
 

 

 

ก ำหนดกำรจัดงำน Thailand Quality Award Roadshow 2018                                                                            

 
 
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  
ขอเชิญร่วมงำนสัมมนำให้ควำมรูเ้ร่ืองกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำง TQA 

 
Thailand Quality Award องค์ควำมรู้ สู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต TQA Roadshow 2018 
 คร้ังที่ 1   วันอังคำรที่ 6 มีนำคม  2561 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง 
 คร้ังที่ 2   วันอังคำรที่ 13 มีนำคม 2561 โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุร ี
 
รำงวัลคุณภำพแห่งชำต ิหรือ Thailand Quality Award (TQA) เป็นรำงวลัอันทรงเกียรติซึ่งได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
เป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมำตรฐำนโลก  
 
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน        
เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำคกำรผลิตและกำรบริกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติไปพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำร องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลกำรด ำเนินกำรในระดับมำตรฐำนโลกจะได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณด้วยรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และองค์กรที่ได้รับรำงวัลจะน ำเสนอวิธีปฏิบัติที่น ำองค์กรของตนไปสู่ควำมส ำเร็จ    
เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้องค์กรอ่ืนๆ กว่ำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ มีองค์กรที่รับรำงวัล Thailand Quality Award: TQA และ Thailand 
Quality Class: TQC ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนอีกมำกมำยที่น ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ
องค์กรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเพื่อขยำยผลกำรน ำเกณฑ์ TQA ไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงย่อมจะส่งผลต่อกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สำมำรถแข่งขันในตลำดกำรค้ำโลกได้  
 
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ถือเป็นรำงวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจำกมีพื้นฐำนทำงด้ำนเทคนิคและกระบวนกำรตัดสิน
รำงวัลเช่นเดียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติที่ประเทศต่ำงๆ หลำยประเทศทั่วโลกน ำไปประยุกต์ เช่น    
ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
 
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ได้ก ำหนดจัดสัมมนำ Thailand Quality Award องค์ควำมรู้ สู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต 
TQA Roadshow 2018 เพื่อเผยแพร่ และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติให้กับผู้บริหำรและผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมแห่งอนำคตน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงองค์กร และพัฒนำ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถขององค์กรในกำรแข่งขันของประเทศให้สำมำรถแข่งขันในตลำดกำรค้ำโลกได้  
 
วัตถุประสงค ์

 เผยแพร่เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ แนวทำงกำรน ำเกณฑ์ไปใช้ เพื่อเกิดกำรน ำไปปรับปรุงองค์กรตำมแนวทำง
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 น ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำกองค์กรที่น ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติไปประยุกต์ใช้ ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

เหมำะส ำหรับ 
 ผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงที่มีส่วนในกำรก ำหนดวสิัยทัศน์และนโยบำยขององค์กร 
 องค์กรที่มีควำมสนใจในกำรน ำกรอบเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและต้องกำร

เรียนรู้จำกองค์กรตัวอย่ำงที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรปรับปรุงองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 
 ผู้ที่สนใจควำมรู้และวิธปีฏิบัตดิ้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 



 

 

 

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
First S-curve: 5 อุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ ประกอบด้วย  
1)    อุตสำหกรรมยำนยนตส์มยัใหม่ (Next – Generation Automotive) 
2)    อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)   
3)    อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4)    กำรเกษตรและเทคโนโลยชีีวภำพ (Agriculture and Biotechnology)   
5)    อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) 
New S-curve: 5 อุตสำหกรรมอนำคต   ประกอบด้วย  
1)    อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)  
2)    อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   
3)    อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemical)  
4)    อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital)  
5)    อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 
ร่ำงก ำหนดกำร 
 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 เปิดกำรสัมมนำ Thailand Quality Award องค์ควำมรู้ สู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

TQA Roadshow 2018 
โดย   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพิ่มผลผลติแห่งชำติ 
 

 09.20 – 10.30 ช่วงที่ 1 Get Ready: A Path to Breakthrough Success with TQA Criteria           
เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จด้วย TQA  
โดย คุณกิตติพัทธ ์ จิรวัสวงศ์ ผูต้รวจประเมินรำงวลัคุณภำพแห่งชำต ิ
      คุณเชษฐพงศ ์ สินธำรำ  ผูต้รวจประเมินรำงวลัคุณภำพแห่งชำต ิ
 

10.30 – 10.50 พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
10.50 – 12.00 ช่วงที่ 1 Get Ready: A Path to Breakthrough Success with TQA Criteria          

เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จด้วย TQA (ต่อ) 
 

12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 ช่วงที่ 2 Inspiring Experience: Driving the Organizational through Innovation       

กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม 
โดย บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (อยู่ระหว่ำงกำรเรียนเชิญ) 
      องค์กรชั้นน ำดำ้นนวัตกรรม (อยู่ระหว่ำงกำรเรียนเชิญ) 
 
ด ำเนินกำรเสวนำ  
โดย คุณกิตติพัทธ ์ จิรวัสวงศ์ ผูต้รวจประเมินรำงวลัคุณภำพแห่งชำต ิ
      คุณเชษฐพงศ ์ สินธำรำ  ผูต้รวจประเมินรำงวลัคุณภำพแห่งชำต ิ
 

14.30 – 14.50 พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
  



 

 

 

14.50 - 16.00 ช่วงที่ 3 Panel Discussion : How to get start 
โดย  บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (อยู่ระหว่ำงกำรเรียนเชิญ) 
       คุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
       คุณสมชำติ น้อยศิริสุข   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรำงวลัคุณภำพแห่งชำติ 
 
ด ำเนินกำรเสวนำ  
โดย  คุณเชษฐพงศ ์ สินธำรำ  ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
 

                 ***ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม*** 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ 

ท่ำนที่ 1-2 ฟร ี
ท่ำนที่ 3 เป็นต้นไป 1,070 บำท/ทำ่น (รำคำรวมVat 7%) 

                            หมำยเหตุ : รับจ ำนวนจ ำกัด ขออนุญำตตัดสิทธิ์ของท่ำน กรณีที่นั่งเต็ม 
 
วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมสัมมนำ และช ำระเงิน 

 กรอกใบสมัคร 

 โอนเงินผำ่นธนำคำรกรุงเทพ สำขำอำคำรยำคูลท์ สนำมเปำ้ ประเภทบัญชสีะสมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9 
หรือสั่งจ่ำยเช็คในนำม “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ”  

 ส่งใบสมัคร และส ำเนำกำรช ำระเงินทำงโทรสำรหมำยเลข 02-619-8070,02-619-8096หรือส่งมำที่ 
publicseminar@ftpi.or.th; Praphaporn@ftpi.or.th 
   

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ำยฝึกอบรม สถำบนัเพิ่มผลผลติแห่งชำติ 
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภำพร) ต่อ 433 (สุภำรัตน์) 
โทรสำร  02-619-8070,02-619-8096 
Website: www.ftpi.or.th หรือ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th  
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