Product Code : 06-016-001

หลักสูตร การสร้ างจิตสานึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
คุณภาพในที่นี ้เกี่ยวข้ องกับการจัดการกิจกรรมทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริ การ เพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไม่ว่าจะเป็ นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
หรื อการบริ การ โดยไม่คานึงถึงขนาดองค์ กร เทคโนโลยี ความซับซ้ อนของกระบวนการผลิต และ
บริ การ ฯลฯ การสร้ างจิตสานึกการบริ หารคุณภาพเป็ นการมุ่งเน้ นงานปรับปรุ งกระบวนการ เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า

 หลักการบริ หารคุณภาพ 8 ประการ
 การประยุกต์คณ
ุ ภาพในงานบริ การและผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบและตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างคุณภาพในงานผลิตและบริ การ
และใช้ คณ
ุ ภาพเป็ นปั จจัยในการแข่งขัน เพื่อความอยูร่ อดของกิจการในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2. ทราบวิวฒ
ั นาการของการบริ หารคุณภาพ เพื่อเป็ นพื ้นฐานสูก่ ารศึกษาระบบ ISO 9001:2008
และประยุกต์ใช้ ในการผลิตและบริ การต่อไป

จานวนผู้เข้ าอบรม
30-50 คน

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายและ workshop โดยวิทยากรที่ปรึ กษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มี
ประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนาด้ านระบบบริ หารคุณภาพ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ความสาคัญของคุณภาพในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
 ความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นกับความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับคุณภาพ
 วิวฒ
ั นาการของการบริ หารคุณภาพ
 ประโยชน์ที่ได้ จากการจัดทาระบบบริ หารคุณภาพ
 บทบาทที่เหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในองค์การ
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
ทุกคนที่สนใจโดยไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้พื ้นฐานด้ านคุณภาพ หรื อการควบคุมคุณภาพมาก่อน
เพราะเป็ นหลักสูตรพื ้นฐานสาหรับต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 ต่อไป

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  ความสาคัญของคุณภาพในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
 ความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นกับความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับคุณภาพ
 วิวฒ
ั นาการของการบริ หารคุณภาพ
 ประโยชน์ที่ได้ จากการจัดทาระบบบริ หารคุณภาพ
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  บทบาทที่เหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในองค์การ
 หลักการบริ หารคุณภาพ 8 ประการ
 การประยุกต์คณ
ุ ภาพในงานบริ การและผลิต
หมายเหตุ : 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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Product Code : 06-016-001

หลักสูตร การสร้ างจิตสานึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
20,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
25,000 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10%
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090
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