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พรอ้มรบัใบวฒิุบตัรฟร ี

  หลกัสูตร  การสร้างจิตส านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 

วนัพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม  2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวทิ 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ** สถานที่อาจมีการเปลีย่นแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี 

สมัครสัมมนา 2 ท่าน ลดเพิม่อีก 500.-   

หรือ  สมัคร 3ท่าน เข้าฟรีเพิม่อกี 1 ท่านทันที !!! 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

เป็นการสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้เก่ียวกบัจิตส านึกดา้นคุณภาพ จิตส านึกท่ีดีในการท างาน มีความ
ตระหนกัในการปรับเปล่ียนแนวคิดใหเ้กิดจิตส านึกในการปฏิบติังานเพื่อสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานดว้ยจิตส านึก
ท่ีดี ลดของเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการ แนวความคิด มุมมองทางดา้นคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และ ใหเ้กิดความตระหนกั

ถึงความส าคญัของคุณภาพของแต่ละส่วนงานและต่อธุรกิจ 

๒. เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวทางในการน าหลกัการทางดา้นคุณภาพและ มาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการภายใน 

และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิผลได ้

๓. เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการและเทคนิคในภาพรวมท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถควบคุม

งานประจ าดว้ยตนเอง 

หัวข้อการอบรม 

๑. ความหมาย ความส าคัญของค าว่า “คุณภาพ” 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบภาคทฤษฎี 
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๒. ความท้าทายที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ” 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา้ 

๓. ขอบเขตค าว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียความเขา้ใจในกระบวนการผลิตในสินคา้แต่ละผลิตภณัฑ ์

๔. ความเข้าใจคลาดเคล่ือนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบั “คุณภาพ” 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปากเปล่า 

๕. แนวความคิดหลกัเกีย่วกบัสินค้าที่ผ่านงานคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด : เปอร์เซ็นตข์องสินคา้ท่ีผา่นการตรวจสอบมาตรฐานของแผนกคุณภาพ 

๖. บัญญตัิแห่งความจริง 10 ประการ เกีย่วกบัคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียการรับรู้เก่ียวกบังานคุณภาพ 

๗. จิตส านึกและจิตส านึกคุณภาพคืออะไร 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียจากการปฏิบติังานท่ีไม่มีความผิดพลาดจากการปฏิบติัตามระบบงานคุณภาพ 

๘. ผลกระทบจากการขาด จิตส านึกคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด : คะแนนเฉล่ียจากการปฏิบติังานท่ีมีความผิดพลาดจากการปฏิบติัตามระบบงานคุณภาพ 

๙. พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด : ไม่มีความผิดพลาด จากการปฏิบติังาน ไม่มีขอ้ร้องเรียน ไม่มีอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน  

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานทัว่ไป หวัหนา้งาน หรือระดบัผูบ้งัคบับญัชาข้ึนไป ทุกฝ่ายทุกระดบั  
 

วิธีการอบรม 
  บรรยาย / Workshop / กรณีศึกษา 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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