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การปรับปรุ งคุณภาพเชิงปฏิบัติ

Quality improvement practices
คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทางาน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “การควบคุมคุณภาพ” เพราะถ้า
เรามีพนักงานที่มีจิตสานึกในการที่จะรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพ คิดถึงแต่การทางานให้มีคุณภาพ จะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น อีกด้วย
นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทางาน หาก
พนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิคการควบคุมคุณภาพในงานของตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีข้ นึ ได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความ
เสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและยังสามารถสร้างแรงจูง ใจใน
การทางาน ให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของ “การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ” อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่าง
แน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุ่ มทากิจกรรมเพือ่
ช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสีย
ในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
- เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาคุณภาพอย่างเป็ นมีรูปแบบ
- เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
และบริษทั อย่างต่อเนื่อง
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกด้านคุณภาพ
จิตสานึกที่ดีในการทางาน มีความตระหนักใน การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบ ตั ิงาน และ
สร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทางานด้วยจิตสานึกที่ดี ลดของ
เสีย และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม รู้หลักการเพิม่ คุณภาพในกระบวนการ
ผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ซ่งึ ผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณ ภาพ
ของทางบริษทั ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1. ผู้ เ ข้า อบรมสามารถเรี ย นรู้ แ ละเข้า ใจหลั ก การ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึกคุณภาพ
ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับ ผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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Quality improvement practices

เนื้อหาหลักสู ตร

1.การมองปัญหาคุณภาพของแต่ละบุคคล
2.ปัญหาคุณภาพในการทางาน
3. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “คุณภาพ”
4. ความท้าทายที่จาเป็ นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”
5. ขอบเขตคาว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
6. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับ
“คุณภาพ”
7. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
Work Shop1 “จิตสานึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้า
ภายใน
Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติดา้ นคุณภาพ”
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันแปรในกระบวนการผลิต
9. การบริหารคุณภาพและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต
10. เทคนิคทางสถิติสาหรับควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ผลิต
11.แนวคิดของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วย
PDCA
Work Shop3 “การควบคุมด้วยสายตากับการป้องกันปัญหา
คุณภาพ”
12. เมื่อปัญหาคุณภาพเกิดขึ้นซ้ าๆ กับขั้นตอนการจัดทากลุ่ม
คุณภาพ QCC
Work Shop4 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
Work Shop5 “มาสร้างเป้าหมายคุณภาพ” ให้กบั ทุกคน
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
45 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
45%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

เนือ้ หา / รายละเอี ยด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร

9.10- 10.30 น.

ความหมายของการมอง
ปั ญหาคุ ณภาพของแต่ ละ
บุ คคล

1.การมองปั ญหาคุ ณภาพของแต่ ละบุ คคล
2.ปั ญหาคุ ณภาพที่ เกิดจากการสื่ อสาร
3. ความหมายและความสาคัญของคาว่ า “คุ ณภาพ”
4. ความท้าทายที่ จาเป็ นต้องมุ่ งเน้นที่ “คุ ณภาพ”
5. ขอบเขตคาว่ า “คุ ณภาพ” ครอบคลุ มถึ งอะไรบ้าง

วิ ทยากรบรรยาย สลับเปิ ด
รู ปภาพและตั้งคาถามให้
ข้อคิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

10.30- 10.40 น.

พักเบรก

10.40- 12.00 น.

เครื่ องมื อคุ ณภาพที่ ใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาและการ
สร้างจิ ตสานึ ก

6. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับ
“คุณภาพ”
7. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
Work Shop1 “จิตสานึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้า
ภายใน
Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติดา้ นคุณภาพ”

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
และกิจกรรม Work Shop

12.00- 13.00 น.
13.00-13.15 น.

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง
การอบรม
การสร้างจิ ตสานึ กคุ ณภาพ 8. ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความผันแปรในกระบวนการผลิ ต
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ 9. การบริ หารคุ ณภาพและขั้นตอนการควบคุ มคุ ณภาพใน
ทางาน
กระบวนการผลิ ต
10. เทคนิ คทางสถิ ติสาหรับควบคุ มคุ ณภาพในกระบวนการผลิต
11.แนวคิ ดของการปรับปรุ งคุ ณภาพอย่างต่ อเนื่ อง ด้วย PDCA
Work Shop3 “การควบคุ มด้วยสายตากับการป้องกันปั ญหาคุ ณภาพ”
12. เมื่ อปั ญหาคุ ณภาพเกิดขึ้ นซ้ าๆ กับขั้นตอนการจัดทากลุ่ มคุ ณภาพ
QCC
การทางานเป็ นที มเพื่อมุ่ งสู่ คุณภาพที่ตอ้ งการ :
Work Shop4 “ใจเขาใจเรากับคุ ณภาพที่ ลูกค้าต้องการ”
Work Shop5 “มาสร้างโรงงานคุ ณภาพ” ให้กบั ทุ กคน

13.15 –14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

พักเบรค
เทคนิ คการสร้างจิ ตสานึ ก
คุ ณภาพผ่านกิจกรรมกลุ่ ม
ในองค์กร
การระดมสมอง

-PDCA ที่ อยู่ในขั้นตอนการทากิจกรรมกลุ่ ม

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรม
วิ ทยากรบรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ
วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

