
 

 

 

 

 

 

  คู่มือ 

QCC Testing Program 

โปรแกรมวัดความรู้ความสามารถด้าน QCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

1.ที่มาและความส าคัญของ  “QCC Testing Program”         4 

2.ความหมายของ “QCC Testing Program”          4 

3.วัตถุประสงค์ของ QCC Testing Program         4 

4.การบ่งชี้ระดับความรู้และความสามารถของผู้เข้าสอบ และอายุใบรับรอง      5 

5.กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าสู่การวัดระดับ          7 

6.คุณสมบัติของผู้เข้าสอบในแต่ละระดับของการสอบ        7 

7.วิธีการสอบในแต่ละระดับ และ เกณฑ์การรับใบรับรอง        8 

   ของแต่ละระดับ (Certification Criteria)   

8.ขอบเขตความรู้ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบทดสอบในแต่ละระดับ      10 

9.ค่าสมัครสอบ            11 

10.ช่วงการรับสมัคร  และการสอบ          11 

11.สถานที่สอบ            11 

12.อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการสอบ           12 

13.มาตรฐานการรับรอง            12 

14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ          12 

15.ประกาศผู้ได้รับการรับรอง           12 

16.ระยะเวลาให้การรับรอง           12 

17.ขั้นตอนการสมัคร           12 

18. สถานที่สอบ            13 

19. ผลลัพธ์ของการสอบ           13 



3 
 

ค าน า 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2516 จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เคยไปศึกษาและดูงาน

โดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เปน็ประธานคณะกรรมการก่อตั้ง ด้วยความ

ช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย 

(JTECS)   

  ส.ส.ท. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ

จากประเทศญี่ปุน่โดยตรงในสาขาวิชาตา่งๆ เปน็จ านวนมาก และการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆในประเทศเพื่อเป็น

พลังขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของประเทศไทยยาวนานกว่า 40 ปี รวมถึงวิชาการทางดา้น Total 

Quality Management ที่มีกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)  เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรต่างๆทั้งใน

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC  เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงอยา่ง

ยิ่งในการพัฒนาทักษะที่หลากหลายให้กับบุคคลากรขององค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์

ที่ส าคัญในการจัดกระบวนวิธีการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้พัฒนาทั้งตนเอง ทีมงาน ผ่านการพัฒนางานออกมา

เป็นโครงการอย่างเปน็รูปธรรม สร้างให้เกิดส านึกของความรับผิดชอบ ความมีส่วนร่วมในการสร้างคุณคา่ให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนเองมีส่วนร่วมได ้ ซึ่ง ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรม QCC  นี้มีส่วนส าคัญอย่างมากในการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีการประกวดผลงาน QCC ใน

ระดับประเทศข้ึน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “Thailand Quality Prize” โดยมีการจัดการประกวดมาอยา่งต่อเนื่องมากกว่า 30 

ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ยอดเยี่ยมขององค์กร เรียนรู้แบ่งปนัสู่อุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้เกิดการยกระดบั

กิจกรรม QCC  ภายในให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน มุ่งเนน้สู่การยกระดับขีดความสามารถของบคุลากรอย่างทั่วถึงจึงเป็น

ที่มาของ “QCC Testing Program”  
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QCC Testing Program 

โปรแกรมวัดความรู้ความสามารถด้าน QCC 

 

1. ที่มาและความส าคัญของ  “QCC Testing Program”  

  จากประสบการณ์ทีผ่่านมาของ ส.ส.ท. ในการเผยแพร่ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเร่ือง

สถิติ เครื่องมือพื้นฐานของคิวซ ี (QC 7 Tools) กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ (QC Story) ก็ยังพบว่าใน

องค์กรส่วนใหญ่ที่มีการท ากิจกรรม QCC  มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแต่ยังพบปัญหาในการยกระดับผลงาน

กิจกรรมในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อมองมิติด้านคุณภาพของผลการด าเนนิกิจกรรมไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ้นได ้

เนื่องจากปัญหาหลายปัจจยั จากผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ที่ปรึกษา เฉพาะดา้นกิจกรรม QCC พบว่า

สาเหตุหลักเนื่องมาจาก ความสามารถของบุคคลากรในกิจกรรมยังไม่เพียงพอท าให้กิจกรรมยังไม่สามารถยกระดับได้ดี

เท่าที่ควร ที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ ได้ให้ความรู้กับพนักงาน และฝึกปฏิบัตผิ่านกิจกรรม QCC มาหลายรอบจนเข้าใจว่า

เรียนมามาก ประยุกต์ใช้มาก ไม่มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีก ถึงเวลาที่จะต้องมีการใช้เครื่องมือวัดระดับ

ความสามารถของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรม QCC ที่เป็นมาตรฐาน      เพื่อวัดระดับความสามารถของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การยกระดบักิจกรรม QCC ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตรงตามความตอ้งการขององค์กรนั้นต่อไป  

2. ความหมายของ “QCC Testing Program”  

“QCC Testing Program” หมายถึง กระบวนการวัดความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้

ในเร่ืองทฤษฎี หลักการ เครื่องมือ และกระบวนการที่ส าคัญในการท ากิจกรรม QCC การประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไข

ปัญหาหน้างานจริง โดยบ่งชี้ระดับความรู้และความสามารถของผู้เข้ารับทดสอบ QCC testing ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1.ระดับ Implementation 

2.ระดับ Effective Advisor 

3.ระดับ Professional 

3.วัตถุประสงค์ของ QCC Testing Program 

3.1 เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีสว่นส าคญัในการด าเนนิกิจกรรม QCC ในองค์กร ด้วย

ระบบมาตรฐานของสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน่) 
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  3.2 เพื่อบ่งชี้แนวทางการยกระดับความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม QCC 

อย่างเป็นระบบ  

4. การบ่งชี้ระดบัความรู้และความสามารถของผู้เข้าสอบ และอายุใบรับรอง 

          เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละระดับมีคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (75%) ผู้ผ่านการทดสอบ

จะได้รับเอกสารรับรองความสามารถ (Certification) ตามระดบัที่ได้เข้ารับการทดสอบนั้นซึง่จะรับรองว่าคุณสมบัติ

ของผู้สอบนับจากวันที่คณะกรรมลงความเห็นว่าผู้สอบผ่านการสอบในระดับนั้นๆ    

4.1 การบ่งชีต้ าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งของกิจกรรม QCC ให้อ้างอิง หรือ เทียบเคียงต าแหน่งตามนี้ 

 

 

 หัวหน้ากลุ่ม QCC (QCC Leader)ท าหนา้ที่  จัดประชุมกลุ่ม QCC และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามจุดประสงค์ ให้ความรู้เรื่องเทคนิคเฉพาะดา้นและความรู้เรื่อง QC แก่สมาชิก แก้ไขปัญหาระหว่างท า

กิจกรรม QCC สร้างความร่วมมอืในกลุ่ม (ทีมเวิร์ค) 

 เลขากลุ่ม QCC (QCC Member) ท าหนา้ที ่จัดการด้านการประชุมให้เป็นไปด้วยความสะดวก เช่น 

จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ, จัดระเบียบวาระการประชุม, จดบันทึกการประชุม,เรียบ

เรียงรายงาน, จัดเก็บรายงาน  เป็นตน้ และท าหนา้ที่อื่นตามที่หัวหน้ากลุ่มมอบหมาย   

 สมาชิกกลุ่ม QCC (QCC Member)ท าหน้าที่ในการด าเนินงานของกลุ่ม โดยเข้าร่วมประชุมกลุ่ม QCC 

และด าเนนิกิจกรรมให้คืบหน้า บรรลุจุดประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม พัฒนาตนเองโดยอาศัยการ

ท ากิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานการท างานอยา่งถูกต้อง 

 ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม QCC (QCC Advisor) เป็นผู้คอยดูแลและให้ค าปรึกษากิจกรรมQCC ของกลุ่มที่รับ

เป็นที่ปรึกษา 
 

 

 

หวัหนา้กลุม่ QCC

พนกังาน หรือ หวัหนา้งาน

สมาชิกกลุม่คนที่ 1
พนกังาน

สมาชิกกลุม่คนที่ 2
พนกังาน

สมาชิกกลุม่คนที่ 3
พนกังาน

เลขากลุม่ฯ
พนกังาน

ท่ีปรกึษากลุม่กิจกรรม QCC  

(หวัหนา้งานขึน้ไป) 
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ตัวอย่าง แผนผังโครงสร้างสนบัสนุนกิจกรรม QCC ในองค์กร  

 
 

 คณะกรรมการตัดสินผลงาน และผู้เชี่ยวชาญด้าน QCC ภายในองค์กร ท าหน้าที่ ร่วมพัฒนาเกณฑ์การ

ตัดสิน และบ่งชี้ระดบัคะแนนทีช่ัดเจน คัดเลือกผลงานขององค์กรตามเกณฑ์ในแต่ละรอบการประกวดตามที่

องค์กรมอบหมาย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ QCC เพื่อยกระดับกิจกรรม  

4.2 ความหมายและความสามารถของผู้สอบผ่านในแต่ละระดับที่ได้รับการรับรอง 

o ระดับที่ 1 : Implementation level  

หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบนัน้มีความรู้เฉพาะดา้นที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม QCC ที่จ าเปน็ต่อการด าเนิน

กิจกรรม QCC  

ระดับความสามารถ Implementation level นั้นเหมาะสมส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่ม QCC สมาชิกกลุ่ม 

QCC 

o ระดับที่ 2 : Effective Advisor level 

หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบนัน้มีความรู้เฉพาะดา้นที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม QCC และมีความสามารถ ในการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม QCC จนประสบความส าเร็จได ้

ระดับความสามารถ Effective Advisor Level นั้นเหมาะสมส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม QCC 

(หัวหน้างานโดยต าแหน่ง) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม QCC และ สมาชิกกลุ่ม QCC 

 

 

 

ประธานกรรมการ QCC

ผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์ร

คณะกรรมการสง่เสรมิคน
ท่ี 1 (Promoter)

ผูจ้ดัการแผนก/ ผูจ้ดัการฝ่าย

คณะกรรมการสง่เสรมิคน
ท่ี 2 (Promoter)

ผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการฝ่าย

คณะกรรมการสง่เสรมิคน
ท่ี 3 (Promoter)

ผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการฝ่าย

เลขาคณะกรรมการ

ทีมงานสง่เสริมกิจกรรม QCC ทั่วทัง้องคก์ร 

• ทมีงานส่งเสริมกิจกรรม  QCC ท่ัวท้ังองคก์ร  

• 1) คณะกรรมการตดัสนิผลงาน QCC ภายในองคก์ร 
• 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น QCC ภายในองคก์ร  
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o ระดับที่ 3 : Professional level  

หมายถึง ผู้ที่ผา่นการทดสอบนัน้มีความรู้ ความสามารถ ระดับ ผู้เชี่ยวชาญ QCC ภายในองค์กรในการสร้าง

แนวทางการประเมินผลงานมุ่งสู่การยกระดับกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ และสามารถประเมินผลงาน และให้

ค าแนะน ากับกลุ่ม QCC ในหลายกลุ่มงาน ภายในองค์กรได้ 

ระดับความสามารถ Professional level นั้นเหมาะสมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน QCC ภายใน

องค์กร กรรมการตัดสินผลงาน QCC ภายในองค์กร  

5.กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าสู่การวัดระดับ * 

o ระดับที่ 1 : Implementation level ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม   

o ระดับที่ 2 : Effective Advisor Level   ได้แก่ ที่ปรึกษากลุม่ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม  สมาชิกกลุ่ม 

o ระดับที่ 3 : Professional Level   ได้แก่  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน QCC ภายในองค์กร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น QCC (ภายในองค์กร) วิทยากรด้าน QCC (ภายในองค์กร) 

* เป็นเพียงข้อเสนอแนะในการส่งบุคคลากรเข้าสู่การทดสอบแต่ละระดบั ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ตามต้องการ 

โดยจะพิจารณาตามคุณสมบัติในข้อ 6 เป็นหลักส าคัญ 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบในแต่ละระดบัของการสอบ 

6.1 คุณสมบัติของผู้เข้าสอบใน ระดับที่ 1: Implementation Level    

            6.1.1 บุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรม QCC และมีความรู้เพียงพอในการเร่ิมด าเนินกิจกรรม QCC   

6.2 คุณสมบัติของผู้เข้าสอบใน ระดับที่ 2:  Effective Advisor Level 

  6.2.1 มีประสบการณ์การด าเนนิกิจกรรมกลุ่ม QCC (ในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม) ไม่ต่ ากว่า 2 โครงการ หรือ 

  6.2.2 เป็นทีป่รึกษากลุ่ม QCC ไม่ต่ ากว่า 2 โครงการ มีผลงานโครงการ QCC 2 โครงการสุดท้าย เพื่อ

ประกอบการสมัคร 

               6.2.3 เอกสารรับรองคุณสมบัติ ผู้ด าเนินกิจกรรม QCC หรือ ที่ปรึกษากลุ่ม QCC  จะต้องมีผู้บริหารระดบั

ผู้จัดการแผนกข้ึนไป และเปน็สายงานที่ผูส้อบสงักัด เป็นผูล้งนามรับรองคุณสมบัต ิ
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6.3 คุณสมบัติของผู้เข้าสอบในระดับที่ 3:  Professional Level    

 6.3.1 มีประสบการณ์เปน็ทีป่รึกษากลุ่ม QCC ไม่ต่ ากว่า 5 โครงการ (มีผลงานโครงการ QCC  2 โครงการ

สุดท้ายที่ให้ค าปรึกษาเพื่อประกอบการสมัคร) หรือ  

          6.3.2 ผู้ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการการตรวจประเมินกิจกรรม QCC ภายในองค์กร, QCC Facilitator, 

วิทยากรภายใน* 

* แนบเอกสารรับรองคุณสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่ม, QCC Facilitator, วิทยากรภายใน โดยมีผูบ้ริหารระดับสงูขององค์กร 

ต าแหน่งผู้จัดการโรงงาน หรือ เทียบเท่า เปน็ผูล้งนามรับรองคณุสมบัติ 

7. วิธีการสอบในแต่ละระดับ และ เกณฑ์การรับใบรับรองของแต่ละระดบั (Certification Criteria)   

7.1 กระบวนการในการสมัครสอบ  

1.ผู้สมัครตรวจสอบก าหนดการสอบจาก www.tpif.or.th / www.tpif.or.th/consult/  

2.ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัตตินเองและเตรียมเอกสารสมัครตามที่ระบุ ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ 

E-mail:  panita@tpa.or.th หรือ vichuda@tpa.or.th  

3.ผู้สมัครรอรับการยืนยนัผลการสมัครจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันท าการ 

4.ผู้สมัครสอบเตรียมการสอบตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ QCC Testing Program 

5.ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามตารางเวลาที่ก าหนด 

6.ผู้สมัครตรวจสอบผลการสอบตาม www.tpif.or.th/consult/ ภายใน 3 สัปดาห์ 

6. 1 กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์ ผูส้มัครรอรับ ใบรับรองผลการทดสอบ (Certification) ตามที่อยู่ที่

ได้ระบไุว้  

6.2 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ชื่อผู้สมคัรจะไม่ปรากฏบน www.tpif.or.th/consult/ ผู้สมัครสอบสามารถ

ลงสมัครสอบได้ในรอบถัดไป 

         7.2 เอกสารประกอบการสมัครสอบ  

  1.ใบสมัครสอบ (แยกออกเป็น 3 แบบ โดยแบ่งตามระดับของการสอบ)  

Level 1 : Implementation Level  : F-QCC-Test -01  Rev.00 

Level 2 : Effective Advisor Level : F-QCC-Test -02  Rev.00 

Level 3 : Professional Level : F-QCC-Test -03  Rev.00 

                    2.เอกสารรับรองคุณสมบัติผูส้มคัร 

Level 2 : Effective Advisor Level : F-QCC-Test -04 Rev.00 

Level 3 : Professional Level : F-QCC-Test -05  Rev.00 

   

 

mailto:vichuda@tpa.or.th
http://www.tpif.or.th/consult/%20ภายใน
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3.เอกสารประกอบการสมัคร  

   Level 2 : Effective Advisor Level  

                 แบบวิเคราะห์ผลงาน QCC  : F-QCC-Test -06 Rev.00 

                 ผลงาน QCC ที่ผู้สมัครให้ค าปรึกษาจ านวน 2 ผลงาน 

  Level 3 : Professional Level  

                 แบบวิเคราะห์ผลงาน QCC **  

          ผลงาน QCC ชนะเลิศอันดับหนึ่ง (จากรอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศในปีลา่สุดภายใน

องค์กร)  

ผลงาน QCC อันดับสุดทา้ย (จากรอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศในปีลา่สุดภายใน

องค์กร)  

 

7.3 วิธีการทดสอบความรู้ ความสามารถและข้อก าหนดการผ่านเกณฑ์ 

7.3.1 Implementation Level    

o ข้อสอบแบบปรนยั จ านวน  120 ข้อ จ านวน 100 คะแนน โดยมีเวลาในการสอบ 120 นาที  

o เกณฑ์รับ Certificate ในระดับ Implementation Level เมื่อผู้สอบไดผ้ลคะแนนรวม 

มากกว่า หรือ เท่ากับ 70% ขึ้นไป  

   7.3.2  Effective Advisor Level   

o สอบปรนัย 70 ข้อ จ านวน 35 คะแนน เวลาในการสอบ 120 นาที   

o สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ การประเมินคะแนนของผู้สอบจากผลงานทีน่ าสง่และการ

ตอบข้อซักถาม จากผลงานทีน่ าส่ง 2 ผลงาน จ านวน 65 คะแนน ในเวลา 30 นาที  

o เกณฑ์รับ Certificate ในระดับ Effective Advisor Level เมื่อผู้สอบไดผ้ลคะแนนรวม 

มากกว่า หรือ เท่ากับ 70% ขึ้นไป  

  7.3.3  Professional Level  

o สอบปรนัย 80 ข้อ จ านวน 40 คะแนน  และสอบอัตนยั 1 ข้อ จ านวน 10 คะแนน  เวลาใน

การสอบ 120 นาที   

o สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ การประเมินคะแนนของผู้สอบจากผลงานทีน่ าสง่และการ

ตอบข้อซักถาม จ านวน 50 คะแนน ในเวลา 45 นาท ี

o เกณฑ์รับ Certificate ในระดับ Professional Level เมื่อผู้สอบได้ผลคะแนนรวม มากกว่า 

หรือ เท่ากับ 70% ขึ้นไป  
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8.ขอบเขตความรู้ที่จะน ามาใชใ้นการออกแบบทดสอบในแตล่ะระดบั  

 

Level 1 Implementaion Level2 Effective Advisor Level 3 Professional Level

1.QC Concept O O O

5G&Fact Data

PDCA&SDCA

Marketin & Next Process 

Priority

Process Oriented

2.QCC Management O O O

ความส าคัญของกิจกรรมกลุม่ต่อการบรหิาร

การประชมุและการมีสว่นรว่มของสมาชิก

การจดัเก็บขอ้มลูเพ่ือใชว้เิคราะห์

การรกัษามาตรฐาน

พฤติกรรมกลุม่ 

3. QC Story O O O

การแนะน ากลุม่ หน่วยงาน

หวัขอ้เรื่อง  และมลูเหตุจงูใจ

การศึกษาวเิคราะหส์ภาพของปัญหากอ่น การแกไ้ขปัญหา 

การตัง้เปา้หมาย และ แผนการด าเนินงาน 

การวเิคราะหห์าสาเหตุ ของปัญหา 

การแกไ้ขปัญหา

การตรวจสอบผล

การตัง้มาตรฐาน

การสรุปผล

แผนงานในอนาคต

4.QC Tools & Other tools O O O

Check Sheet

Pareto

Graph

C&E Diagram

Scatter Diagram

Histogram

Control Chart

Why-Why Analysis

Poka Yoke &Visual Control

Flow Process Chart

5. ความเข้าใจความส าคัญของ Bottom up Activity ต่อองคก์ร O

Business Process knowledge 

QCC Promotional System 

การบรหิารงานประจ าวนั

การพัฒนาพนักงาน

6.ความสามารถในการใหค้ าปรึกษากลุ่ม O

การใหค้  าปรกึษา 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้

การบรหิารเวลาของตนเองใหก้ลุม่

ทศันคติต่อกิจกรรม

กระตือรอืรน้ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ

7. ความสามารถในการใหข้้อเสนอแนะแบบมืออาชีพ 

การอา่น การฟัง วเิคราะห ์สรุปประเด็น O

การประเมินผลงาน

การยกระดับทกัษะกลุม่ QCC 

ภาวะผูน้  า 

ทศันคติที่ดีต่อกิจกรรม QCC 

หมวดความรู ้ความสามารถที่ใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมิน
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9. ค่าสมัครสอบ  

 อัตราค่าสมัครในแต่ละระดับ 

Level อัตราค่าสมัครสอบ 

#1 Implementation Level 2,000 + 140  (VAT) = 2,140 บาท 

#2 Effective Advisor Level 3,000 +  210 (VAT) = 3,210 บาท 

#3  Professor Level 4,500 + 315 (VAT) = 4,815 บาท 

 

10. ช่วงการรับสมัคร  และการสอบ 

Level ก าหนดการ Q1 Q2 Q3 Q4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 รับสมัคร             
สอบ             

2 รับสมัคร             
สอบ             

3 รับสมัคร             

สอบ             
 

ติดตามแผนการรับสมัครและสอบในแต่ละระดบัจาก www.tpif.or.th  

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tpif.or.th/consult/ 

ส าหรับการสอบเฉพาะองค์กร (QCC Testing Program แบบ In-house) ติดต่อสอบถามผูป้ระสานงานโครงการ 

 

11.สถานที่สอบ   

1. ศูนย์สอบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พฒันาการ 18 

2. ศูนย์สอบพิเศษภายในองค์กรตามที่ร้องขอ (ต้องมีผู้เข้าสอบขั้นต่ า 20 คน) สถานที่ด าเนินการสอบต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี ้

1. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบ   

- ระหว่างผู้เข้าสอบดว้ยกัน จะต้องมีช่องว่าง เวน้ประมาณ 60 ซม. 

http://www.tpif.or.th/
http://www.tpif.or.th/consult/
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- มีแสงสว่างเพียงพอที่ไม่เปน็อุปสรรคต่อการท าการสอบ 

- มีความเงียบสงบเพียงพอและไมเ่ป็นอุปสรรคในการท าข้อสอบ 

2. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าสอบ (เชน่ โต๊ะ  เก้าอ้ี เปน็ตน้) 

3. ไม่อนุญาติให้มีเอกสาร ต ารา ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการท าข้อสอบ 

12.อุปกรณ์ที่ต้องใชใ้นการสอบ  

ผู้เข้าอบรมจัดเตรียม ดินสอ 2B 

(ทางสมาคมจะจัดเตรียมข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าอบรม) 

13.มาตรฐานการรับรอง  

รับรองผลโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น 

14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ 

 เอกสารเพิ่มเติม www.tpif.or.th/consult 

15.ประกาศผู้ได้รับการรับรอง  

 เอกสารเพิ่มเติม www.tpif.or.th/consult 

16.ระยะเวลาให้การรับรอง  

ผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีระยะเวลา 2 ปี  

17.ขั้นตอนการสมัคร 

- ท าการ Download เอกสารใบสมัคร ที่ http://www.tpif.or.th/consult/  

- กรณีไม่สามารถ Download ใบสมัครได้ กรุณาติดต่อผูป้ระสานงาน 

- กรณีการสมัครเป็นหน่วยงาน (บริษัท) ขอให้ก าหนดผู้รับผิดชอบการสมัคร ท าการรวบรวม

ภายในบริษัทแล้วส่งใบสมัครพรอ้มกัน 

1. ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ E-mail : panita@tpa.or.th, vichuda@tpa.or.th  

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  http://www.tpif.or.th/consult/  ภายใน 1สัปดาห์หลังปิดรับการสมัคร 

3. การรับใบแจ้งหนี้   

- ใบแจ้งหนี้จะออกให้หน่วยงาน (บริษัท) ผูส้มัครสอบ และส่งให้กับผู้ประสานงาน โดยต้องช าระ

ค่าสมัครสอบ พร้อมส่งใบยนืยันการช าระเงิน (Pay-in) ให้ผู้ประสานงานโครงการ ก่อนวันเข้า

mailto:panita@tpa.or.th
http://www.tpif.or.th/consult/%20%20ภายใน
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สอบ 3 วัน หากไมส่ามารถยืนยนัการโอนเงิน ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่อนุญาตเข้าสอบ (ผู้

ประสานงานจากสมาคมส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประสานงานทางเมล)์ 

- เมื่อท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่วา่ด้วยเหตุผลใด 

18.การด าเนินการสอบ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส่งเจ้าหนา้ที่ควบคุมการสอบ เพื่อด าเนินการสอบแต่ละสนามสอบ 

19. ผลลัพธ์ของการสอบ  

19.1   ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับใบรับรอง (Certificate)         ที่ออกโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  

(ไทย-ญี่ปุ่น)  

19.2        บริการวิเคราะห์การทดสอบเฉพาะ Level 1 : Implementation Level    

1. การวิเคราะห์ผลส าหรับผู้ทดสอบมีค่าใช้จา่ย  

บริการวิเคราะห์ผลคะแนน ในแต่ละหมวดหมู่วิชา พร้อมค าแนะน าส าหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ข้อมูลที่ให้บริการ 

- วิเคราะห์ผลคะแนนของผู้ทดสอบ เทียบกับภาพรวมคะแนนภายในองค์กร 

- วิเคราะห์ผลคะแนนของผู้ทดสอบ เทียบกับภาพรวมคะแนนกับเกณฑ์การประเมิน 

1) ตารางแสดงผล 

2) แผนภูมิการกระจาย (Histogram) 

3) กราฟชีท (Radar Chart) 

ข้อมูลที่ได้รับหลังการวิเคราะห์  

อัตราค่าบริการ  วิเคราะห์คะแนนแบบหน่วยงาน (บริษัท) 

1. 1- 15 ท่านแรก  2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

2. ตั้งแต่คนที่ 16 เป็นตน้ไป อัตรา 300 บาทต่อท่าน (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

คุณพณิตา  คุณวิชดุา 

ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา 

โทร 02-717-3000 ต่อ 622, 629 

E-mail : panita@tpa.or.th, vichuda@tpa.or.th 
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