Product Code : 06-035-002

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
การทากิจกรรมคุณภาพ QCC เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
หน้ างานได้ การที่พนักงานมีความรู้แนวคิดในการค้ นหาปั ญหาที่เกิดขึ ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการ
วางแผนในการปรับปรุ งแก้ ไข จะทาให้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นลดลงได้ ทาให้ ลดต้ นทุนในการผลิตลง
ทาให้ งานบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อเป็ นการสร้ างคุณภาพและมาตรฐาน
การทางานให้ ดีขึ ้นจึงจาเป็ นที่สมาชิกกลุม่ คิวซี ผู้นากลุม่ คิวซี ผู้มีหน้ าที่ในการส่งเสริ มและชี ้แนะการ
ทากิจกรรมอย่างถูกต้ อง สามารถกาหนดแผนในการดาเนินการ วิธีการปฏิบตั ิจริ ง การควบคุมการ
ดาเนินงานและแก้ ปัญหาในแต่ละขันตอนได้
้
อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มคี วามรู้ความเข้ าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม QCC
อย่างถูกต้ อง
2. ฝึ กปฏิบตั ิให้ เกิดทักษะในการนาไปประยุกต์ใช้ ในการทากิจกรรม QCC
3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เรี ยนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story
5. เรี ยนรู้การแก้ ปัญหาและป้องกันปั ญหา Corrective & Preventive Action
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. หลักการ และขันตอนการท
้
ากิจกรรม QCC
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทา QCC และการนาเสนอผลงาน

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร คณะกรรมการ คณะทางาน ผู้จดั การ หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9.00 – 10.00
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กิจกรรม
 ปรัชญาพื ้นฐาน และหลักการของการดาเนินกิจกรรม QCC
- ประวัติความเป็ นมา , หลักการพื ้นฐานของ QCC

10.00 – 12.00

 ขันตอนการท
้
ากิจกรรม QCC
- ขันตอนการท
้
า QCC และ PDCA

13.00 – 16.00

 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทา QCC
- เครื่ องมือ QC 7 อย่าง , Workshop
- การทางานเป็ นกลุม่ / ทีม

วันที่สอง
เวลา
9.00 – 10.00
10.00 – 15.00

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย ถาม-ตอบ ฝึ กปฏิบตั ิ (แบ่งกลุม่ ) และกรณีศกึ ษาตัวอย่าง
 ชมวีดีทศั น์

30 คน

กิจกรรม
 การนาเสนอผลงาน/ เทคนิคการนาเสนอ
 ชมวีดที ศั น์
 การฝึ กปฏิบตั ิการทากิจกรรมกลุม่ QCC (นาเสนอผลงานกลุม่ QCC)

15.00 – 16.00  ปั ญหาและอุปสรรคในการทา QCC
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทางอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
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หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
ระยะเวลาอบรม 2 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) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่ วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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