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หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทัง้ องค์ กร (Total Quality Management: TQM)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้ าเสรี องคืกรจะมีความมัน่ คัง่ เจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องได้ ก็ตอ่ เมื่อ องค์กรมีความสามารถในการทาให้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของตนมีคณ
ุ ภาพเหนือ
ความคาดหวังของลูกค้ า สามารถสร้ างตชความประทับใจแก่ลกู ค้ า เพราะลูกค้ าเป็ นผุ้ที่ตดั สินว่า
คุณภาพและผลการดาเนินงานขององค์กรดีหรื อไม่ ดังนันองค์
้ กรต้ องพิจารณาคุณลักษณะทังหมด
้
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังวิ
้ ธีการต่างๆ ในการเข้ าถึงลูกค้ า ซึง่ จะช่วยสร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า
เพื่อให้ ได้ ลกู ค้ าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้ า ความนิยมของลูกค้ า การได้ รับการแนะนาบอกต่อ
โดยลูกค้ า ความภักดีของลูกค้ า และการขยายธุรกิจ การที่องค์กรจะมีผลการดาเนินการในลักษณะ
ดังกล่าวนันได้
้ ต้องอาศัยระบบการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็ นเลิศ
การบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality Management : TQM) มีหลากหลาย
แนวคิดทังส่
้ วนที่มาจากแนวทางของญี่ปนุ่ และแนวทางของทางตะวันตก แต่ไม่ว่าเป้นแนวทางของ
ใครสิ่งที่มุ่งเน้ น และยึดถื อปรั ชญาในการบริ หาร คือ การมุ่งเน้ นความสาคัญของลูกค้ า เพื่อที่จะ
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงกับความต้ องการ ด้ วยการให้ ทกุ คนในองค์กรมี สว่ นร่ วม
ในการพัฒนาองค์กร

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายโดยวิ ท ยากรที่ ป รึ ก ษาสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการให้
คาปรึกษาแนะนาและอบรมในด้ านการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality Management : TQM)
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
คณะผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลางขององค์กร หรื อผู้เกี่ยวข้ องในการบริ หารคุณภาพของ
องค์กร
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร ผู้จดั การ วิศวกร ผุ้มีหน้ าที่ส่งเสริ ม TQM ภายในองค์กร มีแนวคิด และ
ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ TQM และการบริ หารกิจกรรม เพื่อผลักดันให้ เกิด TQM อย่างยัง่ ยืน
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิดและหลักการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality Management: TQM)
2. การบริ หารกิจกรรม TQM
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กิจกรรม
แนวคิดและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ TQM
 TQM คืออะไร
 ทาไมต้ องบริ หารแบบ TQM
 องค์ประกอบของ TQM (TQM House) ตามแนวทางของ ดร.คาโน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 การบริ หารกิจกรรม TQM
 การส่งเสริ มผลักดัน TQM ภายในองค์กร
 บทบาทของผู้บริ หารระดับสูงในการผลักดัน TQM
 ปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จ
Workshop : วางแผน Master Plan ในการประยุกต์ใช้ TQM
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
FM-PD-02/02

Product Code : 00-003-001
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อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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