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หลักสูตร การบริหารและปรั บปรุ งกระบวนงานด้ วยเทคนิค PDCA
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
เทคนิค PDCA ( Plan / Do / Check / Action ) หรื อ อีกชื่อที่เรารู้ จกั คือ Deming Cycle ซึ่ง
ใช้ นามของ วิลเลีย่ ม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ปรมาจารณ์ทางด้ านคุณภาพที่มีชื่อเสียงไปตังเป็
้ นชื่อ ของวงจร
ของการปรับปรุ งนี ้ PDCA เป็ นหลักการพื ้นฐานของการปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ระบบ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่จะนาไปสู่การเกิดนวัตกรรมในกระบวนการทางาน นวัตกรรมในรู ปแบบ
ธุรกิจและนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งองค์กรที่ประสบความสาเร็ จต่างๆล้ วนแต่ใช้ วงจร
PDCA เป็ นพื ้นฐาน ในการขับเคลือ่ นทังนั
้ น้
หลักสูตรนี ้จะสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ผู้เข้ าอบรมได้ เข้ าใจถึง การปรับปรุงกระบวนการทางาน
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ หลักการ PDCA และเทคนิคเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ปั ญหาต่างๆ ตามขันตอนของ
้
Plan Do Check Action
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตระหนักถึงการปรับปรุงและแก้ ปัญหาในการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะนาไปสู่
นวัตกรรมของกระบวนการทางานใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจและสามารถนาหลักการ PDCA ไปใช้ อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจแนวคิดในการมองปั ญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาโดยใช้ เทคนิคเครื่ องมือ การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ
4. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งกับงานในปั จจุบนั
5. สร้ างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีสาหรับการแก้ ปัญหา และการปรับปรุงงาน
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. รูปแบบของปั ญหา การกาหนดขอบเขต และการรวบรวมข้ อมูล
2. การระบุสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหา
3. การวางแผนแก้ ไขและป้องกัน
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วิธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายจากวิทยากรและเจ้ าหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแนะนาที่มีประสบการณ์โดยตรง
2. ฝึ กปฏิบตั ิ (Work Shop)
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนักงานทุกระดับ และผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
กิจกรรม
9.00 – 12.00  แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและกระบวนการบริ หารแบบ PDCA
 รูปแบบของ PDCA ที่ปรากฎในการบริ หารงานกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Thailand Quality Award : TQA
 PDCA Cycle
 P-Plan : การกาหนดปั ญหา การค้ นหาปั ญหาและการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
- การใช้ Affinity Diagram สาหรับการรวบรวมปั ญหา และ Workshop
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  D- Do : การวิเคราะห์ปัญหา
- กระบวนการวิ เคราะห์ สาเหตุของปั ญ หาด้ วยเทคนิค EPS (Effective
Problem Solving)
- การจัดการกับปั ญหาด้ วยเครื่ องมือคุณภาพรูปแบบต่าง ๆ
- Workshop การวิเคราะห์ปัญหาสรุปประเด็น และอภิปราย การนาไปใช้
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หลักสูตร การบริหารและปรั บปรุ งกระบวนงานด้ วยเทคนิค PDCA
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
วันที่สอง
เวลา
9.00 – 12.00

กิจกรรม

 C-Check : การตรวจสอบผลการปรับปรุง
 A-Action : การป้องกันการเกิดซ ้าของปั ญหา
- เทคนิค PDPC ในการการป้องกันการกลับมาเกิดซ ้าของปั ญหา
- Workshop การทา PDPC
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  Workshop : PDCA กับแก้ ปัญหาในงาน (ทา Case Study จากโจทย์ของ
ที่ปรึกษา)
 ปิ ดสรุปการอบรม PDCA
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
1 เครื่ อง
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมีแบ่งตามกลุม่
3. Post – it note
15-20 อัน
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