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โรงแรมจสัมินซิิตต้ี สุขุมวิท 23

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

วงจร PDCA มาจากค าภาษาอังกฤษ ประกอบดว้ย 4 

ขัน้ตอนซึง่ตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก ่P – (Plan) คอืการ

วางแผน โดยการก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละตัง้เป้าหมาย ก าหนด

ขัน้ตอนวธิกีาร และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็นทัง้ในดา้น

บคุคล เครือ่งมอืงบประมาณ, D (Do) ปฏบิตั ิโดยท าความเขา้ใจ

และลงมอืปฏบิตัติามแผน, C (Check or Study) ตรวจสอบ เพือ่

ตดิตามความคบืหนา้ และดูผลส าเร็จของงานเมือ่เทยีบกบัแผน 

และ A (Act) ปรับปรุงการด าเนนิการใหเ้หมาะสม หากการปฏบิตัิ

เป็นทีน่่าพอใจก็จัดใหเ้ป็นมาตรฐานเพือ่เป็นแนวทางใหป้ฏบิตัิ

ต่อไป หากการปฏบิตัมิขีอ้ควรปรับปรุง ใหก้ าหนดวธิกีารปรับปรุง

ต่อไป

ดังนัน้การน าเอาหลักการ PDCA มาประยุกตใ์ชก้บัเครือ่งมอื

การพัฒนาต่าง ๆ จะเป็นกลยุทธช์ัน้เลศิในการปฏบิตังิานเพือ่เสรมิ

ใหเ้ครือ่งมอืเหล่านัน้มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ

ผลติ การบรหิารจัดการในภาคอุตสาหกรรมหรอืโลจสิตกิส์ ในการ

ลดตน้ทนุ ลดของเสยี เพิม่ผลผลติ ลดระยะเวลาการผลติ

ยิง่กว่านัน้เรายังสามารถน าเอาหลักการ PDCA มาใชเ้พือ่สรา้ง

ระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และกจิกรรมกลุ่มย่อย

(QCC or Small Group) ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึการแกไ้ขปัญหา 

(Problem Solving) และลดความผดิพลาดไดอ้กีดว้ย

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

1. PDCA คอือะไร มวีัตถปุระสงคแ์ละประโยชน์อย่างไร
2. ขัน้ตอนการท า PDCA.
3. PDCA กบัการควบคุมคุณภาพ 
4. PDCA กบักจิกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
5. การน า PDCA มาใชอ้ย่างเหมาะสม
6. การใชห้ลักการ PDCA กบัเครือ่งมอืการพัฒนาดา้นต่าง ๆ  
7. PDCA Cycle
8. ความสมัพันธร์ะหว่าง PDCA กบั DMAIC, DMADV, RADAR
9. แบบฟอรม์การพัฒนาตามหลักการ PDCA 

วธิกีารสมัมนา 
การบรรยาย ใหค้ าปรกึษา และร่วมอภปิราย

กลุม่เป้าหมาย
❑ ผูจ้ัดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดับสงูและกลาง 
❑ เจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารฝ่ายต่าง ๆ 
❑ หวัหนา้งานและพนักงาน 
• ฝ่ายคลังสนิคา้ 
• ฝ่ายวางแผนการผลติ 
• ฝ่ายผลติ
• ฝ่ายจัดซือ้ 
• ฝ่ายขนสง่ 
• ฝ่ายซอ่มบ ารุง 
• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
• ฝ่ายบคุคล 
• วศิวกร

วตัถุประสงค์
1. เขา้ใจหลักการ และหลักคดิของ PDCA อย่างเป็นระบบ
2. เขา้ใจหลักการ PDCA และวธิกีารใชง้านจรงิอย่างเหมาะสม
3. สามารถประยุกตใ์ชง้าน PDCA กบัเครือ่งมอือืน่ ๆ ไดอ้ย่าง
สอดคลอ้ง
4. เพือ่สรา้งสรรคก์ารท างานแบบทมี (Team Operation)
5. สามารถใชเ้ป็นกลยุทธท์ีด่เีลศิในการด าเนนิงานธรุกจิ

เนือ้หาหลกัสูตร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยอ์นนัต ์ดโีรจนวงศ ์

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิ

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

- ทีป่รกึษาเครอืข่าย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management 

สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารยพ์เิศษ คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจัดการโลจสิตกิส์ มหาวทิยาลัย

รามค าแหง, สถาบันเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น, ม.ศรปีทุม, ม.ธุรกจิบัณฑติ        

- ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีด่นสาขาการจัดการโลจสิตกิส์ โครงการ

OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วทิยากร
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00
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