การแก้ ปัญหาที่หน้ างานด้ วย QC Story และ QC 7 Tools (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “การแก้ ปัญหาที่หน้ างานด้ วย QC Story และ QC 7 Tools”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
โลกแห่งการแข่งขันในปั จจุบนั ความสาคัญของคุณภาพสิ นค้า และต้นทุนสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่าง
ยิง่ การปรับปรุ งทัง่ ทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารจนไปถึงพนักงานที่หน้างาน จึงมีความสาคัญที่จะทาให้องค์กร
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน
ความสาคัญของการปรับปรุ งงานที่หน้างานจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสิ นค้า และต้นทุน
ของสิ นค้า การพัฒนาพนักงานที่หน้างานให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วยการเรี ยนรู ้แนวคิด
การแก้ปัญหาด้วย QC Story และเครื่ องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือทางสถิติอย่างง่ายที่
สามารถนามาช่วยในการแก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้องเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยทาให้
องค์กรสามารถปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า รวมไปถึงการลดต้นทุนสิ นค้าที่เกิดจากความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่
เกิดจากปั ญหาที่หน้างาน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในการเรื่ องความสาคัญของการแข่งขัน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในเรื่ องความสาคัญของคุณภาพ และต้นทุน
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เครื่ องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : พนักงาน และหัวหน้างานขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
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เนื้อหาการฝึ กอบรม :










สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่ องความสาคัญของคุณภาพ และต้นทุนต่อการแข่งขัน
สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่ องการแก้ปัญหา
ประเภทต่าง ๆ ของปัญหา
แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story และ QC 7 Tools
หลุมพรางทางความคิดในเรื่ องการแก้ปัญหาที่หน้างาน
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ทาความเข้าใจการค้นหาปั ญหาต่าง ๆ ที่ตอ้ งปรับปรุ งเกิดขึ้นในกระบวนการ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย QC Story
เครื่ องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools
1. Check Sheet
2. Graph
3. Pareto
4. Cause and Effect Diagram
5. Scatter Diagram
6. Control Chart
7. Histogram
 Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7 Tools

วิธีการฝึ กอบรม :
 รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ
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เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ความเข้าใจแนวคิดเรื่ องความสาคัญของคุณภาพ และต้นทุนต่อการ
แข่งขัน
- ความเข้าใจแนวคิดเรื่ องการแก้ปัญหา
- ประเภทต่าง ๆ ของปัญหา

10:30 - 10:45
10:30 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:30

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story และ QC 7 Tools
- การค้นหาปั ญหาต่าง ๆ ที่ตอ้ งปรับปรุ งเกิดขึ้นในกระบวนการ

T&GC

พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย QC Story
- เครื่ องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools
1. Check Sheet
2. Graph
3. Pareto
4. Cause and Effect Diagram
5. Scatter Diagram
6. Control Chart
7. Histogram

14:30 - 14:45
14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ
QC 7 Tools
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