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การดาเนิ นกิ จกรรมกลุ่ม QCC อย่างมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activity)
การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นบทบาทสาคัญยิง่ ต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พฒั นา
เปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยูห่ ลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control
circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็ นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนามาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง เป็ นระบบและเป็ นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่ วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้ จริงจากข้ อมูลที่มีอยู่เพื่อช่ วยลด
ต้ นทุนการผลิตและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ ปัญหาที่
ถูกต้ อง ถือเป็ นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้ องมีความรู้ จิตสานึก การสั งเกต หาสาเหตุ และหาแนว
ทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ ในการปรับปรุง เพื่อช่ วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
ให้ยั่งยืนได้นั่นเอง
หลักสู ตรนี้จึงเป็ นการให้ความรู้ของการทากิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตั้งแต่ เรื่องของ คุณภาพใน
การทางาน การค้นหาปัญหา การทางานเป็ นทีม องค์ประกอบของการดาเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่ างๆ รวมไปจนถึงการนาเสนอ
ผลงาน ซึ่งหลักสู ตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้ าใจได้ง่าย ตั้งแต่ ข้ันตอนการรวมกลุ่มไปจนถึงขั้นตอนทั้ ง 7 ของการทา QC
Story ที่สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้จริงหลังการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั
2. เพือ่ ทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
3. เพือ่ รู้แนวทางการประยุกต์ใช้กบั การควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
4. เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็ นระบบ
5. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
6. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
7. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
8. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
9. เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
10. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

เนื้อหาหลักสู ตร
- องค์ประกอบของธุรกิจ ต้ นทุน กาไร และรายได้
- การลดต้ นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- การมองปัญหาของแต่ ละบุคคล
- ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร
- ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เรียนรู้ การใช้ เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้ าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่ อเนื่อง ด้วย PDCA
- เรียนรู้ข้ันตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

?

บริ ษทั สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุ รี จ.ปทุ มธานี 12110
โทร. 020531150 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0135560000867

www.สัมมนาเซ็นเตอร์ .com
กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.15 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมสร้างความร่ วมมื อ

เนื ้อหา / รายละเอียด
แนะนาประวัติ สอบถามปั ญหาและสิ่ งที่ ตอ้ งการของผูเ้ ข้าอบรม

9.15 - 10.00 น.

การมองปั ญหาของแต่ ละ
บุ คคลและระบบคุ ณภาพ

สร้างการใช้ความคิ ดและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่ น
เปิ ดรู ปภาพแต่ ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่ เปิ ดเป็ นภาพเชิงซ้อนที่
สามารถมองได้เป็ นหลายรู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิ ดในการสังเกต จดจา และวิ เคราะห์

วิ ทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

10.00-10.30

ความเป็ นมาและความหมาย
ของ QC 7 Tools

กล่ าวถึ งหัวข้อกิจกรรมที่ ทามาก่อนหน้านี้ และนาเข้าสูก่ ารอบรม QC 7
Tools โดยยกตัวอย่างการวิ เคราะห์ปัญหาแบบไม่ มีหลักการ และการ
วิ เคราะห์ปัญหาแบบ QC Story

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.30- 10.40 น.
10.40- 12.00 น.

พักเบรก
เรี ยนรู ้ QC 7 Tools

เรี ยนรู ้การใช้ QC 7 Tools ในการแก้ไขปั ญหา
a. กราฟ (Graph)
b. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
c. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
d. ผังแสดงเหตุ และผล (Cause& Effect Diagram)
e. ฮี สโตแกรม (Histogram)
f. แผนภูมิควบคุ ม (Control Chart)
g. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม

13.10 –14.30 น.

เทคนิ คการดาเนิ นกิจกรรม
กลุ่ มคุ ณภาพ

ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ ยง โดยวิ ทยากรถามชื่ อ วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละกลุ่ม
กลุ่ มและใครเป็ นหัวหน้ากลุ่ ม เลขากลุ่ ม และจานวนสมาชิ ก
ข้อดี ของการทากิจกรรมกลุ่ มคุ ณภาพ
- เรี ยนรู ้การใช้เครื่ องมื อ QC 7 Tools ในการวิ เคราะห์รากเหง้าปั ญหา
- แนวคิ ดของการปรับปรุ งงานอย่างต่ อเนื่ อง
- ขั้นตอนการจัดทากลุ่มคุ ณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop1ระดมสมอง Brainstorming การฝึ กเขี ยนลาดับขั้นการทางาน
และการวิ เคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop2การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

การระดมสมอง
14.45-15.00 น.
15.00- 16.00 น.

พักเบรก
ฝึ กการใช้ QC Story ในการ
ทากิจกรรม QCC

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ
วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมรวมกลุ่ มกัน เพื่อทา
กิจกรรม

Workshop3ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู ้ ข้าอบรมผลิ ตสิ นค้าตัว อย่าง วิ ทยากรบรรยาย
เพื่อช่ วยกันวิ เคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติ ของกระบวนการผลิ ตและหลักการ Work Shop
ในการแก้ไขปั ญหาคุ ณภาพ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
Workshop4 การนาเสนอผลงาน ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ
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การดาเนิ นกิ จกรรมกลุ่ม QCC อย่างมี ประสิทธิภาพ

(Effectiveness QCC activity)
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรของท่ าน.

“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”

