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Online By Zoom/Onsite  พร้อมรับใบวุฒิบัตรทุกท่าน 
 

หลกัสูตร  เทคนิค 7 QC Tools เพ่ือการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง   
(7 QC Tools for Kaizen Technique) 

 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.) 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรม Online  ผ่าน Program Zoom ได้ ในราคาท่านละ  2,500 บาทเท่านัน้ 

  วิทยากร  :  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

สมัคร 4  จ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน   

 
หลกัการและเหตุผล 

การเก็บขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกของการด าเนินการปรับปรุง หรือแกปั้ญหาและปรับปรุงงานในดา้นต่างๆ ลว้นแลว้แต่
ตอ้งการขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญั ขั้นตอนต่อไปจะน าขอ้มูลนั้นมาท าการวิเคราะหเ์พ่ือน าขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการตดัสินใจ หรือใน
บางกรณีเรามีกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาหรือปรับปรุง ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวมาขั้นตน้เคร่ืองมือท่ีสามารถ
น ามาใชเ้พื่อเก็บขอ้มูล แสดงขอ้มูลมาวิเคราะห์งานแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงแลว้น าขอ้มูลนั้นมาเพ่ือตดัสินใจในการท างาน คือ 7 QC 
Tools หรือเคร่ืองมือคุณภาพ 7 อยา่ง เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการวิเคราะหปั์ญหาและหาแนวทางการแกไ้ขท่ีสาเหตท่ีุแทจ้ริง
ของปัญหา เพื่อการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ ใหป้ระสบความส าเร็จเพ่ือไม่ให้กลบัมาเกิดซ ้าท่ีมีความนิยมในกระบวนการควบคุม
คุณภาพ ซ่ึงอนัประกอบดว้ย Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect Diagram, Histogram , Scatter Diagram , Graph และ 
Control Chart เคร่ืองมือทั้ง 7 อยา่ง มีความส าคญัและการน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือการปรับปรุง (Kaizen)  อยา่ง
เหมาะสม การเลือกใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภทของการแกไ้ขปัญหาจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้งและเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์อง
เคร่ืองมือนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะท าให้สามารถผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานผา่นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็จะเกิดการสร้างวฒันธรรมในองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

1. สามารถเขา้ใจแนวคดิและหลกัการของ เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง       

                   ในดา้นคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต  
3. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมมีทกัษะการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการลด 

                    ตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิตอยา่งเป็นระบบ  
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4. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถน า เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง    ในการวิเคราะหปั์ญหา 
                   อยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง    ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการ 
    ปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานได ้ 

 
หัวข้อสัมมนา  

1. หลกัแนวคิดและหวัใจส าคญัเก่ียวกบั “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”  
2. หลกัความส าคญัของการเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงงานดว้ยจิตส านึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม  
3. การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกจากความทา้ทายใน ”ตน้ทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคณุภาพ”  
4. อะไรคือ ของมีต าหนิ (Defect) และมีปัจจยัเกิดขึ้นไดจ้ากสาเหตุใด   
5. แนวคิดกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen Technique)  
6. การคน้หาความสูญเปล่า (Wastes) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพ่ือน ามาปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen) 
7. คุณสมบติัเคร่ืองมือคุณภาพ 7 อยา่ง และขั้นตอนการใชง้านใหป้ระสบ  ผลส าเร็จแก่องคก์ร  

7.1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)  
7.2. แผนภู มิพาเรโต (Pareto Chart)  
7.3. ฮิตโตแกรม (Histogram)  
7.4. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)  
7.5. แผนภาพสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)  
7.6. กราฟ (Graph) เช่น กราฟแทง่ , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรดา้  
7.7. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control charts)  

8. ตวัอยา่งกรณีศึกษาการด าเนินกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ (Best Practice)  
9. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ  

 
วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฎี 30% เชิงปฏิบตัิการ 70%)  

- การบรรยาย-สาธิตเน้ือหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทศัน์ประกอบ  
- ตวัอยา่งกรณีศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบติั  
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง 
- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)  

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

- ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ วิศวกร หวัหนา้งาน ท่ีเก่ียวขอ้ง  
- ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหรือผูไ้ดรั้บพิจารณาให้รับผิดชอบงานท่ี เก่ียวขอ้งและผูส้นใจทัว่ไป  
 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วนั (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
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คา่ใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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