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การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
ประจ าปี 2561 

TQA Training Program 2018 
 

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  
 
 

 
 

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 Criteria  
รุ่น 1 : 7-9 กมุภาพนัธ์ 2561 
รุ่น 2 : 21-23 กมุภาพนัธ์ 2561 
รุ่น 3 : 7-9 มีนาคม 2561 
รุ่น 4 : 14-16 มีนาคม 2561 
รุ่น 5 : 21-23 มีนาคม 2561 (ขอนแก่น) 
รุ่น 6 : 18-20 เมษายน 2561 
รุ่น 7 : 9-11 พฤษภาคม 2561 
รุ่น 8 : 23-25 พฤษภาคม 2561 
รุ่น 9 : 6-8 มิถนุายน 2561 
รุ่น 10 : 11-13 กรกฎาคม 2561 

 
รร.ดเิอมเมอรัลด ์
รร.ดเิอมเมอรัลด ์
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.โฆษะ ขอนแก่น 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 
รร.อมารี วอเตอร์เกท 

บรรยาย 
กรณีศกึษา 
กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

 

10 3 9,000 9,500 

2. TQA Internal Organization Assessment 
รุ่น 1 : 24-26 เมษายน 2561 
รุ่น 2 : 20-22 มิถนุายน 2561 
รุ่น 3 : 15-17 สิงหาคม 2561 

-ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria ปี 2561 หรือ ปี 2560 มาก่อน 

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

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

 
3 

 

 
3 

 
9,000 

 
9,500 

3. TQA Application Report  Writing 
รุ่น 1 : 29-30 มีนาคม 2561 
รุ่น 2 : 30-31 พฤษภาคม 2561 
รุ่น 3 : 23-24 กรกฎาคม 2561 

-ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria ปี 2561 หรือ ปี 2560 มาก่อน 

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

 

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

3 2 6,500 7,000 

4. Boost up Category through Business Excellence 
Tools 
หมวด 1 : 16-17 พฤษภาคม 2561 
หมวด 2 และ 4 : 27-28 มิถนุายน 2561 
หมวด 3 : 18-19 กรกฎาคม 2561 
หมวด 5 : 8-9 สิงหาคม 2561 
หมวด 6 : 5-6 กนัยายน 2561 

-ควรผ่านการอบรมหลกัสตูร TQA Criteria มาก่อน 

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

รร.ดเิอมเมอรัลด ์

บรรยาย 
ตวัอยา่ง 

กิจกรรมกลุม่ 
อภิปราย 

5 2 8,000 8,500 

5. Learning and Sharing with Winner  Organizations  ภายในประเทศ 
ครัง้ที่ 1 : มิถนุายน 2561 
ครัง้ที่ 2 : กรกฎาคม 2561 
ครัง้ที่ 3 : สิงหาคม 2561    

เยี่ยมชม
หนว่ยงาน 
สรุปประเด็น 

 
3 

 
1 

 
5,000 
ตอ่ครัง้ 

 
5,500 
ตอ่ครัง้ 

6. Learning and Sharing with Winner  Organizations  ต่างประเทศ 
ครัง้ที่ 1 : มีนาคม 2561 
ครัง้ที่ 2 : กนัยายน 2561  

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 เข้ารับการฝึกอบรมมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน และไม่

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยท่ีส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในสว่นของวนัท่ีบอก
ยกเลิกภายใน 30 วนั หลงัจากวนับอกเลิกสิทธ์ิ (ผู้สมคัรจะต้องรับภาระคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 
 
 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม 

       ผู้ ฝึกอบรมในทกุหลกัสตูรต้องเข้าฝึกอบรมครบ 80% 

**กรณีไมไ่ด้รับใบรับรองในหลกัสตูร TQA Criteria จะไมส่ามารถเข้าอบรมในหลกัสตูรตอ่เน่ืองได้** 
(ส านกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติขอสงวนสิทธ์ิในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขการฝึกอบรม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TQA Training Program 2018                  Page 6  

TQA Criteria 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คณะท างานพฒันาองค์กร ท่ีมุง่มัน่จะน าเกณฑ์ไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจงั และผู้สนใจ
ศกึษาเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อก าหนดโดยรวม (Overall 
Requirements) เป็นหลกัในการเรียนรู้เนือ้หาของเกณฑ์ 

 สร้างความเข้าใจในการประยกุต์ใช้เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติเพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / 
กิจกรรมกลุม่ 

3 วนั/รุ่น จ านวน 10 รุ่น Mem 9,000 บาท 
Non-mem 9,500 บาท 

 

หวัข้อการฝึกอบรม  

ครอบคลมุเนือ้หาเกณฑ์ทัง้หมด โดยเน้นการตีความทัง้ในภาพรวม และข้อก าหนดในแตล่ะหวัข้อ โดยใช้
ข้อก าหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลกัในการเรียนรู้เนือ้หาของเกณฑ์  พร้อมตวัอย่างประกอบ  เพ่ือ
เตรียมความรู้ส าหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร 

 จดุมุง่หมายของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 คา่นิยมหลกัและแนวคิดของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
 โครงร่างองค์กร 
 การน าองค์กร 
 กลยทุธ์      
 ลกูค้า 
 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
 บคุลากร 
 การปฏิบตัิการ 
 ผลลพัธ์ 

 แนวทางการประเมินระดบัพฒันาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลพัธ์) 
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TQA Internal Organization Assessment 

กลุ่มเป้าหมาย 

ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือผู้ ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
องค์กร ท่ีมุ่งมัน่จะน าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติไปใช้ท าการประเมินตนเองขององค์กร เพ่ือค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในองค์กร ให้สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุง และระดับพัฒนาการของระบบบริหารองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถ
จดัล าดบัความส าคญัของโอกาสพฒันาท่ีพบและจดัท ารายงานท่ีมีคณุค่าต่อการวางแผน เพ่ือพฒันาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ  

มีผู้ตรวจประเมินภายในท่ีมีทกัษะในการตรวจประเมิน สามารถประเมินระดบัพฒันาการของระบบบริหาร
องค์กร ท่ีครอบคลมุการประเมินระบบ การน าไปสูก่ารปฏิบตัิ การเรียนรู้ การบูรณาการ สามารถประเมินประเด็นจุด
แข็งและโอกาสพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเองขององค์กร และตรวจประเมินจริงภายในองค์กร ตลอดจน
สามารถจดัท ารายงานและข้อเสนอแนะท่ีมีคณุคา่แก่องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ในการพฒันาองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัสามารถประยุกต์ใช้กบัการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆท่ีมีรากฐานจาก
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPeX, OBACQA, PMQA เป็นต้น 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / 
กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 

3 วนั/รุ่น จ านวน 3 รุ่น Mem 9,000 บาท 
Non-mem 9,500 บาท 

 
หวัข้อการฝึกอบรม 

เนือ้หาเน้นหนกัการค้นหาประเดน็จดุแข็งและโอกาสพฒันาขององค์กรและการประเมินระดบัพฒันาการ
ของระบบบริหารจดัการองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ โดยมีเนือ้หาครอบคลมุหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

 คณุคา่ของการตรวจประเมินภายในองค์กร 

 องค์ประกอบส าคญัของการตรวจประเมินองค์กร 

 การประเมินระดบัพฒันาการของหมวดกระบวนการ 

 การประเมินระดบัพฒันาการของหมวดผลลพัธ์ขององค์กร 

 การจดัท ารายงานผลการประเมินองค์กร 

 การจดัล าดบัความส าคญัของผลการประเมิน 

 การวางแผนในการปรับปรุงองค์กร 

          หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2561 หรือ TQA Criteria ปี 2560 มาก่อน 
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TQA Application Report Writing 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน้นส าหรับองค์กรท่ีต้องการจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน เพ่ือรับการประเมินจากผู้ ตรวจ
ประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 
สามารถวางแผนและจัดท ารายงาน วิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ  
องค์กรทราบแนวทางจัดท ารายงานผลการด าเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ อนั

จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทัง้ในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมิน
จากองค์กรรับรองคณุภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวลัคณุภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เขียนรายงานเพ่ือการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆท่ีมีรากฐานจากเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เช่น 
SEPA, EdPeX, OBACQA, PMQA เป็นต้น 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / 
กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 

2 วนั/รุ่น จ านวน 3 รุ่น Mem 6,500 บาท 
Non-mem 7,000 บาท 

 

หวัข้อการฝึกอบรม 
 ประโยชน์ของการจดัท ารายงาน 
 องค์ประกอบของรายงานท่ีดี 
 การวางแผนการจดัท ารายงาน  
 การเขียนโครงร่างองค์กร 
 การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ 
 การเขียนรายงานหมวดผลลพัธ์ 

 การจดัท าสว่นประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพ่ือความสมบรูณ์ 

 หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2561 หรือ TQA Criteria ปี 2560 มาก่อน 
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Boost up TQA Category 1 through Business Excellence Tools 

ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรมีบทบาทส าคญัในการน าองค์กรไปสูค่วามส าเร็จทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต จากการ
ชีน้ า การก ากบั และการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บคุลากร พร้อมรักษาความสมดลุระหว่างผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุ่ม 
ซึง่เป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งแก่องค์กร  

“ผู้บริหารระดบัสงู” เราเช่ือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ ความเก่งและชาญฉลาด มองเห็นภาพรวม ในทางปฏิบตัิมี
จ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถขบัเคลื่อนองค์กรได้ตามที่คาดหวงั ซึ่งอาจมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถสื่อสาร
ความคิดความคาดหวงัไปสูบ่คุลากร หรือสือ่สารได้แตไ่มช่ดัเจนถึงแนวทางปฏิบตัิให้บรรลเุปา้หมายองค์กร  หรือมีแนวทางที่
ดีแตข่าดระบบการติดตามที่มีประสทิธิผล หรือใช้วิธีการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพในอดีตกบัยคุสมยัที่เปลีย่นแปลงไป  

หลกัสตูร Boost up TQA Category 1 by Business Excellence Tools มุ่งเน้นการพฒันาผู้น าในมิติของการน า
องค์กรแบบบรูณาการ เทา่ทนัสถานการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลงเพื่อยกระดบัองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน   

กลุ่มเป้าหมาย   

 ผู้น า ผู้บริหารระดบัสงูที่ต้องการพฒันามมุมองการก ากบัองค์กรแบบ Performance Excellence  

 ผู้บริหารระดบักลาง ท่ีมีสว่นในการก าหนดทิศทางขององค์กรร่วมกบัผู้น า 
 คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร ซึง่ต้องการปรับปรุงหมวด 1 เพื่อพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับมมุมองและสร้างความเข้าใจถึงความส าคญัของบริบทการน าองค์กรที่เป็นระบบและมีประสทิธิผลใน

การขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุปา้หมายอยา่งยัง่ยืน 

 เพื่อร่วมวิเคราะห์และสงัเคราะห์แก่นแท้ของข้อก าหนดในการน าองค์กร รวมถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกบั
เกณฑ์หมวดอื่นสูก่ารปฏิบตัิจริง และแลกเปลีย่นวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 

 เพื่อตอ่ยอดองค์ความรู้และน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาองค์กร (ปรับปรุง OFIs) น าไปสูก่ารยกระดบั
มาตรฐานความเป็นเลศิในการบริหารจดัการในด้านการน าองค์กร 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 
บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / 

กิจกรรมกลุม่ 

16-17 พฤษภาคม 2561 Mem 8,000 บาท 
Non-mem 8,500 บาท 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 Understanding Leadership Criteria in Practical 
- Transformation Leadership Perspective to Performance Excellence 
- ถอดรหสัเกณฑ์การน าองค์กร (LEADERSHIP) 

 Driving Leadership through Other Categories 
- ความเช่ือมโยงเกณฑ์  “ข้อก าหนดเกณฑ์การน าองค์กร” กบั “โครงร่างองค์กร” 
- การออกแบบ / ก าหนด / ระบ ุแนวทางปฏิบตักิารน าองค์กรที่สอดคล้องกบัเกณฑ์หวัข้อกระบวนการอื่นๆ 
- การประเมินประสทิธิผลของระบบการน าองค์กรด้วยผลลพัธ์ที่เก่ียวข้อง 
- สรุปบทเรียนเก่ียวกบัเกณฑ์การน าองค์กรตอ่การด าเนินการสูค่วามเป็นเลศิ 

 Case Study 

หมายเหตุ: ควรผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน 
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Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools 

จากรายงานการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  ตัง้แต่ปี 2545 จนถึงปี 
2557 ซึง่จดัท าโดยส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาตินัน้ ผลจกาการวิเคราะห์พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์  และหมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นสองหมวดท่ีองค์กรส่วนใหญ่ได้ระดับคะแนนค่อนข้างต ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกบัหมวดอ่ืน สาเหตหุลกัเน่ืองจากแนวทางในการบริหารจดัการกลยทุธ์ขององค์กร และการวดั วิเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น ยังขาดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลกระทบต่อการบูรณาการกันของ
หมวดตา่งๆ  

ข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวทางการจดัท ากลยุทธ์ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวดั วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบตัิท่ีเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างหมวด
ต่างๆ เช่น ความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างกระบวนการและผลลพัธ์ ความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างข้อมูลในการวางแผน
เชิงกลยทุธ์และการรปรับปรุงการปฏิบตัิการ ความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างการวางแผนบุคลากรกบัการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ ความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างความรู้เก่ียวกบัลกูค้าและตลาดในการสร้างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ  ความ
เก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งแผนปฏิบตัิการและการเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นในระบบงานขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร จากองค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลั ซึง่ต้องการปรับปรุง
พฒันาหมวด 2 และหมวด 4 เพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถน าแนวคิด แนวทาง รวมทัง้เคร่ืองมือการบริหารจดัการใน หมวด 2 กลยุทธ์  และ 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพฒันาองค์กรและยกระดบัการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศ 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอย่างกรณีศกึษา / กิจกรรม
กลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ 

27-28 มิถนุายน 2561 Mem 8,000 บาท 
Non-mem 8,500 บาท 

 

หวัข้อการฝึกอบรม 

 ปัญหา สาเหต ุ และปัจจยัต่างๆ ท่ีองค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด  
2 และหมวด 4  

 เคร่ืองมือและแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวดั  การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ขององค์กร 

 ความเช่ือมโยงเกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 กบัหมวดอ่ืนๆ 

หมายเหตุ: ควรผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน 
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Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools 

ภายใต้กรอบแนวคิดการจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ (Business Excellence Framework) กระบวนการรับฟัง
เสยีงของลกูค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (Voice of Customer: VOC) ถือได้วา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ก่อนที่ผู้น าระดบัสงูจะ
ก าหนดทิศทางองค์กร VMG (Vision, Mission, Goal) และวางแผนกลยุทธ์  ถือเป็นปัจจัยที่ส าคญัประการหนึ่งที่ผู้น าจะ 
“ขาดไม่ได้”  มิเช่นนัน้ทิศทางที่องค์กรเดินไป อาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ลกูค้าคาดหวงั หรือแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ อาจเป็นแผนที่
องค์กรอยากท า แตล่กูค้าไมอ่ยากได้  

องค์กรจ านวนมากประสบปัญหา “การมองลกูค้าไมช่ดัเจน” การจ าแนกกลุม่ลกูค้า (Customer Segmentation) ไม่
สะท้อนให้เห็นถึง “กลยทุธ์” ที่องค์กรเลอืก ไมม่ีการ Focus กลุม่เปา้หมาย และไมเ่ข้าใจความต้องการ/คาดหวงัที่แตกตา่งของ
แตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน  ซึง่หากเร่ิมต้นกระบวนการแรกผิดพลาด จะท าให้กระบวนการท่ีตามมาภายหลงั อาจหลงทางตามไป
ด้วย  อีกปัญหาหนึ่งที่องค์กรมกัเผชิญคือ การรับฟังเสียงของลกูค้า แต่กลบั “ไม่ได้ยิน” หรือเสียงที่ได้ยินกลบักลายเป็น 
“Noise” ไมใ่ช่ “Voice”  องค์กรไมส่ามารถแปลง Data ให้เป็น Information เพื่อสงัเคราะห์ให้เป็น Customer Knowledge ได้  

หลักสูตรนี ้“ตัง้ใจ” ที่จะน าเสนอระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าขององค์กร “ให้ได้ยิน”  พร้อมน าไปใช้สร้าง
นวตักรรมและปรับปรุงบริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ/คาดหวงั ทัง้ความต้องการพืน้ฐาน ไปจนถึงความคาดหวงั  ซึง่ท า
ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสงัเกต, การสมัภาษณ์, แบบสอบถาม, การแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า  ซึ่งองค์กรที่เป็นเลิศ 
มกัใช้วิธีการในการรับฟังที่หลากหลายควบคูก่นัไปให้เหมาะสมกบัลกูค้าแตล่ะกลุม่  

กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร จากองค์กรที่สมคัรขอรับรางวลัหรือใช้กรอบแนวทางการ

จดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEX, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพฒันาระบบการรับฟังเสียงของ
ลกูค้า ( Voice of Customer: VOC) อยา่งเป็นระบบ   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อแนะน าองค์กรให้สามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจดัการใน หมวด 3 การมุง่เน้นลกูค้าและตลาด 

โดยเฉพาะการรับฟังเสยีงของลกูค้า (Voice of Customer: VOC) ไปประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาองค์กรและยกระดบัการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลศิ 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอยา่งกรณีศกึษา / กิจกรรม
กลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ 

18-19 กรกฎาคม 2561 Mem 8,000 บาท 
Non-mem 8,500 บาท 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 ปัญหา สาเหต ุ และปัจจยัตา่งๆ ที่องค์กรพบบอ่ยในการด าเนินงานตามรายละเอยีดของเกณฑ์หมวด 3 

 Voice of Customer Management 

 Customer Segmentation 

 Customer Satisfaction Survey 

 Customer Journey Mapping 

 Complain Management 

 แนวทางการเช่ือมโยงเกณฑ์หมวดที่ 3 กบัหมวดอื่นๆ   

หมายเหตุ: ควรผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน 
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Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools 

จากรายงานการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลัคณุภาพแห่งชาติ  ตัง้แต่ปี 2545 จนถึงปี 
2558 ซึง่จดัท าโดยส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาตินัน้ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า หมวด 5 บุคลากร เป็นหมวดท่ี
องค์กรสว่นใหญ่ มีประเดน็ท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงและบรูณาการให้เข้ากบัทกุหมวดได้อย่างมีประสิทธิผล  

ข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้วา่ องค์กรจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมของบุคลากร 
และการสร้างความผกูพนัของบคุลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพ่ือช่วยยกระดบัการบริหารจดัการองค์กรสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย   
ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร จากองค์กรท่ีสมคัรขอรับรางวลั ต้องการ

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาหมวด 5 บคุลากร เพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้องค์กรสามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจดัการใน หมวด 5 บุคลากร ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พฒันาองค์กรและยกระดบัการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 

บรรยาย /ตวัอยา่งกรณีศกึษา / กิจกรรม
กลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ 

8-9 สิงหาคม 2561 Mem 8,000 บาท 
Non-mem 8,500 บาท 

 

หวัข้อการฝึกอบรม 

เนือ้หาเน้นการค้นหาประเด็นของการบริหารงานบุคลากรท่ีสอดคล้องและสนบัสนุนต่อทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กร ตัง้แต่การจดัการขีดความสามารถและอตัราก าลงั สภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างความผูกพัน 
รวมถงึการพฒันาบคุลากรและผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนบัสนนุการยกระดบัการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
โดยมีเนือ้หาครอบคลมุหวัข้อตอ่ไปนี ้

 ปัญหา สาเหต ุ และปัจจยัตา่งๆ ท่ีองค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด  
5 บคุลากร   

 เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั การจัดการสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความผกูพนัของบุคลากร และการพฒันาบุคลากรและผู้น า พร้อมแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการเช่ือมโยงเกณฑ์หมวด 5 บคุลากร กบัหมวดอ่ืนๆ 

หมายเหตุ: ควรผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน 

 

 

 



TQA Training Program 2018                  Page 13  

Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools 

ในการต่อ Jigsaw  การมองเห็นภาพโดยรวม (Holistic View) ถือเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่สดุ ก่อนที่จะต่อภาพนัน้ให้
สมบรูณ์  เช่นเดียวกบัระบบปฏิบตัิการขององค์กร ระบบงาน (Work System) เปรียบเสมือนรูปภาพ และ Jigsaw แต่ละตวั
เปรียบเสมือนกระบวนการท างาน (Work Process) ที่เช่ือมโยง ร้อยเรียงกนัเพื่อสง่ตอ่คณุคา่ไปยงัลกูค้าปลายทาง   

ปัญหาขององค์กรจ านวนมากที่มีแตก่ระบวนการท างานหรือคู่มือการปฏิบตัิงานเต็มไปหมด แต่เป็นกระบวนการที่
ต่างคนต่างท า  เจ้าของกระบวนการไม่รู้ว่ากระบวนการที่ตนรับผิดชอบก าลงัจะไปต่อเป็นรูปภาพอะไร  ให้ความส าคญักับ
ระบบคน (โครงสร้างองค์กร และการแบ่งฝ่าย/แผนก)  แต่กลบัไม่เคยเห็นภาพระบบงาน (Work System)  สดุท้ายจึงเป็น
องค์กรที ่“ตา่งคนตา่งท า” ไมม่ีระบบงานท่ีเกิดบรูณาการกนั 

องค์กรบางแหง่ประสบปัญหาเร่ืองการน าเอาความต้องการ/คาดหวงัของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มาจดัท าเป็นข้อก าหนด 
(Requirement) และตวัชีว้ดั เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่มีการวดัผลกระบวนการที่เป็น
ระบบ ขาดการบริหารงานประจ าวนั (Daily Management) และเช่ือมโยงการวดัผลกระบวนการไปยงัการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) ของบคุลากร รวมถึงขาดการประเมิน ทบทวน และน าไปสูก่ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ขาดเทคนิคหรือแนวคิดที่จะน าไปสูก่ารปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์กร 

หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดเชิงระบบในการพฒันาองค์กรสูก่ารมีระบบปฏิบตัิการที่เป็นเลิศ (Operation 
Excellence) ตัง้แต่การมีระบบงานที่สอดคล้องกับกลยทุธ์  การมีกระบวนการท างานที่ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการอยา่งตอ่เนื่อง ครอบคลมุตามเกณฑ์หมวด 6 

กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้ รับผิดชอบการพฒันาองค์กร ที่ใช้กรอบแนวทางการจดัการองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ อาทิ 

TQA, EdPEX, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพฒันาการจดัการกระบวนการอยา่งเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรสามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 6 ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิด

ระบบงาน และกระบวนการท างานที่สอดรับกบักลยทุธ์ พฒันาองค์กรให้เกิดระบบปฏิบตัิการท่ีเป็นเลศิ 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว) 
บรรยาย /ตวัอยา่งกรณีศกึษา / กิจกรรม

กลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ 
5-6 กนัยายน 2561 Mem 8,000 บาท 

Non-mem 8,500 บาท 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 ปัญหา สาเหต ุ และปัจจยัตา่งๆ ที่องค์กรพบบอ่ยในการด าเนินงานตามรายละเอยีดของเกณฑ์หมวด 6 

 Work System 

 Work Process 

 Process Requirement and KPIs (Lead-Lag) 

 Value Stream Mapping (Process Flow Chart) 

 Process Improvement: LEAN Technic 

 แนวทางการเช่ือมโยงเกณฑ์หมวดที่ 6 กบัหมวดอื่นๆ 

หมายเหตุ: ควรผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria มาก่อน 

  ผู้ เข้าอบรมควรน า Laptop มาด้วย เพ่ือฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
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Learning and Sharing with Winner Organizations 

กลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับองค์กร หรือผู้ ท่ีต้องการศกึษา แลกเปลี่ยน เห็นตวัอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหารจดัการ

ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ จากองค์กรท่ีได้รับรางวลั 

วัตถุประสงค์ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตวัอย่างการบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติ จากองค์การได้รับ

รางวลั ท่ีมกีารด าเนินการเป็นตวัอย่างท่ีดี  

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 
เห็นตวัอย่าง แนวทางการประยกุต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กบั

องค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตวัอย่างท่ีท าจริง รวมทัง้ได้แลกเปลี่ยนปัญหา อปุสรรค และแนวทาง
การปรับปรุงองค์กร 

วิธีการ  
ชีป้ระเด็น สรุปประเด็นโดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ การเข้าเย่ียมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก

องค์กรท่ีได้รางวลัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และการถาม-ตอบ  

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

ครัง้ท่ี 1 : มิถนุายน 2561 ครัง้ท่ี 2 : กรกฎาคม 2561 ครัง้ท่ี 3 : สิงหาคม 2561 

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

 
ตา่งประเทศ ก าหนดจดั 2 ครัง้ ครัง้ละ 3-5 วนั 

ครัง้ท่ี 1 : มีนาคม 2561 ครัง้ท่ี 2 : กนัยายน 2561 

อัตราค่าลงทะเบียนต่อครัง้ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 
 

หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธ์ิในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรทีเ่ข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่
เข้าเยี่ยมชมแล้ว     


