
                                                                

 

 
การพฒันาทกัษะหวัหนา้งานฝ่ายผลติอยา่งมอือาชพี 

 
(Professional production supervisor skills development) 

วนัองัคารที ่9 สงิหาคม 2565 
วนัเสารท์ี ่13 , 20 , 27 สงิหาคม 2565 

Zoom Online/โรงแรม โนโวเทล ( สขุุมวทิ 20 ) 
แนะน ำหลักสตูร 

กำรทีอ่งคก์รจะผลติงำนทีม่คีณุภำพสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของลกูคำ้รอืองคก์รไดนั้น้จะตอ้งมปัีจจัยน ำเขำ้ที่ดมีี
คณุภำพซึง่ประกอบดว้ยปัจจัยหลกัๆ 4 อยำ่ง คอื เครือ่งจักร/อปุกรณ์ (Machine) , วัตถดุบิ (Material ) , วธิกีำร (Method) 
และคน(Man) และกำรทีจ่ะไดง้ำนหรอืผลติภัณฑท์ีด่มีคีณุภำพออกมำไดนั้น้ขึน้อยูก่บัสว่นงำนของพนักงำนควบคมุ
คณุภำพ และสว่นงำนของพนักงำนฝ่ำยผลติเป็นหลัก แมค้ณุภำพจะเป็นควำมรับผดิชอบของทกุคนทกุสว่นงำน แตส่ว่น
งำนทีใ่กลช้ดิกลับผลติภัณฑท์ีส่ดุจะเป็น 2 สว่นงำนน้ี เพรำะฉะนัน้องคก์รตอ้งใหค้วำมส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำร
ท ำงำนทัง้พนักงำนควบคุมคณุภำพและพนักงำนฝ่ำยผลติตัง้แตก่ำรท ำงำนเริม่ตน้กระบนกำรจนกระทั่งสิน้สดุกระบวนกำร 
(ตน้น ้ำถงึปลำยน ้ำ) 

 
หัวขอ้สมัมนำ 
เวลำ 09.00 - 12.00 น. (เบรค 10.30-10.45) 

• ควำมส ำคัญของกำรควบคมุคณุภำพ 

• ควำมตระหนักในคณุภำพ ( Quality Awareness 
• กำรเพิม่ควำมสำมำรถของพนักงำนดว้ยวธิกีำรฝึกอบรมแบบ 0]T ดว้ยเทคนคิ 5 
• กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิัตงิำน ( Prepare for the Operation) 

เวลำ 13.00 - 16.00 น. (เบรค 14.30-14.45) 
• เทคนคิกำรตรวจสอบคณุภำพ,และเครือ่งจักรเบือ้งตน้ 
• กำรควบคมุผลติภัณฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดโดยกำรใชร้ะบบ Nurse Call 
• กำรควบคมุกำรผลติเริม่ตน้ (Initial Production Control) 
• แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งมปีระสทิธผิล 

 



กำรบรรยำย 
บรรยำยและถำ่ยทอดจำกประสบกำรณ์จรงิกบัรปูแบบกำรท ำงำนแบบผสมผสำนระหวำ่งทักษะควำมสำมำรถจำก 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและกำศกึษำเพิม่เตมิมำผสมผสำนกบัรปูแบบกำรท ำงำนแบบคนญีปุ่่ นแบบลงตัว และ 
กจิกรรมกลุม่ (Workshop) (ม ีPre-test และ Post-Test) 

 
อัตรำคำ่อบรม Online Training (รวมคำ่วทิยำกร และเอกสำรกำรอบรม) 
คำ่อบรม : ทำ่นละ 3,000 บำท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บำท (Online ZOOM) 
สมัคร 3 ทำ่นๆ ละ 2,500 +VAT 7% รวมเป็น 2,675 บำท (Online ZOOM) 
 
 
ทำ่นละ 3,900 บำท + Vat 7% รวมเป็น 4,173 บำท (Onsite Hotel) 
*หมำยเหต ุ เฉพำะนติบิคุคลสำมำรถหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย 3 % ได ้รำคำนี้รวมเอกสำร อำหำรวำ่งและอำหำร 
กลำงวันตลอดหลักสตูร 
 
เงือ่นไขกำรอบรม... หำ้มบันทกึภำพ วดีโีอ แชร ์หรอืน ำไปเผยแพร่ 
ใบเสร็จคำ่ลงทะเบยีน สำมรถน ำไปบันกหักคำ่ใชจ้ำ่ยทำงบัญชไีด ้200 % 
 
วธิกีารช าระเงนิ:  โอนผ่ำนบัญชธีนำคำร ดังน้ี 

 ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ธนำคำรกรุงเทพ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
 
ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
หรอื E-mail : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
www.ptstraining.in.th 

 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

  
กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การพฒันาทกัษะหวัหนา้งานฝ่ายผลติอยา่งมอือาชพี 
ptstraining3@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com

