
 
1 Professional Training Solution 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการและเหตุผล 

  โลกของการแขง่ขนัในยคุปัจจบุนัท่ีเต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา ทําให้กระบวนการทํางานของทกุ

ระดบัในองค์กรมคีวามซบัซ้อนเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ยงัต้องแขง่ขนักบัเวลา ทําให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึน้ได้ตลอดเวลา ซึง่ผลกระทบจากปัญหาท่ี

เกิดขึน้นัน้สามารถสง่ผลได้ทกุระดบัเช่น เกิดความลา่ช้าในการผลติ การสง่มอบ ไปจนถงึการสญูเสยีคา่ใช้จ่ายและงบประมาณ เพ่ือจดัการปัญหา

นัน้ๆ ซึง่บคุลากรขององค์กรนัน้ๆ ถือเป็นสว่นสาํคญัในการกําหนดวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือลดผลกระทบให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ ป้องกนัปัญหาไมใ่ห้

เกิดขึน้อีก หรือเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแขง่ขนั เหลา่นีล้้วนต้องใช้บคุลากรท่ีมทีกัษะการคิดเป็นอยา่งมาก ทกัษะการคดิ

ประเภทหนึง่ท่ีถือวา่มีสาํคญัอยา่งมากคือ การคิดเชิงระบบ ซึง่ทกัษะการคิดนีถื้อเป็นสิง่จําเป็นไมเ่พียงแตเ่ฉพาะระดบัผู้บริหารหรือผู้จดัการเทา่นัน้ 

แตพ่นกังานทกุระดบัสามารถฝึกฝนและนําไปประยกุต์ใช้กบัแตร่ะดบัของปัญหาท่ีแตล่ะคนต้องเผชิญได้ ซึง่ผลลพัธ์จากการใช้ทกัษะการคิดเชิง

ระบบจะช่วยให้องค์กรมีศกัยภาพทางการแขง่ขนัท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

  ปัญหาบางประการท่ีเกิดขึน้ในการทํางานทําให้เกิดความสญูเสยีซึง่สง่ผลกระทบกบัผลผลติ ต้นทนุ รวมทัง้อาจกระทบกบัการดาํเนินงาน

ในสว่นอ่ืนๆ ซึง่ความสญูเสยีบางประการเป็นสิง่ท่ีเราอาจป้องกนัได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวเิคราะห์ได้ถึงท่ีแหลง่ท่ีมารวมทัง้กระบวนการท่ีทํา

ให้เกิดความสญูเสยีนัน้ๆ หลกัการ ความสญูเสยี 7 ประการ(7 Waste) จะชว่ยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสีย่งตา่งๆในกระบวนการ

ทํางานท่ีมีโอกาสทําให้เกิดความสญูเสยีตามมา ซึง่จะชว่ยให้เราป้องกนัหรือหาแนวทางแก้ไขได้ 

  แนวคิดเก่ียวกบัวงจร PDCA ซึง่ถกูคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเคร่ืองมือหนึง่ท่ีสาํคญัสาํหรับการวางแผนแก้ปัญหา

อยา่งยัง่ยืน ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้เป็นอยา่งมากในประเทศญ่ีปุ่ น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ท่ีถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดบัโลกยงัมีการนํา หลักการ 

PDCA นีม้าใช้ในกระบวนการผลติรถยนต์ และพฒันาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อยา่งท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนั ดงันัน้จงึพิสจูน์แล้ววา่ หลักการ 

PDCA สามารถนํามาใช้เพ่ือกรปรับปรุงและพฒันาระบบการทํางานขององค์กรให้ดีขึน้ได้แม้กระทัง่องค์กรนัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการผลติใน

อตุสาหกรรม เพราะ หลกัการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้กบัทกุงานแม้กระทัง่การดาํเนินชีวิตประจําวนั 

 การทํารายงานเพ่ือแสดงผลลพัธ์ PDCA นัน้ A3 Report เป็นเคร่ืองมือท่ีมกีารใช้กนัอยา่งแพร่หลายในบริษัทชัน้นําของประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจาก

เพิม่ประสทิธภิาพ PDCA ดว้ย 
เทคนคิการคดิและการรายงานแบบ A3 

วนัที ่26 มถินุายน 2563 
โรงแรมเซนตเ์จมส ์สขุมุวทิ 26 
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2 Professional Training Solution 

เป็นการรายงานท่ีงา่ย กระชบั เข้าใจงา่ยสาํหรับผู้อา่น ใช้ต้นทนุน้อย แตเ่ป่ียมไปด้วยประสทิธิภาพ ในA3 Reportนีจ้ะแสดงถึงรายละเอียดอยา่ง

ครบถ้วน แตก่ระชบัและเข้าใจง่าย แสดงถงึสถานะปัจจบุนัของปัญหาหรือเหตกุารณ์ สาเหตท่ีุเกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผา่นกระดาษ

ขนาดA3อนัทรงประสทิธิภาพเพียงแผน่เดยีว ซึง่บางครัง้กระดาษแผน่นีอ้าจแสดงถึงความครบถ้วนมากกวา่การทํารายงานReportเป็นเลม่ด้วย

กระดาษหลายแผน่อยา่งท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้การฝึกพฒันาและนํามาประยกุต์ใช้กบัการทํางาน จะช่วยยน่ทัง้ระยะเวลา และงบประมาณ 

รวมทัง้เพ่ิมประสทิธิภาพการสือ่สารได้อยา่งเข้าใจและเข้าถงึงา่ยสาํหรับทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แนวทาง,หลกัการและความรู้เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้ในจดัการกบัปัญหาท่ีกําลงัเผชิญอยู ่

 เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและมองเห็นถึงความสญูเสยีท่ีอาจเกิดขึน้จากการทํางานจากหลกัการ 7 Waste ได้ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิหลกัการบริหารแบบ PDCA 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลกัการ เทคนิคและเคร่ืองมือสนบัสนนุตา่งๆท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพฒันางาน

ในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยกุต์ PDCA วิธีการคิดและรายงานแบบ A3 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคดิแบบ A3 และมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัทํารายงานแบบ A3 

 

รายละเอียดของหลกัสตูรฝึกอบรม 

PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเสีย 7 Wasteและเคร่ืองมือ7 QC Tools 

       เข้าใจนิยามและการเช่ือมโยงความสญูเสยีทัง้ 7 ประการกบัการทํางานในชีวิตประจําวนั 

       แนวคิดและเทคนิคเพ่ือหลกีเลีย่งความสญูเสยีทัง้ 7 ประการ 

       Workshop : วิเคราะห์ปัญหาของงานปัจจบุนัท่ีสอดคล้องกบัหลกั 7Waste และเลอืกเคร่ืองมือในการป้องกนั 

 

 

 

 

 

 

PART 2 : พัฒนาทักษะการวางแผนและการทาํงานด้วยวงจร PDCA 

       นิยามและองค์ประกอบของ PDCA 

       Plan หลกัการและเทคนิคท่ีชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 

       Do เทคนิคในการกําหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ 

       Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 

       Act เทคนิคการกําหนดขัน้ตอนในการแก้ไขเพ่ือการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       Workshop : การประยกุต์ใช้วงจร PDCA 

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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PART 3 : เทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3 ( A3 Thinking and Problem Solving Report) 

       7 องค์ประกอบของการคดิและการรายงานแบบ A3 

       สร้างPattern การคดิและการReport ด้วย A3 Format 

       ความเช่ือมโยงของ PDCA และ A3 Format 

       A3 Problem Solving Method 

       Workshop: การประยกุต์ใช้ A3 Thinking & Report กบักรณีตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

PART 4 : ครบเคร่ืองทัง้ Problem Solving ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ เข้ากับ PDCAและReport ด้วย A3 

       กําหนดปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในการทํางาน 

       ใช้กระบวนการคดิเชิงระบบเพ่ือมองภาพรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาท่ีกําหนด 

       ใช้กระบวนการคดิเชิงวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตรุากเหง้าของปัญหาท่ีกําหนด 

       ใช้การคดิเชิงกลยทุธ์เพ่ือกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอยา่งครบถ้วนทัง้ระบบ 

       สร้างPatternของการคิดทัง้ระบบผ่านวงจร PDCA 

       สรุปProcessทัง้กระบวนการด้วย A3 Report 

 

https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนร่วม (Participative Techniques)  

-   อภปิรายกลุ่ม 

-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

จาํนวนผูเ้ขา้อบรม ไมเ่กนิ 25 คน 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ 1 ทา่น 
( คา่วทิยากร เอกสารการอบรม วฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/1 ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 3,400 238 102 3,536 

สมคัร 3 ทา่น คา่อบรมทา่นละ 3,200 224 96 3,328 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่
หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เพิม่ประสทิธภิาพ PDCA ดว้ย 
เทคนคิการคดิและการรายงานแบบ  A3

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com or ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________   

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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