Product Code : 06-035-003

หลักสูตร เครื่ องมือการแก้ ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
7 QC Tools เป็ นวิธีการหนึ่งสาหรับการแก้ ปัญหาให้ เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการของ
กิจกรรมตามลาดับขันตอนต่
้
อเนื่องกัน โดยมากมักจะใช้ เพื่อแก้ ปัญหา QC อย่างไรก็ตามสาหรับการ
แก้ ไขปั ญหาโดยทัว่ ๆ ไปก็สามารถใช้ ได้ ซึง่ ปั จจุบนั ก็นิยมนาหลักการมาแก้ ปัญหาโดยทัว่ ๆ ไป โดยทา
ขันตอนของวงจรบริ
้
หาร PDCA มาใช้ ร่วมกัน ตังแต่
้ การะบุปัญหาที่ชดั เจน การเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นและ
การสารวจสภาพปั จจุบนั ของปั ญหา วิธีการกาหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์หา
สาเหตุ มาตรการการแก้ ไข การติดตาม ตลอดจนการจัดทามาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้า
ขึ ้นอีก ซึ่งขันตอนเหล่
้
านี ้นามาร้ อยเรี ยงตังแต่
้ ต้นจนจบเรี ยกว่า 7 QC Tools โดยในแต่ละขันจะ
้
อาศัยการดาเนินกิจกรรมโดยใช้ เครื่ องมือคุณภาพเบื ้องต้ น 7 ชนิด (7 QC Tools)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ระดับหัวหน้ างานขึ ้นไป วิศวกร ผู้จดั การ
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9.00 – 12.00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ แนวคิดเบื ้องต้ นในการมองปั ญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถ
หาแนวทางในการแก้ ปัญหา
2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์กบั การใช้ งานจริ ง
3. สร้ างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีสาหรับการแก้ ปัญหา และการปรับปรุง
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. นิยาม และมุมมองของปั ญหา
2. ขันตอนของการแก้
้
ปัญหา และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ อง
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง
 กรณีศกึ ษา ( Case Study) และฝึ กปฏิบตั ิ (Work Shop)
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12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

30 คน
กิจกรรม
 นิยามและมุมมองของปั ญหา
 ขันตอนของการแก้
้
ปัญหา
 7 QC Tools สาหรับการแก้ ปัญหา
 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet), Workshop
พักรับประทานอาหารกลางวัน

 ผังพาเรโต (Pareto Diagram) , Workshop
 กราฟ (Graph)
 ผังเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) Workshop
 ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 ฮิสโตแกรม (Histogram)
 Work Shop สรุป
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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หลักสูตร เครื่ องมือการแก้ ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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