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วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น.
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TQM : Total Quality Management ตามแนวทางของ Prof. Dr. Noriaki Kano หรือ รางวัล KANO Quality Award
ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) จัดขึ้นนั้น ถือว่าเป็นระบบที่ร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม 1.0 จนพัฒนาไปถึง 4.0 ที่เรียกว่า Internet
of Thing : IoT ก็ตาม TQM ตามแนวทางนี้ ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ พิสูจน์ แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรที่นำระบบ
TQM เข้ามาใช้ ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมั่นคง
ทุก ๆ องค์กร หรือสถานประกอบการ สามารถที่จะท้าทายมุ่งสู่เส้นทางระบบ TQM ...รางวัล KANO Quality Award
ได้โดยที่องค์กรนั้นมีการสร้างพื้นฐาน 5ส + Kaizen ที่แข็งแกร่งให้เกิดทั่วทั้งองค์กร

วิทยากร

TQM

SORT
Work Environment
Improvement

SUSTAIN

STANDARDIZE

SET

SHINE

Performance Improvement

Kaizen

หัวข้อสัมมนา
09.00 - 12.00 น.
• การทำ 5ส + Kaizen เกิดทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วิธีการ เทคนิค ยกระดับ 5ส + Kaizen มุ่งสู่เส้นทางระบบ TQM

อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ

13.00 - 16.00 น.

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาวุโส
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าลงทะเบียน
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• เกณฑ์รางวัล KANO Quality Award
• ตัวอย่าง Best Practice ของการทำระบบ TQM

2,140
บาท/ท่าน
(2,000 บาท + Vat 7%)
สมัคร 3 ท่าน ฟรี

1 ท่าน

***ฟรีท่านที่

4

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 771-772 โทรสาร 0-2719-9481-3
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ใบสมัครฟังบรรยายพิเศษ...
และเกณฑ์รางวัล
K–18JP01KN : 287050101100–9 – 284–1 – 2630

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น.
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องค์กร/บริษัท.....................................................................................................ประเภทผลิตภัณฑ์ .........................................................
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมงานได้กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันงาน 5 วันทำการ มิฉะนั้น ท่านจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

อัตราค่าลงทะเบียน
ชำระโดย :

2,000 บาท + Vat 7% =

ial สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
c
e
Sp

2,140 บาท / ท่าน
***ฟรี ท่านที่ 4

 เงินสด
 ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาบางกะปิ
เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
*โปรดแนบสำเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัทส่ง E-mail : kanok@tpa.or.th ถึงคุณกนก*
 เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-3-000132-246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ :

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 771-772 โทรสาร 0-2719-9481-3
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th

ลงชื่อผู้จอง .................................................................
วันที่ .................../................../.....................
โทรศัพท์ ....................................................................

.........................................................................

E-mail.

