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หลักสู ตร กลยุทธ์ การลดของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero Defect)
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 6 ชั่วโมง)
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุ งเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่านทันที !!!
วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ พันชานาญ
หลักการและเหตุผล:
การส่ งเสริ มการบริ หารด้ านคุณภาพส่ วนหนึ่ง ก็คือ การลดของเสียขององค์ กร ให้ มีเป้าหมายลดของเสีย
ลดลง และเพิ่มผลผลิตให้ มากขึน้ แต่ ใช้ วัตถุดิบและกาลังคนในการผลิตเท่ าเดิม จึงต้ องมีวิธีการในการบริ หารงาน
ให้ ของเสียที่จะผลิตในแต่ ละครั้ งเป็ นศูนย์ เพื่อทาให้ ผลกาไรขององค์ กรมากขึน้ เนื่องจากเราสามารถลดต้ นทุนใน
การที่ต้องนาของที่ผลิตเสียมาทาใหม่ ซึ่ งจะสิ ้นเปลืองทั้ง วัตถุดิบและกาลังคน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึน้ โดยที่ไม่ จาเป็ นอีกด้ วย
ปั จจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้ องมีการปรั บตัว เพื่อความอยู่รอด การทาของเสียให้ เป็ นศูนย์ จาเป็ นมาก
สาหรั บผู้ผลิต ที่สามารถลดต้ นทุน ลดความสูญเสียโอกาสทางการผลิต และลดความสูญเปล่ าได้ ทั้งยังสามารถ
สร้ างมาตรฐาน และแนวความคิดที่สาคัญในการผลิตรวมถึงส่ งเสริ มการปรั บปรุงอย่างต่ อเนื่องอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ เู ข้าอบรมได้ ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero Defect)
2.เพื่อให้ ผ้ เู ข้าอบรมได้ เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดาเนินการของ การลดของเสียให้ เป็ นศูนย์
(Zero Defect)
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้าอบรมสามารถนาความรู้ เรื่ อง การลดของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero Defect)มาประยุกต์ ใช้ ในการทางาน
ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.เพื่อให้ ผ้ เู ข้าอบรมได้ ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรั บปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียต่ างๆ โดยไม่ จาเป็ น
5.เพื่อให้ ผ้ เู ข้าอบรมได้ พัฒนาและแก้ ไขปรั บปรุงกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อลดความสูญเสียจากการทางาน
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รายละเอียดหลักสู ตร
1.ปั ญหาด้ านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตคืออะไร?
2. อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึน้ ได้ อย่างไร?
3. แนวคิดการเกิดของเสียและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเกิดของเสีย
- แนวคิดและหลักการมุ่งสู่ Zero Defect
- Zero Defect คืออะไร
- กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็ นศูนย์
4. แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรั บปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่ างๆ ในงานผลิต
•
•

การวางแผนปรั บปรุงงานด้ วย PDCA และหลักการปรั บปรุงงานเบือ้ งต้ นด้ วย ECRS
ระบบการมองเห็น (Visual System)

5. หลัก 8 ประการเบือ้ งต้ น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็ นศูนย์ เพื่อให้ ของเสียเป็ นศูนย์ (Zero Defect)
6. กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection) ก่ อนเกิดของเสีย
7. หลักการควบคุมไม่ ให้ เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทางาน (Mistake-Proofing)
8. แนวทางการจัดโปรแกรมปรั บปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)
•
•
•
•
•

ให้ ผ้ บู ริ หารมีความผูกพันต่ อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน
จัดตั้งทีมปรั บปรุงคุณภาพโดยให้ มีตัวแทนมาจากแต่ ละฝ่ าย
กาหนดให้ มีการวัดคุณภาพ เพื่อแสดงปั ญหาที่เป็ นอยู่ หรื อเป็ นปั ญหาที่อาจเกิดได้ ในอนาคต
กาหนดต้ นทุนคุณภาพและอธิ บายวิธีการใช้ ต้นทุนคุณภาพในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการ
ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความห่ วงใยส่ วนตัวต่ อชื่ อเสียงคุณภาพของบริ ษัทให้ เกิดกับ
พนักงาน

9. วิเคราะห์ และทาความเข้าใจสาเหตุของปั ญหาโดยรวม
• จัดการปั ญหาที่เกิดจากมาตรฐานการทางาน
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 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

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

• แนวทางจัดการปั ญหาที่เกิดจากคน
• การอบรมผู้ปฎิบัติงานเพื่อการทาที่ถูกต้ อง
• การควบคุมโดยการมองเห็นเพื่อการทาที่ถูกต้ อง
• Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็ นศูนย์
• กาหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้ บุคคลและกลุ่มกาหนดเป้าหมายการปรั บปรุงคุณภาพ
• กระตุ้นให้ พนักงานแจ้ งปั ญหาการปรั บปรุงคุณภาพที่เขาประสบ แก่ ผู้บริ หารเพื่อให้ เกิดการรณรงค์ แก้
สาเหตุที่ผิดพลาดให้ ได้ ตามจุดมุ่งหมาย
• ทาให้ ทุกคนที่เข้าร่ วมโปรแกรมยอมรั บและเกิดความซาบซึ ้ง
• จัดตั้งกลุ่มที่ปรึ กษาคุณภาพ เพื่อปรึ กษาหารื อกันเป็ นประจา
• จัดทาโปรแกรมแบบเดิมซ้าอีก
10. สรุปการเรี ยนรู้ และถามตอบ
ประโยชน์ ที่ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับ
1.ผู้เข้าอบรมได้ ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero Defect)
2.ผู้เข้าอบรมได้ เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดาเนินการของ การลด ของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero
Defect)
3.ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ เรื่ อง การลดของเสียให้ เป็ นศูนย์ (Zero Defect)มาประยุกต์ ใช้ ในการทางานได้ อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
4.ผู้เข้าอบรมได้ ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรั บปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียต่ างๆ โดยไม่ จาเป็ น
5.ผู้เข้าอบรมได้ พัฒนาและแก้ ไขปรั บปรุงกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อลดความสูญเสียจากการทางาน
รูปแบบหลักสู ตร
1.
การบรรยาย
2.
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบัติ Workshop

30 %
70%
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แนวทางการการอบรม
1. การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพื่อให้ เห็นจริ งในการทา Coaching ทาให้ การ
อบรม เป็ นไปอย่างสนุกสนาน
2. การฝึ กอบรมเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่ งเน้ นให้ เกิดความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ ของเนือ้ หาเพื่อให้ เกิดความเข้าใจอย่างแท้ จริ ง
คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการอบรม
•
•

หัวหน้ างาน
พนักงานทุกระดับ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3

ราคาสุทธิ

%
ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิ่ม + 1

11,700

819

351

12,168

ท่าน

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองทีน่ ั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.facebook.com/hrdzenter,
IG : hrd_zenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
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รายละเอียดการชาระเงิน การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด เลขที่ผเู้ สียภาษี 0105555113021
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
2. กรณีทท
ี่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีทท
ี่ ่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่ ่งใบสมัครมาแล้ ว

หากท่านยังไม่ชาระค่าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน

30 %

บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิน้ หรือ
ทันที
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