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No. หลกัสตูร วทิยากร ราคา/ทา่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

PI - 001 การตัง้วตัถปุระสงคค์ณุภาพ และการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง อ.ทรงพล 3900

อ.รมณีย์ บเูลอวารด์

PI - 003 การพัฒนากลยทุธส์ าหรับการผลติระดบัโลก 3900

บเูลอวารด์

PI - 008 การปรับเรยีบการผลติ 3900

บเูลอวารด์

PI - 014 การลดตน้ทนุดว้ยระบบลนีและซปุเปอรเ์ข็มมุง่ 3900

บเูลอวารด์

PI - 028 เทคนคิและทักษะการแกไ้ขปัญหา (เฉพาะหนา้) ทีห่นา้งาน 3900

บเูลอวารด์

PI - 029 ระบบ 5ส. เพือ่การเพิม่ผลผลติและปรับปรงุงาน 3900

บเูลอวารด์

QS-001 ขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO9001 2015 และการน าไปใช ้ 2900

บเูลอวารด์

QS-002 : แนวทางการบรหิารการตรวจตดิตามภายในตามขอ้ก าหนด ISO 19011 2900

บเูลอวารด์

QS – 003  :  ขอ้ก าหนด IATF 16949 และการน าไปใชง้าน 2900

บเูลอวารด์

QS – 004  : การวเิคราะหร์ะบบการวดั อ.ทรงพล 2900

คณุรมณีย์ บเูลอวารด์

QS – 005  : การวเิคราะหผ์ลกระทบและขอ้บกพรอ่ง     2   วนั อ.เทวนิทร์ 5800

คณุรมณีย์ บเูลอวารด์

QS – 009 การตรวจตดิตามภายในทีมุ่ง่เนน้กระบวนการ และการตรวจตดิตามผลติภัณฑ ์ 2900

บเูลอวารด์

QS – 013  ระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและการน าไปใช ้ 2  วนั 5800

บเูลอวารด์

QS-017 : การควบคมุการเปลีย่นแปลง และการน าไปใช ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 2900

บเูลอวารด์

QS-019 เทคนคิการคดิบนพืน้ฐานของความเสีย่ง 3900

บเูลอวารด์

QS-023 การตรวจตดิตามเพือ่พัฒนาผูข้าย       2    วนั 5800

บเูลอวารด์

QS-024 การตรวจตดิตามภายในระบบ ISO 14001:2015        2   วนั 5800

บเูลอวารด์

QS-025 ประเด็นสิง่แวดลอ้มในระบบ ISO 14001:2015 2900

บเูลอวารด์

QS-026 การปิดประเด็นขอ้บกพรอ่งและการป้องกันปัญหา 2900

บเูลอวารด์

QS-027 การจัดการเชงิบรูณาการตามมาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพ 3900

บเูลอวารด์

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

บเูลอวารด์

HR-001  ทักษะการเป็นหัวหนา้งาน อ.พทัิกษ์พงษ์ 3900

อ.เทวนิทร์ บเูลอวารด์

HR-002 การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ 3900

บเูลอวารด์

HR-005 การสรา้งทมีงานเพือ่เป้าหมายรว่มกันขององคก์ร 3900

บเูลอวารด์

HR-008 เทคนคิการท ารายงานและการตดิตามงานทีผู่บ้รหิารตอ้งการ 3900

บเูลอวารด์

HR-009 การพัฒนาทักษะพนักงานควบคมุคณุภาพและฝ่ายผลติอยา่งมอือาชพี 3900

บเูลอวารด์

HR-010 การสือ่สารภายในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 3900

บเูลอวารด์

HR-011 การสรา้งจติส านกึในคณุภาพ 3900

บเูลอวารด์

HR-012 ศลีธรรมกับจรรยาบรรณในการท างาน 3900

บเูลอวารด์

HR-016 : การสรา้งเสรมิความรูด้า้นคณุภาพและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เบือ้งตน้ 3900

บเูลอวารด์

หมายเหต:ุ 1.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงวันอบรมในกรณีมผีูอ้บรมไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด

                 2  ราคารวมเอกสาร ใบรับรอง คอฟฟ่ีเบรคและอาหารกลางวัน ไมร่วม VAT 7% 

                 3. กรณีสง่ผูเ้ขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดคา่อบรมทา่นละ 400 บาท (เฉพาะหลักสตูรทีม่รีาคาตัง้แต ่3,900 บาทขึน้ไป )  
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ระบบคณุภาพ (Quality System)

7 คณุรมณีย์ ศ.11 ศ.18

พฤ.24 จ.16

5 คณุรมณีย์

6 อ.พทัิกษ์พงษ์

4 ดร.ทองพนู
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ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ( Productivity Improvement )
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