
  
 

เครือ่งมอืคณุภาพ 7 อยา่ง  
                              ( 7 QC Tools (Old & New)) 

 

 

 

       
 
 

                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าหลกัสตูร 

ธรุกจิในปัจจุบันมกีารแขง่ขันกันสงูขึน้ทัง้ในสว่นของการบรกิารและการผลติ ดังนัน้ค าว่า "คุณภาพ" ในสนิคา้ 

และกระบวนการ จงึเป็นสิง่ทีอ่งคก์รไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้มขีอ้เท็จจรงิวา่ "หลักการดา้นการจัดการคุณภาพมผีลกระทบตอ่
การแขง่ขันทางธรุกจิขององคก์ร" ดังนัน้การ จัดท าระบบควบคุมและประกันคุณภาพจงึเป็นสิง่ทีอ่งคก์รควรใหค้วามใสใ่จ

อยา่งยิง่ นอกจากนี้ ยังมสีว่นชว่ยในการสรา้งการมสีว่นรวมในการพัฒนาใหท้างองคก์ร 

 

การฝีกอบรมหลกัการควบคมคณุภาพและประกนัคณุภาพ มขีอบเขตดงันี ้
 

1. การจัดการและพัฒนากระบวนการท างานเดมิ 

2. การน าการพัฒนาถา่ยทอดสูอ่อกแบบกระบวนการท างานเรือ่งใหม่ 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึความส าคัญของการหลักการควบคมุคุณภาพและประกันคณุภาพ ในการสรา้งการพัฒนากระบวนการ

ท างานและผลติภัณฑข์ององคก์รใหป้ระสทิธภิาพสงูขึน้ 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจหลักการควบคมุคณุภาพ หลังจากผา่นการอบรมในชัน้เรยีน สามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชไ่ดด้ว้ยตนอง
อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

หวัขอ้การสมัมนา   
 

 

Module - 1 ทีม่าและความส าคัญการท า 7 OC tools (เกา่) 

 

1. ความเป็นมาของ 7 QC tools (เกา่) 
2. 7 QC tools (เกา่) มปีระโยชน์อะไร 

 
 

Module - 2 ขัน้ตอนการจัดท า 7 QC Tools (เกา่) และการประยกุตใ์ช ้
 

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) และการประยกุตใ์ช ้

2. กราฟ (Graph) และการประยกุตใ์ช ้
3. แผนภมูพิาเรโต (Pareto Chart) และการประยกุตใ์ช ้

4. ผังกา้งปลา (Fishbone Diagram) และการประยกุตใ์ช ้
5. ฮสีโตแกรม (Histogram) และการประยกุตใ์ช ้

6. ผังการกระจาย (Scatter Diagram) และการประยุกตใ์ช ้

7. แผนภมูคิวบคมุ (Control Chart) และการประยกุตใ์ช ้        

Lecturer : P. Nattapong  

Kingmongkut ‘s Institute of Technology 

North Bangkok (Industrial Engineer) 

วทิยากรมคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบคณุภาพ ลดตน้ทนุการ

ผลติ ปัจจุบันเป็นทีป่รกึษาอตุสาหกรรม และวทิยากรอสิระ  ทัง้

ภาครัฐ และเอกชน เชน่ กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม , กองพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม และเคยเป็นทีป่รกึษา

ดา้นการเพิม่ผลผลติ ของกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมกองพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ,….เป็นตน้  

Lecturer :  K. Rommanee 

M.Eng.(Industrial Engineering), B.S.(Operation 

Research),IRCA QMS 2015 Auditor/ Lead Auditor Course 

No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 

2016 Requirement ,  IATF 16949 : 2016 Internal 

Quality Audit , Core Tools….etc. )                                                                       
วทิยากรมคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบคณุภาพ ลดตน้ทนุการผลติ ในดา้นการออกแบบ

การทดลองเพือ่แกไ้ขปัญหางาน การออกแบบเอกสารใหเ้หมาะสมกับองคก์ร รวมถงึ

การจัดท าแผนปฏบัิตกิารตา่งๆ การสรา้งคณุภาพในกระบวนการผลติ การปรับปรุง

การท างาน การแกไ้ขและป้องกันปัญหา การสรา้งจติส านกึคณุภาพ  การประยกุตใ์ช ้

เครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และ

หลักสตูรอืน่ๆ ดว้ยประสบการณท์ีส่ะสมมาร่วม 18 ปี และเป็น คณะกรรมการคัดเลอืก

กลุม่เขา้แขง่ขัน QCC Activity กวา่ 10  ปีในบรษัิทฯชัน้น าทีผ่ลติชิน้สว่นยานยนต ์และ

ชดุประกอบโคมไฟ ในสว่นงานควบคมุคณุภาพ การปรับปรงุคณุภาพ การพัฒนา

คณุภาพการผลติทัง้ในองคก์รและ Supplier 



  
 

 

Module - 3 ทีม่าและความส าคัญการท า 7 OC tools (ใหม)่ 
 

1. ความเป็นมาของ 7 QC tools (ใหม)่ 

2. 7 QC tool (ใหม)่ มปีระโยชนอ์ะไร 
 

Module - 4 ขัน้ตอนการจัดท า 7 QC Tools (ใหม)่ และการประยกุตใ์ช ้
 

1. แผนภมูกิารจัดกลุม่ความคดิ (Affinity Diagram) และการประยกุตใ์ช ้

2. แผนภมูแิสดงความสมัพันธ ์(Relation Diagram) และการประยกุตใ์ช ้
3. แผนภมูติน้ไมตั้ดสนิใจ (Tree Diagram/ Decision Tree)และการประยุกตใ์ช ้

4. แผนภมูเิมตรกิซ ์(Matrix Diagram) และการประยุกตใ์ช ้
5. แผนภาพการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเมตรกิซ ์(Matrix Data Analysis Chart) และการประยุกตใ์ช ้

6. แผนภาพทางเลอืกตัดสนิใจ เพือ่บรหิารความเสีย่ง (Process Decision Program Chart) และการประยุกตใ์ช ้
7. แผนภมูลิูกศร (Arrow Diagram) และการประยกุตใ์ช ้

 

 
 

สนใจหลกัสูตรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ)่ 
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