โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การดําเนินกิจกรรมกลุม QCC อยางมีประสิทธิภาพ”
(Effectiveness QCC activity)
หลักการและเหตุผล
การควบคุ มคุ ณ ภาพในโรงงานอุต สาหกรรม เป น บทบาทสํ าคั ญ ยิ่งต อโรงงานนั้นๆ ซึ่ ง หลั ก การควบคุม
คุณภาพ ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตางจากอดีตมากและไดเกิด เครื่องมือในการควบคุมคุ ณภาพอยู หลายวิ ธี เชน QC
Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรื อ เครื่ อ งมื อ จั ดการคุณภาพ 7 ชนิ ด ซึ่ งเป น เครื่ อ งมื อ ทาง
สถิติอยางงายๆ ที่สามารถนํามาชวยในการแกไขปญหาอยางถูกตอง เปนระบบและเปนขั้นตอนอยางมีประสิทธิ ภาพ
ชวยใหคนพบปญหาที่แท จริงจากขอ มูลที่ มีอยู เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและเปนการเพิ่ มประสิทธิภาพการทํ า งาน
ในกระบวนการผลิ ตนั้น ๆ ด วย การลดป ญ หาและการวิ เคราะห ปญหาที่ ถูกต อง ถื อ เป น หนาที่ ของพนักงานและ
ผู บริ ห ารทุ กคน ดั งนั้ น ทุ ก คนตองมี ความรู จิ ต สํ านึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแกไขป องกัน เพื่อลด
ตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปน ซึ่งเปนหนทางที่ใชในการปรับปรุง เพื่อชวยในการเพิ่มผลผลิตขององคกรใหยั่งยืน
ไดนั่นเอง
หลักสูตรนี้จึงเปนการใหความรูของการทํากิจกรรมกลุม QCC อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตเรื่องของ คุณภาพ
ในการทํางาน การคนหาปญหา การทํางานเปนทีม องคประกอบของการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนตางๆ รวมไปจนถึง
การนํ าเสนอผลงาน ซึ่ ง หลั กสู ตรไดถู กออกแบบ Workshop ให เข าใจได งาย ตั้ งแตขั้ นตอนการรวมกลุมไปจนถึง
ขั้นตอนทั้ง 7 ของการทํา QC Story ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงหลังการฝกอบรม

วัตถุประสงคในการฝกอบรม
1. เพื่อสรางความเขาใจตอตนทุนการผลิต และสรางผลกําไรใหกับบริษัท
2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
3. เพื่อรูแนวทางการประยุกตใชกับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหนวยงานตนเองได
4. เพื่อสรางแนวคิดในการดําเนินกิจกรรม QCC อยางเปนระบบ
5. เพื่อเสริมสรางแนวคิดการปองกันการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนมีรูปแบบ
6. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและบริษัทอยางตอเนื่อง
7. เพื่ อ ให ผูเข าอบรมมี ความมั่ นใจในการเลื อกใช เครื่ องมื อ ในการวิ เคราะห ปญ หาในป จจุ บัน ไดอยาง
ถูกตอง
8. เพื่อใหผูเขาอบรมเชื่อมั่นและกลาถายทอดประสบการณความรู ความชํานาญในการทํางานเปนกลุม
9. เพื่อสรางการทํางานเปนทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกตาง เกิดความสามัคคี
10. เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูเขารับการอบรม
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-191-2509 โทรสาร 02-903-0080 ตอ 5283

www.knctrainingcenter.com
หนา 1

หัวขอการอบรม
- องคประกอบของธุรกิจ ตนทุน กําไร และรายได
- การลดตนทุนการผลิต จากการทํางานประจําวัน
- การมองปญหาของแตละบุคคล
- ความหมายของคุณภาพในปจจุ บันและความอยูรอดขององคกร
- ความเปนมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เรียนรูการใชเครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะหรากเหงาปญหา
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ดวย PDCA
- เรียนรูขั้นตอนการจัดทํากลุมคุณภาพ QCC (Small group activity)

กําหนดการ
เวลา
09.00- 9.15 น.

9.15- 10.00 น.

10.00-10.30

หัวขอ

เนื้อหา / รายละเอียด

รูปแบบการเรียนการสอน

แนะนํ า ประวั ติ สอบถามป ญ ห าและสิ่ ง ที่ ทํ า กิ จ กรรมให เ กิ ด การยอม
รับและสรางความสัมพันธที่ดี
ตองการของผูเขาอบรม
ระหวางผูเรียนกับผูเรีย นและ
ผูเรียนกับวิทยากร
วิ ท ยากรเป ดรู ป ภาพและตั้ ง
การมองปญหาของแตละ สรางการใชความคิดและการยอมรับความ
คํ า ถ า ม ใ ห ข อ คิ ด แ ล ะ
บุคคล
คิดเห็นของผูอ ื่น
เป ดรู ป ภาพแต ล ะรูปและตั้ ง คํ า ถาม กั บ ภาพที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เป ดเป น ภาพเชิ ง ซ อ นที่ สามารถมองได เ ป น
หลายรูปแบบ ทําใหผูเขารับการอบรมเกิ ดการ
ใชความคิดในการสังเกต จดจํา และวิเคราะห

กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม

ความเปนมาและ
ความหมายของ QC 7
Tools
10.30- 10.45 น.
พักเบรก

กลาวถึงหัวขอกิจกรรมที่ทํามากอนหนานี้ และ
นําเขาสูการอบรม QC 7 Tools โดยยกตัวอย า ง วิทยากรบรรยาย
การวิเคราะหปญหาแบบไมมีหลักการ และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ฉายสไลดเรียนรูประกอบ
วิเคราะหปญหาแบบ QC Story

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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10.45 - 12.00 น. เรียนรู QC 7 Tools

.

เรียนรูการใช QC 7 Tools ในการแกไขปญหา
a. กราฟ (Graph)
b. แผนตรวจสอบ (Check Sheet)
c. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
d. ผังแสดงเหตุและผล (Cause& Effect
Diagram)
e. ฮีสโตแกรม (Histogram)
f. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
g. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)

12.00- 13.00 น.
พักเที่ยง
13.00-13.10
กิ จ กรรมกระตุ น ผู เ ข า รั บ ใหแตละกลุมนั่งรวมกันหลังไดรวมตัว ก อ นพั ก
เที่ ย ง โดยวิ ท ยากรถามชื่ อ กลุ ม และใครเป น
การอบรม
หัวหนากลุม เลขากลุม และจํานวนสมาชิก
13.15-14.30
เทคนิคการดําเนินกิจกรรม ขอดีของการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ
- เรี ย นรู ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ QC 7 Tools ในการ
กลุมคุณภาพ
วิเคราะหรากเหงาปญหา
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
- ขั้ น ตอนการจั ดทํ า กลุ ม คุ ณ ภาพ QCC (Small
group activity)
Workshop 1 ระดมสมอง Brainstorming การ
การระดมสมอง
ฝกเขียนลําดับขั้นการทํางานและการวิเคราะห
จากงานตัวอยาง เพื่อปรับปรุงการทํางาน

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรียนรู

วิทยากรใชคําถามแตละกลุม

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ฝกปฏิบัติ

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู

Workshop 2 การฝกคาดการณตอผลลั พ ธ ที่ ไ ด วิ ท ยากรบรรยายและใหผูเขา
รับการอบรมรวมกลุมกัน เพื่อ
กอนการแกไข
ทํากิจกรรม
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.

พักเบรก
ฝ ก การใช QC Story ใน Workshop3ระดมสมอง Brainstorming (ให ผู วิทยากรบรรยาย
เข า อบรมผลิ ต สิ น ค า ตั ว อย า ง เพื่ อ ช ว ยกั น Work Shop
การทํากิจกรรม QCC
วิ เ คราะห ป ญ หา) ธรรมชาติ ข องกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลิตและหลักการในการแกไขปญหาคุณภาพ
Workshop4 การนํ า เสนอผลงาน ของผู เ ข า
อบรม
-แลกเปลีย่ นเรียนรูถามตอบ
หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส / กิจกรรมกลุม / ฝกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร
10 %

วิทยากรในการฝกอบรม

อาจารยไมตรี บุญขันธ

ประวัติวิทยากร

อาจารย ไมตรี บุญขันธ
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟา)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝกอบรม (Productivity Improvement)
Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกร
Effectiveness for Kaizen improvement การปรับปรุงดวยไคเซ็นใหประสบผลสําเร็จ
QCC course for Production improvement การปรับปรุงคุณภาพการผลิตดวยกิจกรรมกลุมคิวซีซี
5S for Productivity and Quality improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
PDCA improvement การปรับปรุงงานดวยหลักการ PDCA
Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การปองกันขอผิดพลาดใหเปนศูนย โดย
การปรับปรุงดวย Poka-Yoke และ Visual control
Root cause analysis and Corrective , Preventive action วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาและดํ า เนิ น
กิจกรรมแกไขและปองกัน
7 Waste for cost reduction การลดตนทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
จิตสํานึกคุณภาพ Quality awareness
ความปลอดภัยในการทํางาน Safety working place
จิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในองคกร Energy saving Awareness
การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน Production management for Supervisor
เครื่องมือคุณภาพในการสรางผลงานสําหรับหัวหนางาน Quality tools for Supervisor
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT KYT Conceptual technique
จิตสํานึกการเพิ่มผลิตภาพตนเอง Productivity mindset

ประสบการณทํางาน
หัวหนางานวิศวกรรมซอมบํารุงและฝายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กวา 15 ป
ผูจัดการฝายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
ผูจัดการฝายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ : Thai Filtration Co., Ltd
กรรมการผูจัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
อาสาสมัครดีเดน มูลนิธิขาเทียม ดานปรับปรุงนวัตกรรม
QCC teamexcellent 2009-2010 (Singapore)
KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณดานวิทยากร In-house Training
บมจ. เบียรทิพย
บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร ประเทศไทย
บมจ. เท็กไทล พริสเทจ
บมจ. ภัทรา พอรซเลนส
บจก. เคียวเดน ประเทศไทย
บจก. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย)
บจก. โทเดนโก (ประเทศไทย)
บมจ. ฟลเตอร วิชั่น
บจก. พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโอซูกะ ฟามาซูติคอล (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโพลีคารบอเนต(ประเทศไทย)
บมจ. โทอะ อีแอนดไอ
บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) -ลําพูน

บจก. อี แอนด เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บจก. โอคายามา (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุยหัววัว-คันไถ)
บจก. วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยํายํา)
บจก. คิริว (ประเทศไทย)
บจก. พานาโซนิค เอนเนอรจี้ (ประเทศไทย)
บจก. บีดี สตรอว (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพนท
บจก. เจเอสเอสอาร อ็อคชั่น
บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยนามพลาสติกสอุตสาหกรรม
บจก. สยามยาชิโยะ
บจก. ฟูดเฮลท สหฟารม
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บจก. มูซาชิ เพนท แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)
บจก. เอแอลเอ็มที (ประเทศไทย)
บจก. แอมพาสออโตมิลเลอร (ประเทศไทย)
บมจ. บางจากปโตรเลียม
บมก. เด็กซตรา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรม
บจก. ทริโก (ประเทศไทย)
บมจ. เดอะแพจเกจจิ้ง
บจก. โฮยา เลนส (ประเทศไทย)
อื่นๆ อีกกวา 100 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

บมจ. ผลธัญญะ
บจก. เคอารอุตสาหกรรมพลาสติก(ขอนแกน)
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บจก. สื่ออินดัสเทรียล
บจก. เทยินโพลีเอสเตอร
บจก. ซีสเต็มอัปเกรดโซลูชั่น (ประเทศไทย)
บจก. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)
บจก. ทรีบอนด เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
บจก. คิวรอน
บมจ. โกลบอลซีล

ประสบการณดานวิทยากร Public Training
หลั ก สู ตร “การลดต น ทุ น การผลิ ต ด วยเครื่ อ งมื อ คุ ณภาพอุ ต สาหกรรม” Cost reduction activity by
Industrial quality tool”
หลั ก สู ตร “การดํ าเนิ น กิ จกรรมเพิ่ ม ผลผลิ ตที่ เหมาะสมในองค กรของคุ ณ” Productivity improvement
activity within you”
หลักสูตร “วิเคราะหสาเหตุของป ญหาและดํ าเนินกิจกรรมแก ไขและปองกัน ดวยเครื่องมือคุณภาพ” Root
cause analysis and Corrective, Preventive action by Quality Tool
หลักสูตร “การดําเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองคกร”QCC Activity organization
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน”Increase machine efficiency
by Preventive maintenance
หลักสูตร “การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน ” Production management for Supervisor
หลักสูตร “QC 7 Tools for Cost reduction” การลดตนทุนการผลิตดวย QC 7 Tools
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รูปภาพการฝกอบรม In-house Training
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