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*ส ำหรับ SMEs ทีส่นใจเขำ้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่อเนือ่ง จะไดร้ับส่วนลดพิเศษ  
 

เปิดรับสมัครแล้ววันน้ีเป็นต้นไป 
ฝึกอบรม กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2560 

 
 

 
ตดิต่อลงทะเบียนฝึกอบรม 
  ส่วนบริกำรฝึกอบรม ฝ่ำยฝึกอบรม สถำบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ 
  โทรศพัท์ 0-2619-5500 ต่อ 466 คณุพชัรวรรณ, 467 คณุพนิตนำฎ 

E-mail: phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th 
โทรศพัท์มือถือ 084-336-5252    โทรสำร 0-2619-8098 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารลงทะเบียนได้ท่ี www.tqa.or.th  หรือ  www.ftpi.or.th หรือ 
 

 

http://www.tqa.or.th/
http://www.ftpi.or.th/
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การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
ประจ าปี 2560 

TQA Training Program 2017 
 

หลักการและเหตุผล 
 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศไปสูร่ะบบเศรษฐกิจ
ท่ีมีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ น าไปสูก่ารพฒันาท่ีมีคณุภาพและยัง่ยืน (High Performance Economy) ซึง่มีปัจจยั
สนบัสนนุพืน้ฐานครอบคลมุ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และด้านการพฒันาระบบข้อมลูข่าวสารด้านบริหารจดัการ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality  Award : TQA เป็นรางวลัท่ีถูกบรรจุไว้ในแผน
ยทุธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตของประเทศเพ่ือสร้างรากฐานการเติบโตของผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  น าไปสูก่ารขบัเคลื่อน
ประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศอย่างยัง่ยืน  โดยมีสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือ  เผยแพร่  
สนบัสนุน  และผลกัดนัให้องค์กรตา่งๆ  ทัง้ภาคการผลิตและการบริการ  น าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติไปพฒันา
ศกัยภาพระบบการบริหารจดัการในองค์กร 

 รางวลัคณุภาพแห่งชาติ  ถือเป็นรางวลัระดบัมาตรฐานโลก  เน่ืองจากมีพืน้ฐานทางเทคนิคและกระบวนการ
ตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ  The Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) ซึง่เป็นต้นแบบรางวลัคณุภาพแห่งชาติท่ีประเทศตา่งๆ หลายประเทศ กวา่ 70 ประเทศทัว่
โลกน าไปประยกุต์ 

 เน่ืองจากเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัมีความซบัซ้อน การด าเนินการให้รางวลัคณุภาพแห่งชาติ จึง
จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ในระดบัสูง ให้กับผู้ สมคัรหรือ
องค์กรต่างๆ และผู้ ท่ีสนใจเป็นผู้ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส านักรางวลัคุณภาพแห่งชาติ จึงก าหนด
หลกัสตูรเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ ส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัให้องค์กรต่างๆ พฒันาการบริหารจดัการตาม
แนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพของสากล 
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วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบตัิการให้แกผู่้ ท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง 
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรในองค์กรตา่งๆ รวมถงึน าไปปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวลั 

คณุภาพแห่งชาติ  ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร  
 
 

 
 

*SMEs ทีส่นใจเข้ำร่วมอบรมในหลกัสูตรต่อเนือ่ง จะไดร้บัส่วนลดพิเศษ  
 

โปรดศกึษารายละเอียด วตัถปุระสงค์ กลุม่เปา้หมาย หวัข้ออบรมแตล่ะหลกัสตูร และเง่ือนไข ประกอบการสมคัร 
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หลักสูตรและค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ : สถานทีจั่ดอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ชื่อหลักสตูร สถานที่ รูปแบบ 
จ านวน ค่าธรรมเนียม 

รุ่น วัน 
สมาชิก
สถาบัน 

บุคคล
ทั่วไป 

1. TQA Overview for SME 
วนัท่ี 25 เมษายน 2560 

พิเศษ SMEs ทีส่นใจเข้ำร่วมอบรมต่อเนือ่งหลกัสูตรที ่2-5 รบัส่วนลดพิเศษ 
ท่ำนละ 1,500 บำท ต่อหลกัสูตร 

 
รร.อมารี บเูลอวาร์ด บรรยาย 

กรณีศกึษา 
1 1 2,500 2,700 

2. TQA Criteria  
รุ่น 1 : 8-10 กมุภาพนัธ์ 2560 
รุ่น 2 : 22-24 กมุภาพนัธ์ 2560 
รุ่น 3 : 1-3 มีนาคม 2560 
รุ่น 4 : 8-10 มีนาคม 2560 
รุ่น 5 : 15-17 มีนาคม 2560 (หาดใหญ่) 
รุ่น 6 : 29-31 มีนาคม 2560 
รุ่น 7 : 19-21 เมษายน 2560 
รุ่น 8 : 17-19 พฤษภาคม 2560 
รุ่น 9 : 28-30 มิถนุายน 2560 
รุ่น 10 : 12-14 กรกฎาคม 2560 

 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.ไดมอนด์ พลาซา่ 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 

บรรยาย 
กรณีศกึษา 
กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

 

10 3 9,000 9,500 

3. TQA Internal Organization Assessment 
รุ่น 1 : 2-4 พฤษภาคม 2560 
รุ่น 2 : 14-16 มิถนุายน 2560 
รุ่น 3 : 7-9 สิงหาคม 2560 

-ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน 

 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

 
 

3 
 

 
 
3 

 
 

9,000 

 
 

9,500 

4. TQA Application Report  Writing 
รุ่น 1 : 23-24 มีนาคม 2560 
รุ่น 2 : 25-26 พฤษภาคม 2560 
รุ่น 3 : 8-9 มิถนุายน 2560 

-ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน 

 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 
รร.เซน็จร่ีู พาร์ค 

 

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

3 2 6,500 7,000 

5. Boost up TQA 2 and 4 Category by Business 
Excellence Tools 

รุ่น 1 : 27-28 เมษายน 2560 
รุ่น 2 : 22-23 มิถนุายน 2560 
รุ่น 3 : 24-25 สิงหาคม 2560 
รุ่น 4 : 14-15 กนัยายน 2560 

-ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน 

 
 
รร.ตวนันา ถ.สรุวงศ์ 
รร.ตวนันา ถ.สรุวงศ์ 
รร.ตวนันา ถ.สรุวงศ์ 
รร.ตวนันา ถ.สรุวงศ์ 
 

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

4 2 8,000 8,500 

6. Learning and Sharing with Winner  Organizations  ภายในประเทศ 
ครัง้ที่ 1 : กรกฎาคม 2560 
ครัง้ที่ 2 : สิงหาคม 2560 
ครัง้ที่ 3 : กนัยายน 2560    

เยี่ยมชม
หนว่ยงาน 
สรุปประเด็น 

 
3 

 
1 

 
5,000 
ตอ่ครัง้ 

 
5,500 
ตอ่ครัง้ 

7. Learning and Sharing with Winner  Organizations  ต่างประเทศ 
ครัง้ที่ 1 : 1-3 มีนาคม 2560 (ประเทศสิงคโปร์) 
ครัง้ที่ 2 : กนัยายน 2560  

เยี่ยมชม
หนว่ยงาน 
สรุปประเด็น 

2 3-5 N/A N/A 
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รายละเอียดการสมัครและช าระค่าธรรมเนียม 
1. กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมภายใน 5 วนั หลงั Fax ใบสมคัร  
2. คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% อาหารวา่ง 2 มือ้ อาหารกลางวนั 1 มือ้ เอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม หนงัสือ และกระเป๋าผ้า TQA 
3. สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมลูนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และสามารถ

น าไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 
4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนวนัอบรมอย่างน้อย 7 วนัท าการ มิฉะนัน้

สถาบนั ขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ธรรมเนียม 50% 
5. สถาบนัมีสิทธ์ิบอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทนัทีเม่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วน และไม่

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยท่ีส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในสว่นของวนัท่ีบอก
ยกเลิกภายใน 30 วนั หลงัจากวนับอกเลิกสิทธ์ิ (ผู้สมคัรจะต้องรับภาระคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 
 
 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม 
       ผู้ ฝึกอบรมในทกุหลกัสตูรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80% 

**กรณีไมไ่ด้รับใบรับรองในหลกัสตูร TQA Criteria จะไมส่ามารถเข้าอบรมในหลกัสตูรตอ่เน่ืองได้** 
(ส านกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติขอสงวนสิทธ์ิในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขการฝึกอบรม) 
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1. หลักสูตร TQA Overview for SMEs  
  

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าของกิจการ SMEs ผู้บริหารระดบัสงู SMEs ทายาทธุรกิจ SMEs ท่ีต้องการทราบแนวคิดของการบริหาร
จดัการตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติในภาพรวม เพ่ือยกระดบัความน่าเช่ือถือขององค์กร และพฒันา
องค์กรสูค่วามเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารจดัการเพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ คา่นิยมและแนวคิด
ของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติในภาพรวม ให้กบักลุม่ผู้ประกอบการ SMEs 

 เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คณุภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจงูใจ ใน
การปรับปรุงพฒันาธุรกิจให้มีมาตรฐานสูร่ะดบัสากลมากขึน้ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทัง้
แนวคิดหลกัการของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม และตระหนักถึงความส าคญัในการพัฒนา
ศกัยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศและสากล 

วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา  

   ระยะเวลา   1 วนั/รุ่น จ านวน 1 รุ่น  

 อัตราค่าลงทะเบียน   สมาชิกสถาบนั 2,500 บาท บคุคลทัว่ไป 2,700 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

 หวัข้อการฝึกอบรม 

     * เน้นความเข้าใจแนวคิดและภาพรวมของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

     * เน้นแนวทางการประยกุต์ใช้แบบง่าย ๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาองค์กร 

 ระบบบริหารจดัการเพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 

 คา่นิยมและแนวคิดของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 ระบบบริหารจดัการ SMEs ตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร 

 การวางแผนการด าเนินธุรกิจ 

 การมุง่เน้นลกูค้าและตลาด 

 การวดัวิเคราะห์และจดัการความรู้ 

 การบริหารทรัพยากรบคุคล 

 การจดัการกระบวนการ 

 ผลลพัธ์ทางธุรกิจ และตวัวดัท่ีส าคญั 

 แนวทางการน าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติไปประยกุต์ใช้ในองค์กร 
 
พิเศษ SMEs ทีส่นใจเข้ำร่วมอบรมต่อเนือ่งหลกัสูตรที ่2-5 รบัส่วนลดพิเศษ ท่ำนละ 1,500 บำท ต่อหลกัสูตร 

 



TQA Training Program 2017                  Page 7  

2. หลักสูตร TQA Criteria  
  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณะท างานพฒันาองค์กร ท่ีมุง่มัน่จะน าเกณฑ์ไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจงั และผู้สนใจ
ศกึษาเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อก าหนดโดยรวม (Overall 
Requirements) เป็นหลกัในการเรียนรู้เนือ้หาของเกณฑ์ 

 สร้างความเข้าใจในการประยกุต์ใช้เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติเพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

วิธีการฝึกอบรม   บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / กิจกรรมกลุม่  

   ระยะเวลา   3 วนั/รุ่น จ านวน 10 รุ่น  

 อัตราค่าลงทะเบียน   สมาชิกสถาบนั 9,000 บาท บคุคลทัว่ไป 9,500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

 หวัข้อการฝึกอบรม 
* ครอบคลมุเนือ้หาเกณฑ์ทัง้หมด โดยเน้นการตีความทัง้ในภาพรวม และข้อก าหนดในแตล่ะหวัข้อ โดยใช้
ข้อก าหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลกัในการเรียนรู้เนือ้หาของเกณฑ์  พร้อมตวัอย่าง
ประกอบ  เพ่ือเตรียมความรู้ส าหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร 

 จดุมุง่หมายของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 คา่นิยมหลกัและแนวคิดของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 โครงร่างองค์กร 

 การน าองค์กร 

 กลยทุธ์      

 ลกูค้า 

 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

 บคุลากร 

 การปฏิบตัิการ 

 ผลลพัธ์ 

 แนวทางการประเมินระดบัพฒันาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลพัธ์) 
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3. หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment  

กลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร หรือผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในองค์กร 
ท่ีมุ่งมัน่จะน าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติไปใช้ท าการประเมินตนเองขององค์กร  เพ่ือค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในองค์กร ให้สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจดุแข็งและโอกาสใน
การปรับปรุง และระดบัพัฒนาการของระบบบริหารองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ และสามารถ
จดัล าดบัความส าคญัของโอกาสพฒันาท่ีพบและจดัท ารายงานท่ีมีคณุค่าต่อการวางแผน เพ่ือพฒันาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ  

มีผู้ตรวจประเมินภายในท่ีมีทักษะในการตรวจประเมิน สามารถประเมินระดบัพัฒนาการของระบบบริหาร
องค์กร ท่ีครอบคลุมการประเมินระบบ การน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ การบูรณาการ สามารถประเมิน
ประเด็นจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเองขององค์กร และตรวจประเมินจริงภายใน
องค์กร ตลอดจนสามารถจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่าแก่องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้
ประโยชน์ในการพฒันาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / กรณีศกึษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 
 

ระยะเวลา   3 วนั/รุ่น จ านวน 3 รุ่น   
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสถาบนั 9,000 บาท บคุคลทัว่ไป 9,500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 
 

หวัข้อการฝึกอบรม 

*เนือ้หาเน้นการค้นหาประเดน็จดุแข็งและโอกาสพฒันาขององค์กรและการประเมินระดบัพฒันาการของ
ระบบบริหารจดัการองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ โดยมีเนือ้หาครอบคลมุหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

 คณุคา่และความส าคญัของการตรวจประเมินภายในองค์กร 

 องค์ประกอบส าคญัของการตรวจประเมินองค์กร 

 การประเมินระดบัพฒันาการของหมวดกระบวนการ 

 การประเมินระดบัพฒันาการของหมวดผลลพัธ์ขององค์กร 

 การจดัท ารายงานผลการประเมินองค์กร 

 การจดัล าดบัความส าคญัของผลการประเมิน 

 การวางแผนในการปรับปรุงองค์กร 

          หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี 2559 มาก่อน 
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4. หลักสูตร TQA Application Report Writing 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน้นส าหรับองค์กรท่ีต้องการจดัท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน เพ่ือรับการประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  

 วัตถุประสงค์ 
สามารถวางแผนและจดัท ารายงาน วิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ  
องค์กรทราบแนวทางจดัท ารายงานผลการด าเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทัง้ในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจ
ประเมินจากองค์กรรับรองคณุภาพ ตลอดจนการสง่ขอรับการตรวจประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / กรณีศกึษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 

ระยะเวลา   2 วนั/รุ่น จ านวน 2 รุ่น  

อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 6,500 บาท บคุคลทัว่ไป 7,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

หวัข้อการฝึกอบรม 
 ประโยชน์ของการจดัท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กรตอ่การพฒันาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ 
 การวางแผนการจดัท ารายงาน วิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กร 
 การเขียนโครงร่างองค์กร 
 การเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานหมวดการกระบวนการ 
 การเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานหมวดผลลพัธ์ 

 การจดัท าสว่นประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพ่ือความสมบรูณ์ 

 หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี 2559 มาก่อน 
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5. หลักสูตร Boost up TQA 2 and 4 Category by Business Excellence Tools 
จากรายงานการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ตัง้แต่ปี 2545 จนถึงปี
2557 ซึง่จดัท าโดยส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาตินัน้ ผลจกาการวิเคราะห์พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์  และ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นสองหมวดท่ีองค์กรส่วนใหญ่ได้ระดับคะแนน
ค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดอื่น สาเหตุหลกัเน่ืองจากแนวทางในการบริหารจัดการกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยเฉพาะ การวดั วิเคราะห์ ข้อมลูสารสนเทศท่ีจ าเป็นยงัขาดการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัจึง
สง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของการบรูณาการกนัของทกุหมวดได้อย่างสมบรูณ์ 
 ข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้วา่ องค์กรจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมแีนวทางการจดัท ากลยุทธ์ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวดัวิเคราะห์และปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและการบูรณาการกันของกระบวนการต่างๆ อนัจะ
ช่วยยกระดบัการบริหารจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้   
 
กลุ่มเป้าหมาย   
ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร จากองค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลั ต้องการแนวทาง
ในการปรับปรุงพฒันาหมวด 2 และหมวด 4 เพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ  
  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจดัการใน หมวด 2 กลยทุธ์  และ หมวด 4 การ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพฒันาองค์กรและยกระดบัการบริหารจดัการ
สูค่วามเป็นเลิศ 
 
วิธีการ   บรรยาย / กรณีศกึษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ   

ระยะเวลา  2 วนั/รุ่น จ านวน 4 รุ่น 

อัตราค่าลงทะเบียน  สมาชิก 8,000 บคุคลทัว่ไป 8,500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

หวัข้อการฝึกอบรม 

*เนือ้หาเน้นการค้นหาประเดน็วตัถปุระสงค์และโอกาสเชิงกลยทุธ์รวมถงึแนวทางในการจดัการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนบัสนนุการยกระดบัการบริหารองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ โดยมีเนือ้หาครอบคลมุหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้

   ปัญหา สาเหต ุ และปัจจยัตา่งๆ ท่ีองค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์
หมวด  2 และหมวด 4  

   เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการก าหนดวตัถปุระสงค์และโอกาสเชิงกลยทุธ์รวมถงึระบบการจดัการ
ความรู้พร้อมแนวทางในการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   แนวทางการเช่ือมโยงเกณฑ์หมวดท่ี 2 และหมวดท่ี 4 กบัหมวดอ่ืนๆ   

    หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี2559 มาก่อน 
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6. Learning and Sharing with Winner Organizations 
   

กลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับองค์กร หรือผู้ ท่ีต้องการศกึษา แลกเปลี่ยน เห็นตวัอย่างหรือแนวทางการประยกุต์การบริหารจดัการ
ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ จากองค์กรท่ีได้รับรางวลั 

 

 วัตถุประสงค์ 
 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตวัอย่างการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ จากองค์การได้รับ

รางวลั ท่ีมกีารด าเนินการเป็นตวัอย่างท่ีดี  
 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
เห็นตวัอย่าง แนวทางการประยกุต์ใช้คา่นิยมองค์กร เกณฑ์หมวดตา่งๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กบั
องค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตวัอย่างท่ีท าจริง รวมทัง้ได้แลกเปลี่ยนปัญหา อปุสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงองค์กร 

 

วิธีการ  
ชีป้ระเดน็ สรุปประเดน็โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ การเข้าเย่ียมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
องค์กรท่ีได้รางวลัของ และการถาม ตอบ  
 

ระยะเวลา   
ก าหนดวนั จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ รับจ านวนจ ากดั (หากสนใจโปรดระบใุนใบสมคัรเพ่ือ ส ารองท่ีลว่งหน้า) 
ภายในประเทศ ก าหนดจดั 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั    

ครัง้ท่ี 1 : กรกฎาคม 2560 
ครัง้ท่ี 2 : สิงหาคม 2560 
ครัง้ท่ี 3 : กนัยายน 2560    

อัตราค่าลงทะเบียนต่อครัง้ สมาชิก 5,000 บาท บคุคลทัว่ไป 5,500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

ตา่งประเทศ ก าหนดจดั 2 ครัง้ ครัง้ละ 3-5 วนั    
ครัง้ท่ี 1 : Singapore Winners Site Visit & BE Winners Sharing Conference 2017 

 1-3 มีนาคม 2560 (ประเทศสงิคโปร์) 

ครัง้ท่ี 2 : กนัยายน 2560 
 

อัตราค่าลงทะเบียนต่อครัง้ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 
 

หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธ์ิในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรทีเ่ข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจาก
องค์กรทีเ่ข้าเยี่ยมชมแล้ว     


