Product Code :…06-035-005……

หลักสูตร นักส่ งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
หลักการและเหตุผล
QCC หรื อ Quality Control Circle คือ การควบคุมคุณภาพด้ วยกิจกรรมกลุม่ ที่เน้ นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ในการรวมกลุม่ ระดมสมองเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็ น
ระบบ เป้าหมายหลักของ QCC นัน้ มุ่งเน้ นวางรากฐานของการปรับปรุ งผ่านการพัฒนาคน ซึ่งการ
ผลักดันกิ จ กรรมดัง กล่าวในองค์ กร จาเป็ นต้ องอาศัย ความมุ่งมั่นอย่า งจริ งจัง ของผู้บริ หาร และ
หัว หน้ า งานทุก ระดับ โดยที่ หัว หน้ า งานจะต้ อ งมี บ ทบาทในการส่ง เสริ ม และขับ เคลื่ อ นให้ ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในฐานะเป็ น “QCC Facilitator” หรื อ นัก
ส่งเสริ มกิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสม สามารถสร้ าง
แรงจูงใจ ส่งเสริ มความรู้ และให้ คาปรึ กษาแก่พนักงานได้ ทัง้ ในด้ านของหลักการทางทฤษฎี และ
แนวทางการประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็ นปั จจัยหลักของความสาเร็ จ สาหรับการผลักดัน กิจกรรม QCC ใน
องค์กร เพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงความสาคัญของการทากิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจถึงหลักการของ QCC และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจถึงบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นนักส่งเสริ มกิจกรรมกลุม่ ปรับปรุง
คุณภาพ (QCC Facilitator)
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทกั ษะ และทัศนคติที่ดตี อ่ การเป็ นนักส่งเสริ มกิจกรรม QCC ในองค์กร
5. เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ าอบรม ในการขับเคลือ่ นกิจกรรม
QCC ในองค์กร

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 กิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ
 บทบาทและหน้ าที่ QCC Facilitator
 การบริ หารกิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ
 ความรู้ที่จาเป็ นสาหรับ QCC Facilitator
 หลักการและการประยุกต์ใช้ QC Story & QC Tools
 การประเมินผลงานกลุม่ QCC
 เทคนิคการประชุมกลุม่ QCC
 เทคนิคการนาเสนอผลงาน
วิธีการฝึ กอบรม
 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
 Workshop ฝึ กการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุม่ และฝึ กการนาเสนอผลงาน
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่ในการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้ างระบบการบริ หารกิจกรรม
QCC ในองค์กรให้ เกิดความยัง่ ยืน
 หัวหน้ างาน หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ในการบริ หาร และขับเคลือ่ นกิจกรรม
กลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ (QCC) ในองค์กร
จานวนผู้เข้ าอบรม
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Product Code :…06-035-005……

หลักสูตร นักส่ งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator)
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
กาหนดการอบรม
วันที่ 1
เวลา
9.00 น.-12.00 น.

13.00 น.- 16.00 น.

กิจกรรม





ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ
บทบาทและหน้ าที่ QCC Facilitator
การบริ หารกิจกรรมกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพ
ตัวอย่างการดาเนินกิจกรรม QCC ในองค์กร

 ความรู้ที่จาเป็ นสาหรับ QCC Facilitator
 หลักการและการประยุกต์ใช้ QC Story & QC Tools
 การประเมินผลงานกลุม่ QCC

วันที่ 2
เวลา
9.00 น.-12.00 น.

13.00 น.- 16.00 น.

กิจกรรม
 เทคนิคการประชุม
 เทคนิคการนาเสนอผลงาน
 Workshop กิจกรรมกลุม่ QCC

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
- สายเสียง
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Tel.0-2-619-5500 ext. 426 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

35,000 บาท
43,750 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

 Workshop นาเสนอผลงาน
 Workshop การประเมินผลงานกลุม่ QCC
 สรุปเนื ้อหาการบรรยาย
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