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หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน
(Effective Writing of Standard Operations Procedure)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ระบบบริ หารคุณภาพ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการจัดการกิจกรรมทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การเพื่อให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ระบบบริ หารคุณภาพสามารถ
ใช้ ได้ ทั่ว ไป ไม่ว่า จะเป็ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรื อ การบริ การ โดยไม่คานึ ง ถึ งขนาดองค์ ก ร
เทคโนโลยี ความซั บ ซ้ อนของกระบวนการผลิ ต ฯลฯ ดั ง นัน้ เพื่ อ ให้ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น จึงต้ องมีการจัดทาเอกสารคู่มือปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารคุณภาพ เป็ นการ
มุ่งเน้ นการวางระบบการดาเนินการ และการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ ในระบบบริ หารคุณภาพ
เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจของลูกค้ าและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการจัดเตรี ยมเอกสารคูม่ ือปฏิบตั งิ านเพื่อการบริ หารจัดการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดทาเอกสารคูม่ ือปฏิบตั งิ าน
เพื่อการบริ หารจัดการงานภายในองค์กร
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ประโยชน์และความจาเป็ นของการมีเอกสารคูม่ ือปฏิบตั งิ านในระบบบริ หารคุณภาพ
 ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทาเอกสารคูม่ ือปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารคุณภาพ
 การควบคุมเอกสารในระบบบริ หารคุณภาพ
วิธีการฝึ กอบรม
บรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
หลักสูตรนี ้ สาหรับผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาเอกสารคู่มือปฏิบตั ิงาน ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
ผู้ประสานงานและทีมงาน หัวหน้ าหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทาและควบคุม
เอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ
จานวนผู้เข้ าอบรม

25-30 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  ประโยชน์และความจาเป็ นในการจัดทาคูมือปฏิบตั ิงาน
 ประเภทของโครงสร้ างของคูม่ ือปฏิบตั ิงานและขันตอนการจั
้
ดทาคูม่ ือ
ปฏิบตั ิงาน

 การเขียนกระบวนการธุรกิจเพื่อกาหนดจานวนคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
 การฝึ กปฏิบตั ิเขียนเอกสาร (Workshop)
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  หลักการเขียนคูม่ ือปฏิบตั งิ าน (Procedures) ต่อ
 การฝึ กปฏิบตั ิเขียนเอกสาร (Workshop) (ต่อ)
 การควบคุมเอกสารและบันทึก
 สรุป ถาม-ตอบ
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น
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หลักสูตร การเขียนคู่มือปฏิบัตงิ าน
(Effective Writing of Standard Operations Procedure)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

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 ***
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