TRAINING COURSE
Leadership & Accoutability for MR
(Management Representative)

ภาวะผูน
้ าและความร ับผิดชอบของ MR (Management Representative)
สาหร ับการบริหารระบบบริหารคุณภาพ
MR คือบุคคลสาคัญในการควบคุม ทีต
่ ้องมีความเป็ นภาวะผู ้นา (Leadership) และผลักดันให ้ระบ ISO สามารถดาเนินไป
ได ้อย่างราบรืน
่ เพือ
่ ให ้เกิดระบบบริหารจัดการได ้อย่างมีประสิทธิภาพทีส
่ ด
ุ ดังนัน
้ บุคคลากรที่ ทาหน ้าที่ MR จาเป็ นต ้อง
มีห น ้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริห ารโครงการ การแก ้ไขปั ญ หา รวมถึงข ้อก าหนดที่เกีย
่ วข ้อง
รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการผลักดันให ้เกิดผลลัพธ์ตามทีค
่ าดหวัง และทาให ้สามารถจัดระบบให ้มีรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับ
องค์กรทีส
่ ุด > 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.<

COURSE OUTLINE >>
ล ักษณะการอบรม :
่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่าง
1. การบรรยายสือ
ประกอบ โดยเน ้นให ้เกิดการแลกเปลีย
่ น และ
แสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม
่ เพือ
่ สร ้างให ้เกิดความเข ้าใจ
และสามารถนาไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงได ้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
Time : 9.00-16.00 น.
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม :
ISO Team ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ
ผู ้สนใจทัว่ ไป

▪

▪

การเป็ น MR ต ้องนาพาทีมงานให ้บรรลุเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
The MR is to lead a team to achieve goals more effectively
่ ง และ เพิม
การวางแผนอย่างมีหลักการ เพือ
่ ลดความเสีย
่ โอกาสการ
บรรลุผลสาเร็จของงาน
planning principles to reduce the risk and increase the

▪
▪

likelihood of achieving a successful outcome of the work
Leadership ของ MR กับการบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ
Leadership of MR with the administration QMS
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ (Accountability) ของ MR กับการ
บริหารงานระบบบริหารคุณภาพ
Duties and Accountability of MR with the administration

▪

QMS
การสร ้างแรงจูงใจให ้ลูกน ้องและทีมงานมีความสุขและมุง่ มั่นทีจ
่ ะ
ทางานให ้บรรลุเป้ าหมาย
To motivate the staff and the team are happy and

▪

Contact us

▪

2/22 IYARA Tower, 7th Floor,
Chan Road, Tungwatdon,Sathorn
Bangkok 10120
Tel.(662) 678-5154 Fax.(662)-678-5155

committed to work towards achieving the goals
่ ลลัพธ์ทค
เทคนิคการบริหารทีมงานเพือ
่ นาไปสูผ
ี่ าดหวัง
technical management team to lead the expected results
การวางแผนงานและแก ้ปั ญหา โดยอาศัยหลักการ และ Best
่ งได ้ครบถ ้วน
Practice เพือ
่ เพิม
่ โอกาสสาเร็จ และ ป้ องกันความเสีย
to planning and problem solving Best Practice principles and
to increase the success and have fully prevent risk

▪

การตัง้ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเพือ
่ การประเมินผลทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

http://www.ticacert.com
Facebook: Tica Iso Certified
Thai International Certified Assessment Co., Ltd.

▪

setting goals and objectives for evaluation Powerful
รูปแบบการจัดระบบ ISO ทีเ่ หมาะสมในองค์กร
The style of the ISO system in their the organization

