
ยกเลกิการอบรมเนือ่งจากสถานการณื Covid-19 ระบาดหนัก

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซน็เตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

โทรศพัท ์:  02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 โทรสาร :   0-2569-6537  E-mail  :  ssr.qualitycenter@gmail.com , www.ssrqualitycenter.com 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ( Productivity Improvement ) วทิยากร คา่อบรม JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PI - 001 การตัง้วตัถปุระสงคค์ณุภาพ และการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง อ.ทรงพล 3900

โนโวเทล

PI - 003 การพัฒนากลยทุธส์ าหรับการผลติระดบัโลก 3900

โนโวเทล

PI - 008 การปรับเรยีบการผลติ

PI-011  การวดัภาพรวม ของการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ 3900

โนโวเทล

PI - 028 เทคนคิและทักษะการแกไ้ขปัญหา (เฉพาะหนา้) ทีห่นา้งาน 3900

โนโวเทล

PI - 029 ระบบ 5ส. เพือ่การเพิม่ผลผลติและปรับปรงุงาน 3900

โนโวเทล

PI-044 การพัฒนากระบวนการท างานในสายการผลติอยา่งเหนอืชัน้ และลดตน้ทนุ 3900 /วนั

โนโวเทล

ระบบคณุภาพ (Quality System) วทิยากร คา่อบรม JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

QS-001 ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO9001 2015 และการน าไปใช ้ 2900

เชนตเ์จมส์

QS-002 : แนวทางการบรหิารการตรวจตดิตามภายในตามขอ้ก าหนด ISO 19011 2900

เชนตเ์จมส์

QS – 003  :  ขอ้ก าหนด IATF 16949 และการน าไปใชง้าน 2900

เชนตเ์จมส์

QS – 004  : การวเิคราะหร์ะบบการวดั อ.ทรงพล 2900

เชนตเ์จมส์

12 QS – 005  : การวเิคราะหผ์ลกระทบและขอ้บกพรอ่ง (    2   วนั ) อ.เทวนิทร์ 5800

เชนตเ์จมส์

13 QS – 009 การตรวจตดิตามภายในทีมุ่ง่เนน้กระบวนการ และการตรวจตดิตามผลติภัณฑ ์ 2900

เชนตเ์จมส์

14 QS – 013  ระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและการน าไปใช ้ ( 2  วนั ) 5800

เชนตเ์จมส์

15 QS-012 เทคนคิการออกแบบ Check List เพือ่การตรวจตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ 5800

เชนตเ์จมส์

16 QS-017 : การควบคมุการเปลีย่นแปลง และการน าไปใช ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

17 QS-019 เทคนคิการคดิบนพืน้ฐานของความเสีย่ง 3900

โนโวเทล

18 QS-015 เทคนคิการบรหิารจัดการงานเอกสาร และการน าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

19 QS-016 QS-016 ปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการขอรับรองระบบคณุภาพส าหรับองคก์ร 3900

โนโวเทล

20 QS-023 การตรวจตดิตามเพือ่พัฒนาผูข้าย   (    2    วนั ) 5800

เชนตเ์จมส์

21 QS-024 การตรวจตดิตามภายในระบบ ISO 14001:2015    (   2   วนั ) 5800

เชนตเ์จมส์

22 QS-025 ประเด็นสิง่แวดลอ้มในระบบ ISO 14001:2015 2900

เชนตเ์จมส์

23 QS-026 การปิดประเด็นขอ้บกพรอ่งและการป้องกันปัญหา 2900 อ.23 อ.4 จ.12 จ.27 พฤ.4
เชนตเ์จมส์

ตารางอบรม ระบบคณุภาพ(QS) , ปรับปรงุประสทิธภิาพการผลติ(PI) ,การบรหิารทรัพยากรมนุษย(์HR) ประจ าปี 2564  (  Public Training 2021 )
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ยกเลกิการอบรมเนือ่งจากสถานการณื Covid-19 ระบาดหนัก

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซน็เตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

โทรศพัท ์:  02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 โทรสาร :   0-2569-6537  E-mail  :  ssr.qualitycenter@gmail.com , www.ssrqualitycenter.com 

ตารางอบรม ระบบคณุภาพ(QS) , ปรับปรงุประสทิธภิาพการผลติ(PI) ,การบรหิารทรัพยากรมนุษย(์HR) ประจ าปี 2564  (  Public Training 2021 )

ระบบคณุภาพ (Quality System)   -ตอ่- วทิยากร คา่อบรม JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

24 QS-027 การจัดการเชงิบรูณาการตามมาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพ 3900

โนโวเทล

25 QS-028 การจัดการความรูต้ามขอ้ก าหนด ISO 30401:2018 และการน าไปใช ้ 2900

เชนตเ์จมส์

26 QS-029 ขอ้ก าหนด ISO 9001 และเทคนคิการคดิบนพืน้ฐานของความเสีย่ง 3900 อ.2 ศ.7 พฤ.29
โนโวเทล

บรหิารทรพัยากรบคุคล ( Human Resources Management ) วทิยากร คา่อบรม JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

27 HR-001  ทักษะการเป็นหัวหนา้งาน อ.พทัิกษ์พงษ์ 3900

เชนตเ์จมส์

28 HR-002 การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ 3900

เชนตเ์จมส์

29 HR-005 การสรา้งทมีงานเพือ่เป้าหมายรว่มกันขององคก์ร อ.สาโรจน์ 3900

เชนตเ์จมส์

30 HR-008 เทคนคิการท ารายงานและการตดิตามงานทีผู่บ้รหิารตอ้งการ 3900

โนโวเทล

31 HR-009 การพัฒนาทักษะพนักงานควบคมุคณุภาพและฝ่ายผลติอยา่งมอือาชพี 3900

โนโวเทล

32 HR-010 การสือ่สารภายในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ อ.รจนกร 3900

โนโวเทล

33 HR-011 การสรา้งจติส านกึในคณุภาพ 3900

โนโวเทล

34 HR-012 ศลีธรรมกับจรรยาบรรณในการท างาน อ.เทวนิทร์ 3900

โนโวเทล

35 HR-016 : การสรา้งเสรมิความรูด้า้นคณุภาพและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เบือ้งตน้ 3900

โนโวเทล

36 HR-020 การสรา้งภาวะผูน้ าทีล่กูนอ้งรักและท างานดว้ยใจ อ.รจนกร 3900

โนโวเทล

37 HR-024 การบรหิารผลงานสูค่วามเป็นเลศิดว้ย OKRs อ.ชษิณกัญ 3900

อ.สวุรรณา โนโวเทล

38 HR-023 ปัน้วทิยากรมอือาชพี (Train -The -Trainer )  2 วนั อ.ชษิณกัญ 3900

อ.สวุรรณา โนโวเทล

39 HR-025 การสือ่สารและการประสานงาน อ.ชษิณกัญ 3900

อ.สวุรรณา โนโวเทล

40 HR-026 การสอนงานทีม่ปีระสทิธผิล   ( 2  วนั ) อ.ชษิณกัญ

41 HR-027 การวางแผนและการก าหนดเป้าหมาย อ.ชษิณกัญ 3900

โนโวเทล

42 HR-028 มนุษยส์มัพันธก์ับการท างานเป็นทมี อ.ชษิณกัญ 3900

โนโวเทล

43 HR-029 Coach The Coaching  (  5  วนั ) อ.ชษิณกัญ
อ.สวุรรณา

44 HR-030 การท ารายงานทีถ่กูใจผูบ้รหิารดว้ย Excel อยา่งมอือาชพี อ.สทุนิ 3900

โนโวเทล

หมายเหต:ุ   1.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงวันอบรมในกรณีมผีูอ้บรมไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด     2.  ราคารวมเอกสาร ใบรับรอง คอฟฟ่ีเบรคและอาหารกลางวัน ไมร่วม VAT 7%   3. สามารถลงทะเบยีนออนไลน์ได ้ที ่Web. www.ssrqualitycenter.com
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