Product Code : 06-016-002

หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ระบบบริ หารคุณภาพเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับระบบบริ หารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการ
จัด การกิ จ กรรมทัง้ หมดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ คุณ ภาพของผลิต ภัณฑ์ หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ให้ ลูก ค้ า พึงพอใจ
(Customer Satisfaction) จัดทาขึ ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้ วยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization) เป็ นระบบบริ ห ารคุณ ภาพที่ ใ ช้ ได้ ทั่ว ไป ไม่ว่า จะเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรื อการบริ การ โดยไม่คานึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี และความซับซ้ อน
ของกระบวนการผลิต ฯลฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการจัดเตรี ยมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อม
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานต่างๆ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดทาและควบคุมระบบเอกสาร
ภายในองค์กร
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ประโยชน์และความจาเป็ นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
 ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทาเอกสารในระบบคุณภาพ
 ระบบการควบคุมเอกสาร
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
หลัก สูต รนี ้ ส าหรั บ ตัว แทนฝ่ ายบริ ห าร (QMR) ผู้ป ระสานงานและที ม งาน ISO9001
หัวหน้ าหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทาและควบคุมเอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ
30-50 คน

จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00






กิจกรรม
ประโยชน์และความจาเป็ นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
โครงสร้ างและประเภทของเอกสาร
เอกสารที่จาเป็ นเพื่อควบคุมกระบวนการ
ระบบการควบคุมเอกสาร
: การจัดทาเอกสาร
: การขอแก้ ไขเอกสาร
: การยกเลิกเอกสาร

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  ระบบการควบคุมเอกสาร (ต่อ)
 การฝึ กปฏิบตั ิการควบคุมเอกสาร (Workshop)
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 : 06-016-002

หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร
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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