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COURSE OUTLINE >> 

ลกัษณะการอบรม : 
1. การบรรยายสือ่สาร 2 ทาง และมตีวัอยา่ง
ประกอบ โดยเนน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น และ
แสดงความคดิเห็น 
2. กจิกรรมกลุม่เพือ่สรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจ 
และสามารถน าไปปฏบิตัจิรงิได ้
3. ประเมนิผล หลังการอบรม 
ระยะเวลาอบรม :  1  วัน  
Time : 9.00-16.00 น. 
 
ผูเ้ขา้รว่มอบรม : 
ISO Team ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ผูส้นใจทัว่ไป 

2/22 IYARA Tower, 7th Floor, 

Chan Road, Tungwatdon,Sathorn 

Bangkok 10120 

Tel.(662) 678-5154  Fax.(662)-678-5155 

http://www.ticacert.com 

Facebook: Tica Iso Certified 

 

▪ การเป็น MR ตอ้งน าพาทมีงานใหบ้รรลเุป้าหมายอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

   The MR is to lead a team to achieve goals more effectively  

▪ การวางแผนอย่างมหีลักการ เพือ่ลดความเสีย่ง และ เพิม่โอกาสการ

บรรลผุลส าเร็จของงาน 

   planning principles to reduce the risk and increase the   

   likelihood of achieving a successful outcome of the work  

▪ Leadership ของ MR กับการบรหิารงานระบบบรหิารคณุภาพ 

   Leadership of MR with the administration QMS  

▪ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ (Accountability) ของ MR กับการ

บรหิารงานระบบบรหิารคณุภาพ 

   Duties and Accountability of MR with the administration  

   QMS  

▪ การสรา้งแรงจงูใจใหล้กูนอ้งและทมีงานมคีวามสขุและมุง่มั่นทีจ่ะ

ท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

To motivate the staff and the team are happy and 

committed to work towards achieving the goals  

▪ เทคนคิการบรหิารทมีงานเพือ่น าไปสูผ่ลลพัธท์ีค่าดหวงั     

    technical management team to lead the expected results  

▪ การวางแผนงานและแกปั้ญหา โดยอาศยัหลักการ และ Best 

Practice เพือ่เพิม่โอกาสส าเร็จ และ ป้องกนัความเสีย่งไดค้รบถว้น 

to planning and problem solving Best Practice principles and  

   to increase the success and have fully prevent risk 

▪ การตัง้วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเพือ่การประเมนิผลทีม่ี

ประสทิธภิาพ  

setting goals and objectives for evaluation Powerful  

▪ รูปแบบการจัดระบบ ISO ทีเ่หมาะสมในองคก์ร      

The style of the ISO system in their the organization 

MR คอืบคุคลส าคัญในการควบคมุ ทีต่อ้งมคีวามเป็นภาวะผูน้ า (Leadership) และผลักดันใหร้ะบ ISO สามารถด าเนนิไป

ไดอ้ยา่งราบรืน่ เพือ่ใหเ้กดิระบบบรหิารจัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ดังนัน้ บคุคลากรที ่ท าหนา้ที ่ MR จ าเป็นตอ้ง

มหีนา้ที่และความรับผดิชอบ (Accountability) ในการบรหิารโครงการ การแกไ้ขปัญหา รวมถงึขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง 

รวมถงึเทคนคิต่างๆ ในการผลักดันใหเ้กดิผลลัพธต์ามทีค่าดหวัง และท าใหส้ามารถจัดระบบใหม้รีูปแบบทีเ่หมาะสมกับ

องคก์รทีสุ่ด > MR is important person who’s control of management system , then  have to a leadership and push up 

or drive ISO standard system as smoothly to be achieve and efficiently the management system. Therefore the staffs 

who’s is MR need to take an accountability in the management of the project. To solve the problem including the 

relevant requirements by any techniques in pushing the results as expected achieve with the ISO standard system 

can provide a form appropriate to the organization.< 

http://www.ticacert.com/

