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  Basic TQM  
Concept & Quality  

Awareness Mindset 
 

ทุกส่วนงานในองคก์รล้วนแล้วแต่ต้องคาํนึงถงึ “คณุภาพ” ในการทํางานทัง้สิ้น จึงสามารถเรยีกกันติด
ปากว่าเป็น Quality First คณุภาพต้องมาก่อนเสมอ ถ้าการทํางานใดขาดการคํานึงถึง “คุณภาพ” การทํางาน
นัน้ย่อมไม่สมบรูณ์ และก่อให้เกดิความเสยีหายตามมามากมาย  

การทํางานทีข่าดคณุภาพ ทําให้เกดิของเสยีจากการทํางาน เมื่อมีของเสียมากก็ทําให้ต้นทุนในสินค้า 
นัน้เพิม่สูงขึ้น เพราะต้องผลติสนิคา้ขึ้นมาทดแทนจํานวนทีข่าดไปให้ครบ ทําให้ส่งสนิคา้ไดช้้ากว่ากําหนด ทําให้
เกดิความรบีเร่ง เมื่อรบีมากการควบคุมคุณภาพก็ด้อยประสิทธิภาพลง และเมื่อสินค้าไปถึงมือลูกค้า การ 
Complain กเ็กดิขึ้นและสะท้อนกลบัมายงัองคก์ร และถ้ายงัปล่อยเกดิปญัหาซ้ําๆ ขึ้นอีก ก็เหมือนกับว่าเราเปิด
โอกาสให้ลูกคา้ไปหาคูแ่ข่งไดง้า่ยขึ้น 

ดงันัน้การสร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นทัว่ทัง้องค์กร TQM จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ 
คณุภาพกเ็ป็นเร ือ่งของทุกคนทีต่้องให้ความใส่ใจเป็นอันดบัแรก ถ้าทุกคนคํานึงถึงคุณภาพแล้วงานใด ก็จะ
สําเรจ็ลุล่วงไดต้ามเป้าหมายทีกํ่าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างแน่นอน 

หลักสูตรจัดทําขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแนวคดิพื้นฐานในการนํา TQM มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ให้
ประสบความสําเรจ็ โดยฝึกการรวมกลุ่มทํากจิกรรมเพือ่สรา้งบรรยากาศการแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั 
 

วตัถปุระสงค์โครงการ 
1. ผู้เข้าอบรมสามารถอธบิายความสําคญัของรปูแบบคณุภาพและเข้าใจแนวความคดิทีผู่้เชีย่วชาญดา้น

คณุภาพแต่ละคนให้นิยามไว้ได ้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจองคป์ระกอบความสําเรจ็ของการประยุกต์ใช้ TQM ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจปรชัญากรอบแนวความคดิในการทํา TQM ได้ด ี
4. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมนิหลกัการของการจัดการคณุภาพเพือ่อธบิายว่าจะนําหลกัการ 

เหล่าน้ีไปใช้ในระบบบรหิารคณุภาพไดอ้ย่างไร 
     5.   ผู้เข้าอบรมสามารถพฒันากลยุทธ์สําหรบัการนํา TQM ไปใช้ในองค์กรไดเ้ป็นอย่างด ี
 

เน้ือหาของหลกัสูตร 
1. หลกัการและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั TQM 

1.1. ความเป็นมาและความหมายของระบบคณุภาพ TAM 
1.2. ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ในการประยุกต์ใช้ TQM  
1.3. เปรยีบเทยีบแนวความคดิของ Gurus แต่ละคน 
1.4. 5 ขัน้ตอนการทํางานสู่คณุภาพ 
 



2. องค์ประกอบของกระบวนการปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
          2.1. แนวคดิของการปรบัปรงุงานอย่างต่อเน่ือง 
          2.2. การตัง้กลุ่มคณุภาพ QCC และรปูแบบการ Brainstorming 
          2.3. PDCA 8 ขัน้ตอนเพือ่ให้บรรลุการปรบัปรงุอย่างมปีระสทิธภิาพ 
          2.4. ปจัจยัแห่งความสําเรจ็และล้มเหลวในการทํา TQM  

3. Benchmarking เครื่องมอืสู่ความเป็นเลิศ 
          3.1. ความหมายของ Benchmarking 
          3.2. ประโยชน์ของการทํา Benchmarking 
          3.3. ประเภทของ Benchmarking 
          3.4. กระบวนการทํา Benchmarking 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลกัสูตร ONLINE 3 ชัว่โมง เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

รูปแบบการอบรม (Methodology) 
1. Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซกัถาม 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารยศ์กัด์ิดา  กรรณนุช 
 ที่ปรกึษาส่วนบุคคล วทิยากร  ด้านการผลติ 
 มปีระสบการณ์ด้านการผลติรวมมากกว่า 25 ปี ทําให้ได้มโีอกาสทํางานกบัคนหลากหลายประเภท เขา้
ใจความต้องการของทัง้คนและเขา้ใจทัง้งานทกุระดบั เพราะได้เตบิโตมาทางสายโรงงานตัง้แตเ่ป็นพนกังานฝ่ายผลติ 
เป็นหวัหน้างาน เป็นผู้จดัการฝ่ายผลติ และฝ่ายบรหิารโครงการ รวม 15 ปี กบับรษิัทสวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทชัน้นําระดบัโลกทางด้านอญัมณ ี  
 ปจัจุบนัเป็นที่ปรกึษาและวทิยากรอสิระ 
 การศึกษา  
 ปรญิญาโท : มหาวทิยาลยัรงัสติ - การบรหิารจดัการธุรกจิ SMEs 

ปรญิญาตร ี: วทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุวีทิยาลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ – การบรหิารจดัการทัว่ไป  
ประสบการณ์ทาํงาน 

- ผู้จดัการฝ่ายวางแผนและพฒันาการผลิต (Head of Production Development) 
บริษทั สวารอฟสก้ี เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (Swarovski Gemstones-TH) 
ธุรกจิ ผลิตและส่งออกอญัมณี/พลอย (18 ปี...2541-2559) 
- ผู้แทนขายสินค้าประดบัยนต์ (Sale Executive) 
บริษทั เท็ก-เท็คซพัพลาย จาํกดั (TEX TECH Supply) 
ธุรกจิ ผลติและจําหน่ายสนิค้าประดบัยนต์ (2 ปี...2539-2541) 
- หวัหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor) 
บริษทั โอเรียนเต็ลแลป็ปิดาร่ี จาํกดั (Oriental Lapidary) 
ธุรกจิ ผลติและจําหน่ายอญัมณี/เพชร (11 ปี...2528-2539) 

 

กาํหนดการ วนัพฤหสับดีท่ี 22 กนัยายน 2565 
สถานท่ี Zoom Online Meeting 
ราคา    1,500  บาท 



   
 

หลกัสูตร  Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset 
กาํหนดการ  วนัพฤหสับดีท่ี 22 กนัยายน 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
1 ท่าน 1,500 + 105 = 1,605 1,605 – 45 = 1,560 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา     
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................Skype/Line Id : ………………………………………….………….……….. 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................Skype/Line Id : …………………………………….…….………………….. 
 

ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื่อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)  
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื่อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 

 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที.่.................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ชัน้.................... 

ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 

ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail :.............................................................. 

ต้องการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายหรือไม่  ต้องการ ไม่ต้องการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในนาม บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์  จาํกดั   
 98/83 หมู่ที่ 4 ต.บงึย ีโ่ถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี12130  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเข้าบญัชี :บรษิัท เคเอน็ซ ีเทรนน่ิง เซน็เตอร ์ จํากัด   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์
    ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขทีบ่ญัชี  364-236239-5 
    ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 2  เลขทีบ่ญัช ี 022-3-65013-9 
  

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร.02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์

.........../............./.......... 


