
 ราคาก่อน 

VAT 7% สิทธิพิเศษ 
ฟรี 2 ท่าน 

เมื่อสมัคร 10 ท่านขึ้นไป ตอ่องค์กร 
Member 2,000 

Non-Member 2,200 

- สถาบันไดร้ับยกเว้น หัก ณ ท่ีจ่าย 3% รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการสัมมนา 
- วิธีการช าระเงิน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรพัย์ 
ในนาม  “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ” เลขท่ี 210-0-50861-9 

- เง่ือนไขการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิคืน / เรียกเกบ็ 50% ของค่าธรรมเนียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ 

เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการ 

ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ 
แนะน า เนื ้อหาเกณฑ์ที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงของปี 
2561-2562 รวมทั้งแนวทางการด าเนินการในประเด็น
ส าคัญของเกณฑ์ที ่มีการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อเตรียม
ความพร้อมองค์การในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ระยะ 

เวลา 

สถาน 

ที่ 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  
เวลา 09.00- 16.00 น. 

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท  
ถ.เพชรบุรี ตัดใหม่ 

ผู้บริหาร ผู้เก่ียวข้องในการปรับปรุงองค์กร 
ผู้สนใจจากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด  

รวมถึงผู ้ที ่สน ใจน า เกณฑ์รางว ัลค ุณภาพ
แห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการบริหาร
องค์กร และองค์กรที่ต้องการสมัครรางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ เพื ่อ เพิ ่มศ ักยภาพและความ เป ็น เล ิศ 
รวมถึงผู ้สนใจเป็นผู ้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

 

เหมาะ 
ส าหรับ 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ด าเนินการปรับปรุงเน้ือหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติประจ าปี 2561-2562 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของโลก  

ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติใน  

หลายๆ ประเทศ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงก าหนดจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเนื้อหาเกณฑ์
ต่อสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมและแนวทางต่างๆเพื่อให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่เส้นทางการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 

สอบถามเพ่ิมเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467  
Fax 02-619-8098 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ) 
E-mail:  phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th   
Website:  www.tqa.or.th 

ค่าธรรมเนียม  

พร้อมรับหนังสือเกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาติ 2561-2562 

ท่านละ 1 เล่ม 

http://www.tqa.or.th/


 ก าหนดการ 

 เวลา หัวข้อ 

 08.30 – 08.45 ลงทะเบียน 

 08.45 – 09.00 วิดิทัศน์องค์กรที่ไดร้ับรางวัลคณุภาพแห่งชาติ 2559 

 09.00 – 09.15 
กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

กล่าวเปิดงาน โดย ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 09.15 – 10.00 
บรรยายพิเศษ “เส้นทางสูค่วามเปน็เลิศ : The Journey to Excellence” โดย ดร.พานิช เหลา่ศิรริัตน์ 

กรรมการและเลขานุการรางวัลคณุภาพแห่งชาติ และผู้อ านวยการสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ

 10.15 – 12.00 

เสวนา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของเนื้อหาเกณฑ์ปี 2561-2562 

เสวนา การวิเคราะห์เกณฑ์ตามบริบทขององค์กร 

● Healthcare   ● Education   ● Manufacturing  ● Service  ● Government    

● Finance 

ด าเนินการเสวนาโดย 

คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30 

Highlight: แนวทางด าเนินการในประเด็นส าคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

“การบริหารความเสี่ยง : Enterprise Risk Management (ERM)” 

- การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

- การสร้างความสมดุลระหว่างความเสีย่งกับความยั่งยืนขององค์กร และโอกาสส าหรับนวัตกรรม 

- แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงขงองค์กร 

โดย  ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธพิร  รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพ 

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  รองคณบดฝี่ายบริหาร 

ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 14.45 – 15.45 

“Cyber Security” 

- Overview of Cybersecurity 

- IT Risk update 

- Cybersecurity Awareness: Risk Mitigation and Preparedness  

- Case Study 

โดย  ผู้เชี่ยวชาญจาก ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

 15.45 –16.00 ถาม-ตอบ 
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