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แบบสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม ประจำปี 2558
โดยฝ่ำยบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ม.อ.
กรุณากรอกข้อความต่อไปนี้ ด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน
บริษัท / หน่วยงาน:
ที่อยู่ :
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
E-mail:
ชื่อผู้ติดต่อ
ตาแหน่ง
มีความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ประจาปี 2558 ตามรายละเอียด หลักสูตรอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง หน้ารหัสหลักสูตรการอบรมที่
ทางหน่วยงานสนใจจัดอบรมหรือสนใจเข้าร่วมการอบรม เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พร้อมระบุช่วงเวลาและประเภทการบริการ
วิชาการ) *** เป็นเพียงแบบสำรวจเบื้องต้นเท่ำนั้นไม่ใช่ใบสมัครเข้ำร่วมอบรม***
หลักสูตรที่องค์กรต้องกำรจัดอบรม
รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หมวดที่ 1 : หมวด ระบบคุณภำพ
QM-01 5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต
QM-02 Problem Solving QC Story
QM-03 การควบคุมกระบวนการโดยกลวิธีทางสถิติ (SPC)
QM-04 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
QM-05 การประกันคุณภาพ
QM-06 เทคนิคการตรวจ 5ส. (5S Audit Technique)
QM-07 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
QM-08 เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการชักตัวอย่าง
QM-09 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
QM-10 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
QM-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
QM-12 สถิติเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
QM-13 การ Brain Storming ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
QM-14 creative thinking for business
QM-15 Calibration (การสอบเทียบเครื่องมือวัด)
QM-16 การจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงาน (GMP)
หมวดที่ 2 : หมวด กำรจัดกำร
MG-01 การลดการสูญเสียและค่าใช้จา่ ยที่ไม่จาเป็น
MG-02 ทักษะการบริหารสาหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

ช่วงเวลำ
ในกำรจัดอบรม
(เดือน)

ประเภทของกำรบริกำรวิชำกำร
In-house
Training

Public
Training

ที่ปรึกษำ
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หลักสูตรที่องค์กรต้องกำรจัดอบรม
รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หมวดที่ 2 : หมวด กำรจัดกำร (ต่อ)
MG-03 ผู้ตรวจสอบอาคาร
MG-04 กิจกรรมกลุ่มเพื่อการทางานเป็นทีม (Walk Rally)
MG-05 การบริหารธุรกิจแนวพุทธะ
MG-06 การบริหารความเครียด
MG-07 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หมวดที่ 3 : หมวด เทคโนโลยีและกำรจัดกำรกำรผลิต
-01 กลยุทธ์ที่ตั้งและการบริหารการผลิต
-02 การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทางาน
-03 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต
-04 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
-05 ระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance
-06 ระบบบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
-07 การบริหารจัดการซ่อมบารุงอย่างมีประสิทธิภาพ
-08 ระบบการผลิตแบบลีน
-09 การเลือกและประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ใน
อุตสาหกรรม
-10 ระบบตรวจวัดคุณภาพและความผิดปกติของ
มอเตอร์เหนี่ยวนาในโรงงานอุตสาหกรรม
-11 ระบบการผลิตแบบทันเวลา
-12 Plant Design
หมวดที่ 4 : หมวด สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรพลังงำน
-01 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
-02 ผู้ปฏิบัตงิ านประจาระบบบาบัดมลพิษน้า
-03 ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า
-04 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร
และหลักในการจัดทา ISO 50001
-05 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อการจัดการพลังงาน
-06 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
-07 เทคโนโลยีสะอาด
-08 การจัดการมูลฝอยชุมชน
-09 นายช่างโยธา อบต. ด้านโยธาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
หมวดที่ 5 : หมวด เทคโนโลยีสำรสนเทศ
IT-01
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
IT-02
การใช้งาน Office
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หลักสูตรที่องค์กรต้องกำรจัดอบรม
รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ช่วงเวลำ
ในกำรจัดอบรม
(เดือน)

ประเภทของกำรบริกำรวิชำกำร
In-house
Training

Public
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ที่ปรึกษำ

หมวดที่ 5 : หมวด เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ต่อ)
IT-03
การจัดทาธุรกิจ On-line
IT-04
การซ่อมและดูแลคอมพิวเตอร์
IT-05
การใช้งานอินเตอร์เน็ต
IT-06
การพัฒนาโปรแกรมบน Android
IT-07
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการควบคุม
IT-08
เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมการผลิตและ
ขนส่ง (Logistics)
IT-09
การประยุกต์ใช้ Google Calendar
IT-10
การตัดต่อวีดีโอด้วย AUS Video Editor
IT-11
การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla
หมวดที่ 6 : หมวด หลักสูตรอื่นๆ
OT-01 การใช้วิทยุโทรคมนาคมสาหรับหน่วยงานราชการ
(เครื่องสังเคราะห์ประเภท 2)
OT-02 การติดตั้งระบบดาวเทียมเพื่อสารสนเทศด้าน
การศึกษา
OT-03 ERP OF SCM
หลักสูตรอื่นๆ ที่มีควำมประสงค์จะให้จัดฝึกอบรม (นอกเหนือจำกหลักสูตรฝึกอบรมตำมตำรำงข้ำงต้น)
1.
2.
3.
4.
5.
 In-house Training หมายถึง การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร โดยจัดขึ้นภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
 Public Training หมายถึง การฝึกอบรมทีบ่ ริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับคณะฯ ตามแผนการฝึกอบรมที่ทา่ นมีส่วนรวม
 ที่ปรึกษา หมายถึง องค์กรมีความต้องการให้คณะฯ จัดที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้เฉพาะ ทางแก่หน่วยงาน
กรุณำส่งแบบสำรวจกลับมำทีฝ่ ่ำยบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใน 29 ม.ค. 58
โทรสำร. 0-7445-9399 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
หรือโทรศัพท์ 0-7428-7089,0-7428-7423 089-7333125 (คุณนิษฐกำนต์/คุณเสำวลักษณ์)
**ขอขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสำรวจ**
ควำมต้องกำรของท่ำน คือ งำนบริกำรของเรำ “Your Requirement is Our Services”

