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หลักสูตร  จิตส านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 
 

วนัท่ี 4 มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

วิทยากร   อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทนัที 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาของงานท่ีเกิดความเสียหายอยู่บ่อยคร้ังไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการ งานท่ีเสียหายจากเคร่ืองจักร งาน
ท่ีเสียหายจากคน ซ่ึงงานเหล่านีอ้าจส่งผลเสียและลุกลามจนอาจท าให้องค์กรได้รับผลกระทบอยู่บ่อยคร้ังจนท าให้เกิด
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หากเกิดความเสียหายซ ้าๆเร่ืองเดิม อาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ซ้ือสินค้าหรือบริการ
กเ็ป็นได้ 
 ฉะนั้นถึงเวลาแล้วท่ีบุคลากรทุกคนในองค์กรควรจะหันมาสนใจในเร่ืองของคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
งาน คุณภาพการบริการ กมี็ความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีอาจเป็นปัจจัยให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการสร้างคุณภาพเพ่ือลดความสูญต้นทุนท่ีไม่จ าเป็นต่อการท างาน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ ทักษะ และเคร่ืองมือต่างๆในใช้ในงานเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกคุณภาพ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

 บุคลากรทุกระดับ หรือผู้ ท่ีสนใจ 
 
เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 

 กรอบแนวคิดด้านคุณภาพ 
 ความหมายและความส าคัญของ”คุณภาพ” 
 ระบบการจัดการคุณภาพในแบบต่างๆ 

 การท า 5 ส. และKIZEN 
 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 
 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดคุณภาพในองค์กร 
 งานคุณภาพเป็นอย่างไร คนคุณภาพเป็นอย่างไร 
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 จิตส านึกและจิตส านึกคุณภาพสร้างได้อย่างไร 
 พฤติกรรม 5 ประการของผู้มีจิตส านึกคุณภาพ 
 การใช้เคร่ืองมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ 

1.การเพ่ิมศักยภาพของตนเอง (Personal mastery) 

2.การมุ่งสะท้อนความคิด (Mental models) 

3.การมีส่วนร่วมทางความคิด (Share vision) 

4.การท างานร่วมกัน (Team learning) 

5.การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) 

  ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

 9.00-16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

mailto:hrdzenter@gmail.com

