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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  

“Quality Control Circle : QCC” 
การดําเนินกจิกรรมคณุภาพด้วย QCC 

 

วนัศุกร์ท่ี  24  มีนาคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลักการและเหตุผล 
       “ปัญหา คือ ส่ิงที่อยู่คู่กบัการทํางานตลอดเวลา” ท้ังในอุตสาหกรรมภาคบริการ และการผลิต ปัญหามีท้ังปัญหาท่ี
เกิดขึน้เป็นคร้ังคราว และปัญหาท่ีเกิดขึน้เร้ือรังเกิดอยู่เป็นประจ า ปัญหาท่ีเกิดเร้ือรังอยู่เป็นประจ าจนท าให้เรารู้สึกเคย
ชินและยอมรับกับความสูญเสียท่ีเกิดขึน้ไม่คิดจะปรับปรุงให้ดีขึน้ นั่นคือ “ต้นทุน” การผลิตและการบริการ ถ้าต้องการ
ให้องค์กรสามารถแข่งขนัในตลาดได้เราจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานให้ดขึีน้เพ่ือลดความสูญเสีย
ซ่ึงเป็นการ “ลดต้นทุน” นั่นเอง การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานท่ีดีท่ีสุด คือ การให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่
หน้างานมีส่วนร่วม เพราะพนักงานเหล่านีรู้้ปัญหาดีท่ีสุด กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท างานท่ีเหมาะสม คือ 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในหน่วยงาน เน้นการ
ท างานเป็นทีมและช่วยกนัระดมความคิดในการปรับปรุงคุณภาพ 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Quality Control Circle) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานท่ีส าคัญในการปรับปรุง
คุณภาพกระบวนการท างาน และการเพ่ิมผลผลิต โดยอาศัยปรัชญาพืน้ฐานและหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมท้ังองค์กร ดังนั้นการท่ีองค์กรจะริเร่ิมให้มีการน ากิจกรรมคิวซีซีมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานจึงควรมีการ
ให้ความรู้ในระดับท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการ
และขั้นตอนของกิจกรรมคิวซีไปปรับปรุงคุณภาพงานอย่างได้ผลจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมหรือวิธีการ
ท างานประจ าวันของทุกคนในองค์กรให้ได้ 
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วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
1. เข้าใจในการใช้เคร่ืองมือคุณภาพ 7QC Tools อย่างถกูต้อง 
2. เข้าใจการท างานเป็นทีม การระดมสมอง และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
3. เข้าใจขัน้ตอนและเทคนิคการด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC และขัน้ตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ได้

อย่างถกูต้อง 
4. ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story 

 

หัวข้อ / รายละเอียดเน้ือหา :   เร่ิมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.) 
 
1) ปัญหา สาเหตุของปัญหาและ แนวคิดการจัดการปัญหาท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
2) แนวคิด ประโยชน์ และการส่งเสริม QCC 
3) ขัน้ตอนการจัดท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC 

3.1)  การจัดตั้งกลุ่ม QCC  เลือกหัวข้อปัญหา 
3.2)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและต้ังเป้าหมาย 
3.3)  จัดท าแผนด าเนินการแก้ไข 
3.4)  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.5)  ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินการแก้ไข 
3.6)  ตรวจสอบผลลัพธ์ 
3.7)  จัดท าเป็นมาตรฐาน 
3.8) การติดตามและประเมินผลการท ากิจกรรม QCC 
3.9) การน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story) 

4) เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือ 7QC Tools  และแนวทางการประยกุต์ใช้ 
4.1)  ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet) 
4.2)  กราฟ (Graph) 
4.3)  ผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
4.4)  ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
4.5)  ผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram) 
4.6)  ฮิสโตแกรม (Histogram) 
4.7)  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ได้อย่างถกูต้อง 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าขัน้ตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างถกูต้อง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนทักษะการท างานเป็นทีม และได้พัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเสนอผลงานการด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ได้อย่างถกูต้อง 

 
ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา : 
ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ  วิศวกร  หัวหน้างาน    พนักงานของบริษัทและผู้สนใจท่ัวไป 
 

วิทยากร :   อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง 
 
วิทยากรด้านการเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
หัวข้ออบรมท่ีเช่ียวชาญ เช่น การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  
การแก้ไขปัญหาด้วย 5Why , 8D , 5G  เทคนิคการสอนงาน OJT , การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC  etc. 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

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

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

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

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ชําระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจํานวน 30 %  ทันที    

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.facebook.com/hrdzenter
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiw473@gmail.com
mailto:hrdzentertraining@gmail.com

