้ต า่ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 

นอกจากนีอ้งค์กรต้องสร้างขวัญก าลังใจและความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานผู้มีความส าคัญต่อ
การเพิม่คุณภาพและลดต้นทุน ดังนั้น พนักงานต้องยกระดับทักษะด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม "กระบวนการใช้วงจร  
PDCA เพือ่เพิม่คุณภาพและลดต้นทุนในการท างาน" 
 

วัตถุประสงค์  
• ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้วงจร PDCA เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุน 
• ฝึกฝนทักษะความสามารถในการใช้วงจร PDCA เพ่ือการท างานท่ีมีคุณภาพสูงและต้นทุนต า่ 
• สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการท างานด้วยวงจร PDCA เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุน 
• พัฒนาการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
• สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการเพ่ิมคุณภาพงาน 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  

• พนักงานโรงงาน 
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หัวข้อการฝึกอบรม  :  

• อะไร คือ คุณภาพและต้นทุนของงาน?  

• ท าไมจึงจ าเป็นต้องเพิม่คุณภาพและลดต้นทุนในการท างาน? 

• ความรู้พืน้ฐาน : ก าไร = รายได้  – ต้นทุน 

• ใคร คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเพิม่คุณภาพและลดต้นทุน? 

• ความส าคัญของการเพิม่คุณภาพและลดต้นทุนส าหรับองค์กร ลูกค้า พนักงาน และสังคม 

o คุณภาพสูง ต้นทุนต ่า และส่งมอบตรงเวลา 
o ความปลอดภัย และขวัญก าลังใจ  
o ส่ิงแวดล้อม และจริยธรรม 

• วิธีการใช้ PDCA เพือ่เพิม่คุณภาพและลดต้นทุนการท างานได้อย่างไร? 

•  (Plan) วางแผน เพ่ือเพิม่คุณภาพและลดต้นทุนการท างาน 

o การก าหนดเป้าหมายเพ่ือเพิม่คุณภาพและลดความสูญเสีย 
o  การวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการตั้งค าถาม 5W 1H 
o การบริหารเวลาท างานส าหรับงานท่ีมีคุณภาพและส่งมอบทันเวลา 

• (Do) เทคนิคการท างานเพ่ือเพิม่คุณภาพและลดต้นทุนการท างาน 
o การใช้หลักการบริหาร 4M  เพ่ือให้ได้คุณภาพสูงและต้นทุนต า่ 

1. Material (วัตถดิุบ) 
2. Machine (เคร่ืองมือ) 
3.  Method (วิธีการ) 
4. Man (บุคลากร) 

•  (Check)  การตรวจสอบคุณภาพและต้นทุนการท างาน 

o การลดความสูญเสียและความสูญเปล่ารอบการท างาน 
o การใช้หลักการ ECRS เพ่ือ ลด เลิก เปลี่ยน  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

•  (Act)  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิม่คุณภาพและลดต้นทุน   
 

ระยะเวลา และรูปแบบ 

• ระยะเวลา 1 วัน (6 ช่ัวโมง) 
• บรรยาย และ กิจกรรม ระดมความคิด กรณีศึกษา 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

• ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้วงจร PDCA เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุน 
• ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการท างานท่ีมีคุณภาพสูงและต้นทุนต า่ 
• ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานกับวงจร PDCA เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุน 
• ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างพฤติกรรมเพ่ือปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
• ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการเพ่ิมคุณภาพงาน   

 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อน  3 พ.ย. 3,500 234 105 3,640 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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