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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. )วทิยากร
มคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบคณุภาพ ลดตน้ทนุการผลติ ในดา้นการออกแบบการทดลองเพือ่แกไ้ขปัญหางาน การออกแบบเอกสารใหเ้หมาะสมกับองคก์ร 
รวมถงึการจัดท าแผนปฏบัิตกิารตา่งๆ การสรา้งคณุภาพในกระบวนการผลติ การปรับปรุงการท างาน การแกไ้ขและป้องกันปัญหา การสรา้งจติส านกึ
คณุภาพ  การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysi และหลักสตูรอืน่ๆ ดว้ยประสบการณ์ที่
สะสมมาร่วม 18 ปี ในบรษัิทฯชัน้น าทีผ่ลติชิน้สว่นยานยนต ์และชดุประกอบโคมไฟ ในสว่นงานควบคมุคณุภาพ การปรับปรุงคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพ
การผลติทัง้ในองคก์รและSupplier 

แนะน าหลกัสตูร 
จากแนวคดิพืน้ฐานและเป้าหมายของการควบคมุคณุภาพ (Quality control) สนิคา้เพือ่ลดและป้องกันการเกดิของเสยีเป็น

เทคนคิทีส่ าคัญในการเพิม่ผลผลติ (Productivity) ทีส่ามารถชว่ยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการ
ท างานใหด้ าเนนิกจิกรรมการปรับปรุงคณุภาพในกระบวนการอยา่งตอ่เนื่อง ดว้ยการเลอืกใชว้ธิกีารวเิคราะหห์าสาเหตแุละขัน้ตอนการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ รวมทัง้สรา้งการพัฒนาบคุลากร ดว้ยการสง่เสรมิจติส านกึดา้นคณุภาพและการท างานเป็นทมีจากการมสีว่นร่วม
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นรูปธรรม 

หวัขอ้การอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. 
1. บทบาทและความส าคัญเกีย่วกับงานดา้นคณุภาพขององคก์รในโลกแหง่การแขง่ขัน Industrial 4.0 

• แนวคดิพืน้ฐานและเป้าหมายส าคัญทีส่ดุของการบรหิารจัดการงานดา้นคณุภาพ 
• แกน่สาระส าคัญของ “ตน้ทนุคณุภาพ” ในกระบวนการผลติ (Quality Cost) 
• ความสญูเปล่า 7+2 ประการในกระบวนการผลติ (7+2 Waste) 

2. ความรูเ้บือ้งตน้และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับ “ไตรศาสตรแ์หง่ระบบคณุภาพ” ในองคก์ร (Quality System) 
• การวางแผนงานคณุภาพ (Quality Planning : QP) 
• การประกันคณุภาพ (Quality Assurance : QA) 
• การควบคมุคณุภาพ (Quality Control : QC) 
• การปรับปรุงคณุภาพ (Quality Improvement : QI) 
• การจัดการคณุภาพ (Quality Management : QM) 

3. หลักการและความหมายของการควบคมุคณุภาพ  (Definition  of  Quality  Control) 
• หลักการเกีย่วกับ “คณุภาพ” และ “การควบคมุคณุภาพ” ในกระบวนการผลติ 
• “มาตราฐาน” คอือะไร ? และการสรา้งระบบการท างานทีเ่ป็น “มาตรฐาน” 
• เป้าหมายสู ่“การควบคมุกระบวนการดว้ยระบบคณุภาพตามมาตราฐาน” 
• สาเหต ุ5 ประการทีท่ าใหเ้กดิ “ของเสยี” (Defective of Quality) 
• การสรา้งความทา้ทายดว้ย “จติส านกึดา้นคณุภาพ” ทีท่กุคนมสีว่นร่วม (Quality Awareness) 

4. วธิกีารและเทคนคิเบือ้งตน้ทีส่ าคัญของงานดา้นคณุภาพ (Quality Control Techniques) 
• ขัน้ตอนการพัฒนางานดา้นคณุภาพการคดิตามแนวทาง PDCA 
• การคน้หาปัญหาจากแผนภมูพิาเรโต ้(Pareto Diagram) 
• การวเิคราะหปั์ญหาดา้นแผนภมูกิา้งปลา (Fishbone Diagram) 
• การแกไ้ขปัญหางานดว้ยหลัก ECRS และป้องกันปัญหางานดา้นคณุภาพดว้ย Poka-Yoke 

5. กลยทุธแ์ละเครือ่งมอืทีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการลดตน้ทนุทางธรุกจิ แตไ่มล่ดคณุภาพ  
6. กรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเร็จ (Best Practices) 
7. สรุปการเรยีนรูแ้ละถามตอบ 

ทา่นละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท 
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไป มอบสว่นลดทา่นละ 400 บาท 
*หมายเหตุ ุเฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร 
ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 % 
สนใจหลกัสูตรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
29/266 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี   
TEL : 092-835 2953 , 092-775 5853 , 02-102 1898 ,  FAX : 02-569 6537 
Email : ssr.qualitycenter@gmail.com ,Web. : www.ssrqualitycenter.com   


