ิ ธิภาพ
หล ักสูตร การดําเนินกิจกรรม QCCอย่างมีประสท
Effectiveness QCC by Small group activity
Organization Awareness
หลักสูตรการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ในเรื่ องของการเพิม่ ผลผลิต เพื่อลดต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ ใน
สภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปั จจุบนั หลายบริ ษัทจึงเน้ นการสร้ างผลกําไรจากการลดต้ นทุนการผลิต ซึง่ ทําได้ ง่ายกว่า
วิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ ความรู้กบั พนักงานทุกคนในองค์กร ให้ สามารถนําเครื่ องมือ QC Story มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา และ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง
แต่การจะสร้ างสิง่ แวดล้ อมแห่งคุณภาพและการจัดตังคณะทํ
้
างานเพื่อการดําเนินงานของกิจกรรม QCC ได้ นนั ้ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ต้ องมีความเข้ าใจต่อการใช้ เครื่ องมือ QC Story เป็ นอย่างดีก่อน รวมทังยั
้ งต้ องสามารถให้ คาํ ปรึกษา ชี ้แนะ ให้ กบั พนักงานเมื่อเกิดปั ญหาใน
ระหว่างการทํากิจกรรม QCC ได้ ด้วย รวมทังการดํ
้
าเนินการตัดสิน ประกวด การให้ รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึง่ หลักเกณฑ์และหลักการ
เหล่านี ้ ได้ รวบรวมนํามาไว้ ในหลักสูตรนี ้แล้ ว
การใช้ กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานด้ วยตัวบุคคลากรภายในเองได้ แล้ วนัน้ จะพบการเปลีย่ นแปลงในการ
ปฏิบตั ิงานไปในทางที่ดีขึ ้น ได้ อย่างแน่นอน เช่น ลดต้ นทุนการผลิต ลดปั ญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ ไขงาน การรอ
คอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และยังสามารถสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั บุคลากรภายในได้ อย่างมีประสิทธิผล ทัง้
ในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้ างานและฝ่ ายบริ หารได้ เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อต้ นทุนการผลิต และสร้ างผลกําไรให้ กบั บริษัท
2. เพื่อสร้ างแนวคิดในการดําเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็ นระบบ
3. เพื่อเสริ มสร้ างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบด้ วย QC 7 Tools
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปั จจุบนั ได้ อย่างถูกต้ อง
6. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็ นกลุม่
7. เพื่อสร้ างกลุม่ คุณภาพ ให้ เกิดขึ ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
8. เพื่อสร้ างการทํางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
9. เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
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หัวข้ อการอบรม
- องค์ประกอบของธุรกิจ ต้ นทุน กําไร และรายได้
- การลดต้ นทุนการผลิต จากการทํางานประจําวัน
- การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC
- ข้ อดีของการทํากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้ เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้ าปั ญหา
- PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- ขันตอนการจั
้
ดทํากลุม่ คุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ตอ่ ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ ไข
Workshop2 การฝึ กเขียนลําดับขันการทํ
้
างานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทํางาน
Workshop3 การรวมตัวเพื่อสร้ างกลุม่ คุณภาพ (ตังชื
้ ่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้ า, เลขา แนะนําสมาชิก / คัดเลือกหัวข้ อปั ญหา /
การวางแผน / การตังเป้
้ าหมาย)
- เทคนิคเสริ มสร้ างการทํากิจกรรมกลุม่ QCC: หลักการทํางานเป็ นทีม
- เทคนิคเสริ มสร้ างการทํากิจกรรมกลุม่ QCC: เทคนิคการสร้ างความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
- เทคนิคเสริ มสร้ างการทํากิจกรรมกลุม่ QCC: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคเสริ มสร้ างการทํากิจกรรมกลุม่ QCC: เทคนิคการเสนอผลงาน
Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมผลิตสินค้ าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
- PDCA ที่อยูใ่ นขันตอนการทํ
้
ากิจกรรมกลุม่ QCC
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ ไขปัญหาคุณภาพ
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
Workshop5 การนําเสนอผลงาน QCC ของผู้เข้ าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
รู ปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย

40 %
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2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศกึ ษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจหลักการทํากิจกรรม QCC อย่างถูกต้ อง
2.ผู้เข้ าอบรมสามารถนําหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้ าอบรมมีจิตสํานึกเรื่ องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้ าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ ้น
ติดต่อจัดอบรมภายในองค์กร คุณตุ้ม 086-8929330 , 02-1753330
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