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หลักสูตร กลยทุธ์การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 

วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00-16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

สถานที ่โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พันช านาญ 

หลักการและเหตุผล: 

         การส่งเสริมการบริหารด้านคุณภาพส่วนหน่ึง กคื็อ การลดของเสียขององค์กร ให้มีเป้าหมายลดของเสีย
ลดลง และเพ่ิมผลผลิตให้มากขึน้ แต่ใช้วัตถุดิบและก าลังคนในการผลิตเท่าเดิม จึงต้องมีวิธีการในการบริหารงาน
ให้ของเสียท่ีจะผลิตในแต่ละคร้ังเป็นศูนย์ เพ่ือท าให้ผลก าไรขององค์กรมากขึน้ เน่ืองจากเราสามารถลดต้นทุนใน
การท่ีต้องน าของท่ีผลิตเสียมาท าใหม่ ซ่ึงจะสิ้นเปลืองท้ัง วัตถุดิบและก าลังคน นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึน้โดยท่ีไม่จ าเป็นอีกด้วย 

        ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการปรับตัว เพ่ือความอยู่รอด การท าของเสียให้เป็นศูนย์ จ าเป็นมาก
ส าหรับผู้ผลิต ท่ีสามารถลดต้นทุน ลดความสูญเสียโอกาสทางการผลิต และลดความสูญเปล่าได้ ท้ังยงัสามารถ
สร้างมาตรฐาน และแนวความคิดท่ีส าคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 

2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการด าเนินการของ การลดของเสียให้เป็นศูนย์ 
(Zero Defect) 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้เร่ือง การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)มาประยกุต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเสียต่างๆ โดยไม่จ าเป็น 
5.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือลดความสูญเสียจากการท างาน 
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รายละเอียดหลักสูตร 

1.ปัญหาด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตคืออะไร? 

2. อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึน้ได้อย่างไร? 

3. แนวคิดการเกิดของเสียและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเกิดของเสีย 

       - แนวคิดและหลักการมุ่งสู่ Zero Defect 

                   - Zero Defect คืออะไร  

                   - กลไกของการบรรลเุป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ 

  4. แนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆ ในงานผลิต 

• การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบือ้งต้นด้วย ECRS 
• ระบบการมองเห็น (Visual System) 

5. หลัก 8 ประการเบือ้งต้น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็นศูนย์เพ่ือให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) 

6. กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดท่ีต้นเหตุ (Source inspection) ก่อนเกิดของเสีย 

7. หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการท างาน (Mistake-Proofing) 

8. แนวทางการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) 

• ให้ผู้บริหารมีความผูกพันต่อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน 
•  จัดต้ังทีมปรับปรุงคุณภาพโดยให้มีตัวแทนมาจากแต่ละฝ่าย  
•  ก าหนดให้มีการวัดคุณภาพ เพ่ือแสดงปัญหาท่ีเป็นอยู่ หรือเป็นปัญหาท่ีอาจเกิดได้ในอนาคต 
•  ก าหนดต้นทุนคุณภาพและอธิบายวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพในฐานะท่ี เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ 
•  ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพ และความห่วงใยส่วนตัวต่อช่ือเสียงคุณภาพของบริษัทให้เกิดกับ

พนักงาน 

9. วิเคราะห์และท าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาโดยรวม 

• จัดการปัญหาท่ีเกิดจากมาตรฐานการท างาน 
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• แนวทางจัดการปัญหาท่ีเกิดจากคน 

• การอบรมผู้ปฎิบัติงานเพ่ือการท าท่ีถูกต้อง 
• การควบคุมโดยการมองเห็นเพ่ือการท าท่ีถูกต้อง 

• Poka Yoke เพ่ือการผลิตของเสียเป็นศูนย์ 

• ก าหนดเป้าหมาย และกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ 

•   กระตุ้นให้พนักงานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคุณภาพท่ีเขาประสบ แก่ ผู้บริหารเพ่ือให้เกิดการรณรงค์แก้

สาเหตุท่ีผิดพลาดให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย 

•  ท าให้ทุกคนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมยอมรับและเกิดความซาบซึ้ง 

• จัดต้ังกลุ่มท่ีปรึกษาคุณภาพ เพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นประจ า 

• จัดท าโปรแกรมแบบเดิมซ ้าอีก 

10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 

ประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมได้รับ 
1.ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 

2.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการด าเนินการของ การลด ของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero 
Defect)  

3.ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้เร่ือง การลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)มาประยกุต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

4.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเสียต่างๆ โดยไม่จ าเป็น 

5.ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือลดความสูญเสียจากการท างาน 

รูปแบบหลักสูตร 
1. การบรรยาย                                                         30 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop       70% 
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แนวทางการการอบรม 

1. การอบรมมีท้ังการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพ่ือให้เห็นจริงในการท า Coaching ท าให้การ
อบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน 

2. การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) ซ่ึงเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเลง็เห็นประโยชน์ของเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

• หัวหน้างาน 
• พนักงานทุกระดับ 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 

% 

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่ม + 1 

ท่าน 

11,700 819 351 12,168 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    คณุธนนนัท ์    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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รายละเอียดการช าระเงนิ การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
  กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 

เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด ๆ  ทัง้สิน้   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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