Product Code : 00-003-001

หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั่วทัง้ องค์ กร (Total Quality Management : TQM)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปั จจุบนั อุตสาหกรรมทังในภาคผลิ
้
ตและภาคบริ การ ต่างให้ ความสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กร เพื่อสร้ างความประทับใจให้ แก่ลกู ค้ าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทังสร้
้ างความ
ผาสุกและคุณค่าให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานในองค์กรด้ วยกันทังสิ
้ ้น
TQM เป็ น เส้ นทางสู่ก ารบริ ห ารจัด การเพื่ ออนาคต ที่ ไม่มี เพี ยงแต่ประกัน คุณ ภาพด้ า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การเท่านัน้ แต่เป็ นวีการที่จะสร้ างความมัน่ ใจในด้ านการบริ หารด้ านทรัพยากรบุคคล
และกระบวนการทางธุรกิจให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าภายนอก และลูกค้ าภายในได้
อย่ า งสมบู ร ณ์ หลัก สูต รนี จ้ ึ ง เหมาะสมกับ องค์ ก รที่ ต้ อ งการจะสร้ างคุณ ภาพให้ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัว่ ทังองค์
้ กร

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลางและสูง ซึง่ กาลังต้ องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบ และยัง่ ยืน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
13:00 – 16:00
1. เพื่อให้ มีความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ และความสาคัญของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (TQM)
2. สามารถนาเทคนิค และเครื่ องมือของ TQM ไปวางแผนดาเนินกิจกรรมได้
3. สามารถนาแนวคิดของ TQM ไปประยุกต์ ใช้ กับการดาเนินการขององค์กร จนส่งผลต่อความ
วันที่สอง
พึงพอใจของลูกค้ าได้
เวลา
หัวข้ อฝึ กอบรม
9:00 – 12:00
1. แนวคิดและหลักการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality Management: TQM)
2. การบริ หารกิจกรรม TQM
13:00 – 16:00
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ทงั ้ การ
เป็ นวิทยากร และการให้ คาปรึกษาแนะนาในองค์กรชันน
้ า
 การศึกษาจากกรณีตวั อย่าง (Case Study) ฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 576 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

30 คน

จานวนผู้เข้ าอบรม
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กิจกรรม





แนะนา TQM
องค์ประกอบของ TQM (Kano’s House)
TQM Concept (Fact & Data, Next Process, Market-In…)
TQM Vehicle (Management by Policy, Cross Functional
Management, Daily Management)

กิจกรรม
 TQM Techniques (7 Tools, New 7 Tools)
 Workshop
 แนวทางในการดาเนินกิจกรรม TQM ในองค์กร
 บทบาท หน้ าที่ของผู้บริ หารในกิจกรรม TQM
 การสนับสนุนกิจกรรม TQM
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
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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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