Effectiveness QCC activity organization (1D)

Course outline
การดาเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่ างมีประสิทธิภาพ
(Effectiveness QCC activity organization)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
หลักสู ตรการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ในเรื่ องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้มีประสิ ทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปั จจุบนั หลายบริ ษทั จึงเน้นการ
สร้างผลกาไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่ งทาได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู ้กบั พนักงาน
ทุกคนในองค์กร ให้สามารถนาเครื่ องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปั ญหา และพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบภายในหน่วยงานของตนเอง
แต่การจะสร้างสิ่ งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทางานเพื่อการดาเนินงานของกิจกรรม QCC
ได้น้ นั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่ องมือ QC Story เป็ นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถ
ให้คาปรึ กษา ชี้แนะ ให้กบั พนักงานเมื่อเกิดปั ญหาในระหว่างการทากิจกรรม QCC ได้ดว้ ย รวมทั้งการ
ดาเนินการตัดสิ น ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้
รวบรวมนามาไว้ในหลักสู ตรนี้แล้ว
การใช้กิจกรรม QCC ในการพัฒนาและปรับปรุ งการทางานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะ
พบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางที่ดีข้ ึน ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความ
เสี ยหาย ลดเวลาความสู ญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และยัง
สามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่าง
เทคนิค หัวหน้างานและฝ่ ายบริ หารได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรม QCC ภายในองค์กร
เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็ นระบบ ภายในองค์กร
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เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนากลุ่มกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการให้คาปรึ กษาได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดความรู้ ในการเป็ นที่ปรึ กษากลุ่ม QCC
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ การจัดตั้งคณะดาเนินงานกิจกรรม QCC ในองค์กร
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานดาเนินกิจกรรม QCC ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- องค์ประกอบของธุ รกิจ ต้นทุน กาไร และรายได้
- วิธีการการลดต้นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- วิธีการมองปั ญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล
- ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ QCC
- ข้อดีของการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการให้คาปรึ กษา
- แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องและการเป้ นที่ปรึ กษา
- ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop1 การเข้าใจต่อการมองปั ญหาของแต่ละบุคคลและกลุ่มคน
Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการดาเนินกิจกรรม QCC
Workshop3 วิธีการและองค์ประกอบในการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ
Workshop4 เทคนิคการนาเสนอผลงาน QCC
- หลักการทางานเป็ นทีม
- เทคนิคการสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
- เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เทคนิคการเสนอผลงาน
- PDCA ที่อยูใ่ นขั้นตอนการทากิจกรรมกลุ่ม QCC
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปั ญหาคุณภาพ
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
Workshop5 การนาเสนอผลงาน QCC ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ
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กาหนดการ
เวลา

หัวข้ อ

9.00- 9.30 น.

การสร้างสัมพันธ์

9.30- 10.00 น.

การมองปัญหาของแต่
ละบุคคล

เนือ้ หา / รายละเอียด

รู ปแบบการเรียนการสอน

ให้ผอู้ บรมวิเคราะห์ภาพที่มองเห็น และทาความ ทากิจกรรมให้เกิดการ
เข้าใจกับหลักสู ตร
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและ
สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความ
ตั้งคาถามให้ขอ้ คิดและ
คิดเห็นของผู้อนื่
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่
เปิ ดเป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ นหลาย
รู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 6 ภาพ

กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทามาก่อนหน้านี้ และ
ความเป็ นมาและ
ความหมายของ QCC นาเข้าสู่ การอบรม QCC โดยยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการ
วิเคราะห์ปัญหาแบบ QCC
10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 11.20 น. หัวข้ อของการทา QCC ข้อดีของการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการ
วิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ QCC (Small
group activity)
10.00-10.30

11.20- 12.00 น. กิจกรรมการวิเคราะห์
ปัญหาแบบต่ างๆ

Workshop1 ให้ผเู ้ ข้าอบรมแบ่งกลุ่ม เพื่อทา
กิจกรรมการเข้าใจต่อการค้นหาปัญหา และ
คัดเลือกหัวข้อปัญหา
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วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม
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12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม
13.10 –13.40น. เทคนิคการดาเนิน
กิจกรรม QCC

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็ น
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม /
แนะนาสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การ
วางแผน / การตั้งเป้ าหมาย) โดยให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมรวมสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 5 – 7 คน และ
เขียนลงในใบลงทะเบียนกลุ่ม QCC ที่วทิ ยากร
แจกให้

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
กลุ่ม
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

13.40 –14.30น. เขียนลาดับขั้นการ
ทางาน

Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการดาเนิน
กิจกรรม QCC

14.30 –15.00น. การระดมสมอง

Workshop3 วิธีการและองค์ประกอบในการ
รวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

Workshop3เทคนิคเสริ มสร้างการทากิจกรรม
กลุ่ม QCC :
หลักการทางานเป็ นทีม
เทคนิคการสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคนิคการเสนอผลงาน
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

14.45-15.00 น. พักเบรก
15.00- 16.00 น. การดาเนินกิจกรรม
QCC

วิธีการดาเนินกิจกรรม Workshop5 ขั้นตอนการทากิจกรรม QCC ใน
องค์กรและการนาเสนอผลงาน QCC ของผูเ้ ข้า
QCC ในองค์ กร
อบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
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รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %

50%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการทากิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถดาเนินกิจกรรม QCC ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเป็ นที่ปรึ กษา เสนอแนะ และจัดการดาเนินงานกลุ่ม QCC ภายในองค์กรได้
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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