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“QC

7 Tools for Quality Control
การใช้เครื่องมือ 7 แบบ สาหรับควบคุมคุณภาพ”
เนือ้ หาหลักสูตร
การบริ หารงานในปัจจุบนั หากจะใช้ เพียง common sense ในการตัดสินใจเพื่อการบริ หารองค์กรหรื อแก้ ปัญหาต่างๆคงไม่เพียงพอ
และอาจจะมีความเสีย่ งในการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึง่ เราคงยอมไม่ได้ กบั ดาเนินงานทีผิดพลาด หลายๆองค์กรในปัจจุบนั ยังคงพบปั ญหาใน
การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การแก้ ปัญหาอย่างรวดเร็วและแม่นยาตรงประเด็น และในขณะเดียวกันก็ต้องทาการลดต้ นทุนไป
ด้ วยเพื่อความอยูร่ อด นัน่ คือ องค์กรต้ องการอะไรก็ตามทีเ่ ป็ นเทคนิคที่จะสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆเพื่อการพัฒนาและการแก้ ปัญหา
แต่ต้องง่ายกับการทาความเข้ าใจ
QC. 7 Tools จะเป็ นการตอบโจทย์ ในการช่วยพัฒนาระบบความคิดที่เป็ นระบบในการชี ้บ่งปั ญหา การแก้ ปัญหา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการทาความเข้ าใจ เราเชื่อว่า QC. 7 Tools จะช่วยให้ องค์กรสามารถพัฒนาได้ อย่างดี เนื่องจากเป็ นเทคนิคที่ทกุ
คนในองค์กรสามารถทาความเข้ าใจได้ งา่ ยเหมาะสาหรับผู้ที่ไม่ถนัดทางสถิติมากนัก
QC. 7 Tools จะช่วยให้ เราสามารถมองเห็นกระบวนการทางานได้ ชดั เจนยิง่ ขึ ้น ทาให้ เรา ระบุปัญหาหลักๆตามระดับความสาคัญ
สามารถควบคุมความผันแปรต่าง ๆ ในกระบวนการ ทังนี
้ ้เพื่อหา best solution ในการจัดการกับปั ญหาและป้องกันปั ญหาที่จะเกิดใน
อนาคต
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีแนวคิดริ เริ่ มการปรับปรุงงานในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
2. การนาเครื่ องมือ 7 ชนิด มาพัฒนาองค์กร
3. สามารถค้ นหาสาเหตุของปั ญหาได้ ถึงรากเหง้ า
4. สามารถนาสิง่ ที่ได้ เรียนรู้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
5. สามารถนาเครื่ องมือไปใช้ ในการควบคุมเพื่อลดความผันแปรของกระบวนการ
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่างประกอบ โดยเน้ นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้ ของแต่ละเครื่ องมือ
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
ผู้เข้ าร่ วมอบรม : หัวหน้ างาน และ ผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับ

Thai International Certified Assessment Co., Ltd.

2/22 IYARA Tower, 5th Floor, Chan Road, Tungwatdon,Sathorn, Bangkok 10120
Tel.(662) 678-5154 Fax.(662)-678-5155

QC 7 Tools for Quality Control
การใช้เครื่องมือ 7 แบบ สาหรับควบคุมคุณภาพ”
“

เนือ้ หาหลักสูตร :
1) ความหมาย QC 7 Tools , 7 ชนิดประกอบด้ วยเครื่ องมือใดบ้ าง
2) เครื่ องมือพื ้นฐานด้ าน QC 7 ประการ
แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)
แผนภูมิก้างปลา (Fish bone diagram) หรื อบางทีเรี ยกว่า แผนภูมิของสาเหตุ และการกระจาย
(Cause and effect diagram)
กราฟ (Graph)
ฮีสโตแกรม (Histogram)
แผนภูมิพาเรโต (Parato diagram or Parato analysis)
แผนภูมิควบคุม (Control chart)
ผังการกระจาย (Scatter diagram)
3)
4)
5)
6)
7)

การประยุกต์ใช้ สาหรับเครื่ องมือทัง้ 7 ชนิด แบบเข้ าถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละเครื่ องมือ
การใช้ หลักการทางสถิติเพื่อควบคุมคุณภาพ
การประยุกต์ใช้ สาหรับองค์กรในการแก้ ไขปั ญหาและปรับปรุงพัฒนา
การใช้ หลัก PDCA เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การทากิจกรรม (work Shop) เพือ่ เพิ่มความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้

หมายเหตุ : 1. ลูกค้าเป็ นผูเ้ ตรียมสถานทีแ่ ละเอกสารการอบรม โดยทาง TEC เป็ นผูส้ ง่ เอกสารต้นฉบับให้ทาง E-mail
2. เวลา และเนื้อหาการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม

