Product Code : 06-004-005

หลักสูตร ลดต้ นทุน ไม่ ลดคุณภาพตามแนวทาง COQ (Cost of Quality)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ผลก ำไร ต้ นทุน และคุณ ภำพ เป็ น สิ่งที่ มี ค วำมสัม พัน ธ์ กัน เป็ น อย่ำ งมำก เมื่อ ไหร่ ก็ ต ำมที่
คุณภำพของผลิต ภัณฑ์ กำรบริ กำรหรื อประสิทธิ ภำพกำรทำงำนต่ำ ย่อ มทำให้ ต้ นทุนสูง ขึน้ และ
กระทบถึงผลกำไรตำมไปด้ วย ดังนันต้
้ นทุนคุณภำพ จึงเป็ นปั จจั ยสำคัญของทุกองค์กรในกำรสร้ ำง
ควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน
ต้ นทุนคุณภำพ เป็ นแนวทำงกำรตรวจประเมินประสิทธิภำพกำรทำงำนขององค์กรอย่ำงหนึ่ง
ที่เปลีย่ นคุณภำพขององค์กรเป็ นตัวเลขทำงกำรเงิน ที่สำมำรถมองเห็นได้ อย่ำงชัดเจน เพื่อที่ทกุ คนใน
องค์กรจะตระหนักและสำมำรถหำมำตรกำรในกำรใส่ต้นทุนกำรป้องกันได้ อย่ำงถูกต้ อง กำรปรับปรุ ง
ลดต้ นทุน โดยไม่ลดคุณภำพจะนำมำซึ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดในกำรเพิ่มผลผลิตทัว่ ทัง้
องค์กร
วัตถุประสงค์
1. สำมำรถระบุปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับต้ นทุนด้ ำนคุณภำพได้
2. สำมำรถเก็บข้ อมูล วัด และคำนวณต้ นทุนด้ ำนคุณภำพได้ อย่ำงเหมำะสม
3. สำมำรถวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงเพื่อลดต้ นทุนด้ ำนคุณภำพของธุรกิจได้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

วิธีการฝึ กอบรม
กำรบรรยำยจำกวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หำร ผู้จดั กำร หัวหน้ ำงำน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจแนวทำงกำรลดต้ นทุน
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลำ
9:00 – 12:00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. ต้ นทุนคุณภำพ (Cost Of Quality) ควำมหมำย ควำมสำคัญ และจุดประสงค์ของกำรวัดต้ นทุน
คุณภำพ
2. ขันตอนกำรสร้
้
ำงระบบต้ นทุนคุณภำพ
3. กำรประยุกต์ Cost of Quality กับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน โดยลดต้ นทุนคุณภำพ
4. ประโยชน์ของต้ นทุนคุณภำพ
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12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

30 คน

กิจกรรม
 ทำไมต้ นทุนคุณภำพจึงมีผลต่อควำมสำเร็ จขององค์กร
 ต้ นทุนคุณภำพ Cost Of Quality (COQ) ควำมหมำย ควำมสำคัญ
และ จุดประสงค์ของกำรวัดต้ นทุนคุณภำพ
- Coffee Break
 วัดต้ นทุนคุณภำพได้ อย่ำงไร ?
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
 ขันตอนกำรสร้
้
ำงระบบต้ นทุนคุณภำพ
ขันที
้ ่ 1 กำรเตรี ยมกำรสร้ ำงระบบต้ นทุนคุณภำพ(Preparation)
- Coffee Break
ขันที
้ ่ 2 กำรระบุรำยกำรต้ นทุนคุณภำพ
ขันที
้ ่ 3 กำรรวบรวมและบันทึกข้ อมูล COQ
ขันที
้ ่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล COQ
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กิจกรรม
ขันที
้ ่ 5 จัดทำระบบกำรปรับปรุงคุณภำพและลดต้ นทุน
ขันที
้ ่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบต้ นทุนคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
 กรณีศกึ ษำ กำรประยุกต์ COQ กับกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน โดยลดต้ นทุนคุณภำพ
- Coffee Break
 Cost of Quality Workshop and Group Presentation
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
รำคำวันละ
25,000 บำท
 วันเสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รำคำวันละ
31,250 บำท
หมายเหตุ :
 รำคำนี ้ไม่รวมค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั (ถ้ ำมี) และยังไม่รวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม VAT 7 %
 สถำบันได้ รับยกเว้ นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%
 สถำบันจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรอบรมตำมจำนวนผู้เข้ ำร่วมที่ระบุในเอกสำรเสนองำน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

 Cost of Quality Workshop and Group Presentation (ต่อ)
- Coffee Break
 สรุป ประโยชน์ COQ
 ถำม - ตอบ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดำนไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปำกกำเคมี
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