Total Quality Management (1D)

Course outline
TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(Total Quality Management)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
TQM (Total Quality Management) ถือเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรในทุก ๆ ด้านปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะนา TQM
มาประยุกต์ใช้ซ่ ึ งผูบ้ ริ หารเหล่านี้ หลายท่านได้ศึกษาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบ้างแล้วแต่ยงั ไม่
สามารถมองภาพในเชิงปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหลักสู ตรนี้จึงเป็ นการแนะนาให้ผบู ้ ริ หารหัวหน้างาน และ
พนักงานในองค์กร ได้ทราบโดยสังเขปว่าการนา TQM มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ิน้ นั ควรจะมีกิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั



เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนิน กิจกรรม TQM อย่างเป็ นระบบ



เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาคุณภาพ อย่างเป็ นมีรูปแบบ



เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาหน่วยงาน และบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่าง
ถูกต้อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม



เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม



เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
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เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- องค์ประกอบของธุ รกิจ ต้นทุน กาไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ TQM
- กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยส่ งเสริ มการทา TQM
- ข้อดีของการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop3 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนาสมาชิก /
คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้ าหมาย)
Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู้ ข้าอบรมผลิตสิ นค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
- PDCA ที่อยูใ่ นขั้นตอนการทากิจกรรมกลุ่ม QCC
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปั ญหาคุณภาพ
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
Workshop5 การนาเสนอผลงาน QCC ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- กิจกรรม ตาที่มองไม่เห็นกับมือที่ฉนั ไม่ถนัด
- กิจกรรมใช้มือข้างไม่ถนัดเขียนและวาดรู ป
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รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
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9.30- 10.00 น.

การมองปัญหาของแต่ สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความคิดเห็น วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและ
ตั้งคาถามให้ขอ้ คิดและ
ละบุคคล
ของผู้อนื่
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิ ด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ นหลาย
รู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 6 ภาพ

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

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้
ก่อนการแก้ไข

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม

10.00-10.30

11.20- 12.00 น. กิจกรรมการตัด
กระดาษแบบต่ างๆ
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
เที่ยง
โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็ น กลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
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13.10 –13.40น. เทคนิคการดาเนิน
กิจกรรม QCC

การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ (ตั้งชื่อกลุ่ม /
แนะนาสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การ
วางแผน / การตั้งเป้ าหมาย) โดยให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมรวมสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 5 – 7 คน และ
เขียนลงในใบลงทะเบียนกลุ่ม QCC ที่วทิ ยากร
แจกให้

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

Workshop2 ระดมสมอง Brainstorming การฝึ ก
13.40 –14.30น. เขียนลาดับขั้นการ
ทางานโดยใช้ สัญลักษณ์ เขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จาก
งานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
14.30 –15.00น. การระดมสมอง

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

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

14.45-15.00 น. พักเบรก
15.00- 16.00 น. การทากิจกรรม QCC Workshop4 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู้ ข้า วิทยากรบรรยาย
Work Shop
อบรมผลิตสิ นค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปัญหา)
ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการใน
การแก้ไขปั ญหาคุณภาพ
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
Workshop5 การนาเสนอผลงาน QCC ของผูเ้ ข้า
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 %

40%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการทากิจกรรม TQM อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ TQM ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 5

