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สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

กับการแกไขปญหา
ดานคุณภาพ

QC7 TOOLS 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
               1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจในระบบคุณภาพและการแกไข

ปญหาโดยใชเครื่องมือ QC 7 TOOLS

2) พื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกตใช 

QC 7 TOOLS รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูวิธีใช 7 QC TOOLS

วิทยากร

วิทยากรที่ปรึกษา ดาน HRM & HRO

ดานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

Auditor ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001/ 

QCC/ 5ส

ดร.ชุติเนตร บัวเผื่อน

วัน / เวลา / สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อัตราคาอบรมทานละ สมาชิก 3,040 บาท
บุคคลทั่วไป 3,200 บาท
(ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)

                 QC 7 TOOLS เปนเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการ

 แกปญหาตางๆดังที่กลาวมาขางตนตามแนวทางความสําเร็จดานคุณภาพของ

อุตสาหกรรมญี่ปุน (QC STORY)เนื่องจากเปนเครื่องมือที่สามารถรวบรวม

ขอมูลตางๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (SHOP FLOOR) ทั้งที่เปนตัวเลขและ

เปนคําพูดไดอยางเห็นภาพโดยใชความรูและความพยายามไมมากนักอันเปน

พื้นฐานของการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง (ROOT CAUSE) ANALYSIS) 

ของปญหานอกจากนั้นการใชเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ยังเปนการฝกนิสัยการ

แกปญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทํางานเปนทีมรวมทั้งการนําเทคนิค

การทําเสนอไปดวยในตัว 

  

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน

2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปลี่ยนแปลงชื่อมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน

3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%

** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 

** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130

1. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................

ตําแหนง ........................................................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................................................

ตําแหนง .....................................................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................................................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ..................................................

ที่อยู ..................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร.......................................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ..........................................................

เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
หัวขอการบรรยาย

WWW.HRODTHAI.COM

3.

รูปแบบการฝกอบรม
1.  การเรียนรูแบบกลุม (group learning) การแลกเปลี่ยน 

ความเห็นระหวางกันฝกการทํางานเปนทีมและการรับฟง

2.  การเรียนรูแบบผูใหญ (adultlearning)เปนการสื่อสาร 

2 ทาง (interactivemode) ระหวางวิทยากรกับผูเขา รับการ                                                         

3.  การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (action learning) เนนการทํา 

กิจกรรมภาคปฏิบัติกระตุนการฝกความคิด และการทํา workshop

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.  แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพและความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหา

2.  วงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกตใช 

QC 7 Tools รวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ

3.  การแกปญหา 7 QC Tools

Chapter 1:แนวคิดและความสําคัญของคุณภาพ

และความเขาใจเกี่ยวกับปญหา

Chapter 2: แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการแกไข

ปญหาแบบยั่งยืน P-D-C-A

Chapter 3: เครื่องมือที่ใชในการแกปญหา 7 QC Tools

               3.1 แผนตรวจสอบ (Check Sheet)

               3.2 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)

               3.3 กราฟ (Graph)

               3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล

               3.5 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) 

               3.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

               3.7 ฮิสโตแกรม (Histogram)

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
               ชวงเชา 10.30-10.45 น.  ชวงบาย 14.30-14.45 น.
                พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
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รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไววางใจ ใชบริการของเรา


