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แนะน าหลกัสตูร 
การสรา้งทมีคณุภาพ (Quality Improvement Term) จากแนวคดิพืน้ฐานและเป้าหมายด าเนนิกลุม่กจิกรรม Quality Control Circle 
(QCC) ของ JUSE (1980) ไดมุ้ง่เนน้และใหค้วามส าคัญทีจ่ะใหอ้งคก์รยดึเป็นแนวปฏบัิตอิย่างถกูตอ้งและบรรลผุลไว ้3 ประการดังนี้ คอื 
1.การสนับสนุนใหเ้กดิการวเิคราะหเ์พือ่ปรับปรุงงานและพัฒนาสถานทีท่ างานใหม้บีรรยากาศทีด่เีอือ้ตอ่การท างาน  2.การเคารพตอ่ความ
เป็นมนุษยข์องบคุลากร และ 3.การสรา้งสรรคโ์อกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงออกซึง่ความสามารถอยา่งเต็มที ่โดยพยายามดงึความสามารถ
ทีซ่อ้นเรน้อยูอ่ยา่งไมจ่ ากัดออกมาใชป้ระโยชน์ (กติตศัิกดิ ์พลายพานชิเจรญิ ;2541) ซึง่การน าเครือ่งมอืคณุภาพ 7 ชนดิ (QC 7 Tools) 
มาใชร่้วมกับรูปแบบของกลุม่กจิกรรม QC Story อยา่งเป็นระบบดว้ยมุง่สูก่ารควบคมุคณุภาพทั่วทัง้องคก์ร (TQM) ตอ่ไป 
ดังนัน้หลักสตูรนี้มคีวามมุง่หวังในการใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจกับพนักงานในองคก์รใหส้ามารถประยกุตเ์ครือ่งมอืคณุภาพตา่งๆ มาใชก้ับ 
กจิกรรม QCC ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการปฏบัิตงิานตา่งๆอยา่งเป็นระบบภายในหน่วยงานดว้ยตัวบคุคลากรเองไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเป็นรูปธรรม 

หวัขอ้การสมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
1. หลักการพืน้ฐานและแนวคดิเกีย่วกับ “งานดา้นคณุภาพ” คอือะไร ?  

2. วธิกีารพจิารณาและวเิคราะหปั์ญหา เพือ่การลดตน้ทนุทางธรุกจิ แต่ไมล่ดคณุภาพ ? 
     •ปัญหา คอือะไร ? และปัญหาดา้นคณุภาพมปัีจจัยมาจากสาเหตใุด ? 

     •ของเสยี (Waste) และการท างานทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน (Standardization) ในกระบวนการผลติอะไรคอื ? 

     •ผลกระทบของปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีห่นา้งานในกระบวนการผลติตอ่องคก์รไดอ้ย่างไร ? 
3. ความสญูเปล่า (3 MUs : Muri, Mura, Muda) จากการท างานคอือะไร ? 

     •ขัน้ตอนการจัดท ากลุม่คณุภาพ QCC (Small group activity) อยา่งเป็นระบบ 
     •การคน้หาหัวขอ้เรือ่ง/ปัญหาดว้ย Why Why Analysis และวธิกีารแกไ้ขดว้ยกจิกรรม QCC 

     •แนวคดิและหลักการของการแกไ้ขปัญหาแบบ QC Story 

4. แนวคดิและหลักการบรหิารจัดการขอ้มลูดว้ยหลัก PDCA และ ECRS 
5. การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืคณุภาพ (Quality tools) ในการด าเนนิกจิกรรม QCC 

6. การวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาอยา่งเป็นระบบ ดว้ยเครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนดิ (QC 7 tools) 
7. เทคนคิการเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมีและความคดิรเิริม่สรา้งสรรคก์ลุม่กจิกรรม QCC ใหไ้ดผ้ลส าเร็จ 

8. การตอ่ยอด การปรับปรุง และสรา้งมาตรฐานการปฏบัิตงิานและการน าไปสู ่TQM 
9. กรณีศกึษาการด าเนนิการ QCC และ QC Story ทีป่ระสบความส าเร็จ (Best Practice) 

10. สรุปการเรยีนรูแ้ละถามตอบ 

Normal 
ทา่นละ  2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท 

Promotion !!!! 

ทา่นละ 2,100 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,247 บาท 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด
หลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 
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Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 

16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , 

Core Tools….etc. )วทิยากรมคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบคุณภาพ ลดตน้ทุนการผลติ ในดา้นการ

ออกแบบการทดลองเพือ่แกไ้ขปัญหางาน การออกแบบเอกสารใหเ้หมาะสมกับองคก์ร รวมถงึการจัดท า

แผนปฏบิัตกิารตา่งๆ การสรา้งคณุภาพในกระบวนการผลติ การปรับปรุงการท างาน การแกไ้ขและป้องกัน

ปัญหา การสรา้งจติส านกึคุณภาพ  การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ QCC Activity  , Visual Control , 

QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสตูรอืน่ๆ ดว้ยประสบการณ์ทีส่ะสมมาร่วม 18 ปี ในบรษัิทฯชัน้

น าทีผ่ลติชิน้สว่นยานยนต ์และชดุประกอบโคมไฟ ในสว่นงานควบคมุคุณภาพ การปรับปรุงคณุภาพ การ

พัฒนาคุณภาพการผลติทัง้ในองคก์รและ Supplier  


