
 

ก ำหนดกำร กำรจัดงำนสมัมนำเผยแพร่ควำมรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference 
วันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหำคม 2563  
ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ ำ 
 
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติขอเชิญร่วมงำน  
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference   
 
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award: TQA) 
 รำงวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกล โดยมีกำร
พิจำรณำด้วยเกณฑ์เดียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศต่ำงๆ กว่ำ 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่ำเป็น
องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศในทุกๆ ด้ำน และยังเป็นรำงวัลที่มีคุณค่ำต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ำรับรำงวัล 
โดยสำมำรถน ำประโยชน์จำกเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพทุกด้ำนขององค์กร 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรระดับโลก 
 
Thailand Quality Award 2019 Winner Conference  

งำนสัมมนำที่จัดข้ึนเพื่อเผยแพรวิ่ธีปฏิบัติในกำรน ำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศจำกองค์กรที่ได้รับรำงวัลในปี2019 
เพื่อส่งเสริมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
องค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรน ำแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติไปประยุกต์ใช้  

และที่พิเศษกว่ำทุกๆปี คือปีนี้เรำมีองค์กรระดับประเทศทีไ่ด้รับรำงวัล Thailand Quality Award 2019 ถึง 
2 องค์กรด้วยกัน  หลังจำกไม่มีใครได้รับรำงวัลนี้มำเป็นเวลำถึง 8 ป ีนับเป็นองค์กรไทยล ำดับที่ 5 ที่ได้รับรำงวัลอัน
ทรงเกียรติน้ี รวมถึงองค์กรที่ได้รับรำงวัลอื่นๆที่มีควำมน่ำสนใจไม่แพ้กันอีก 11 องค์กร  รวมเป็น13 องค์กร ได้แก่ 

 
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award : TQA) จ ำนวน 2 องค์กร 

  

1.กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกลุ่มบริษัททรู 

2.ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

  

รำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

(Thailand Quality Class Plus: Operation) จ ำนวน 3 องค์กร  

 

1.กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

2.ธนำคำรออมสิน 

3.บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส ์จ ำกัด 

 

 



 
 
 

 

รำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จ ำนวน  8 องค์กร  

 

1.กำรประปำนครหลวง 

2.คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3.คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่

4.คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 

5.ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

6.มหำวิทยำลัยมหิดล 

7.โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 

8.ศูนย์กำรค้ำ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 

 

ทั้ง 13 องค์กรที่ได้รับรำงวัลนั้น ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรองค์กร     
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับกำรประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำ
ทำงธุรกิจ และที่ส ำคัญรำงวัลคุณภำพแห่งชำติที่มอบให้องค์กรยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติที่แสดงให้เห็นว่ำทั้ง 13 
องค์กรมีก ระบวนกำรบ ริห ำรที่ มี ควำม สมดุลครบทุ กด้ำนอยู่ ใน ระดับ สำกล  มี ระบบกำรน ำองค์กร                        
มีกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรดูแลลูกค้ำ พนักงำน ระบบงำน และผลกำรด ำเนินงำนที่ดีจำกกำรด ำเนินธุรกิจ          
โดยจำกกำรที่คณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ได้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของระดับพัฒนำกำรองค์กรมำโดย
ตลอด พบว่ำ มีองค์กรเป็นจ ำนวนมำก ที่ใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 
และมีระดับพัฒนำกำรที่ดีข้ึนทุกครั้งที่มำสมัครขอรับรำงวัล 

งำนสัมมนำในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก และครั้งเดียวที่ท่ำนจะได้รับฟังกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นเลิศ อันเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมให้องค์กรมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับที่สูงข้ึนได้อย่ำง
ยั่งยืนจำกองค์กรที่กล่ำวมำข้ำงต้น เริ่มตั้งแต่ที่มำ วิธีคิด จนถึงกำรออกแบบมำเป็น Model และระบบต่ำงๆ ได้เห็น
ภำพกำรขับเคลื่อนองค์กร ด้วยกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงตลอดทั้งกระบวนกำร จนสำมำรถน ำมำต่อยอด
ปละปรับใช้ในองค์กรของท่ำนเอง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 
 

Experience Sharing from TQA Winner 2019 
09.00 – 09.30 พิธีเปิด  

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์  
ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

09.30 – 11.00 “True Excellence Model and Leadership System” และ 
“การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าทางธุรกิจ Telecom Service Provider” 
โดย คุณสุวิชา ภรณวลัย   หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านประกันคุณภาพ  
      คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์   หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านทรัพยากรบุคคล  
      และดร. ธีระพล ถนอมศักด์ิยุทธ   หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน  
      กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกลุ่มบริษัททรู 

11.00 – 12.00 Panel Discussion กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในกลุ่มบริษัททรู 
Moderator นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

12.00 – 13.00 Networking Lunch  

Experience Sharing from TQC+ Operation Winner 2019 

13.00 – 14.00 
 

“การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเพ่ือบรรลุพันธกิจสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง” 
โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล   ผู้เชีย่วชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      ธนาคารออมสนิ 
Moderator นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกลุ   

14.00 – 16.00 “ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้การปฏิบัติการและนวัตกรรม”                                                                                                                            
โดย คุณไพศาล  สารภี   ผู้ช่วยกรรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
     กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
“วิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบสู่เป้าหมาย Logistic Excellence”                                                                                                                                                           
โดย คุณอ านวย  พรมอนันต์   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลชูั่น จ ากัด 
Moderator อ.วลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 
หมายเหตุ: อาหารว่างเสิร์ฟแบบ Set Box ในห้องสัมมนา เช้าเวลา 11.00น.และบ่ายเวลา 14.00น. 
    อาหารกลางวันเสิร์ฟเป็น Lunch Set Box 
 
 
 



 
 
 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2563 

Experience Sharing from TQA Winner 2019 
09.00 – 10.30 “GHB Leadership Smart System” และ 

“การสรา้งความเป็นเลิศท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการท าให้คนไทยมีบ้าน” 
โดย คุณฉัตรชัย ศิริไล   กรรมการผู้จัดการ 
      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

10.30 – 11.30 Panel Discussion ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
Moderator รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.30 – 12.30 Networking Lunch 

Experience Sharing from TQC Winner  
12.30 – 13.30 
 
 
 

“การสรา้งความส าเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบการน าองค์กรท่ีเข้มแข็ง” 
โดย ศ.ดร.วิภาดา คณุาวิกติกุล   คณบด ี
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
“การจัดท าแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติการเพ่ือมุ่งสู่วิสยัทัศน์องค์กร” 
โดย ศ.นพ. บรรณกจิ โลจนาภิวัฒน์ คณบด ี
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Moderator อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 

13.30 – 14.30 
 
 
 

“การสรา้งวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและชุมชน”                            
โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา   คณบด ี
      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
“การออกแบบผลติภัณฑ์และบรกิารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของลกูค้า”   

โดย รศ.ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ ์
      รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายพฒันาคณุภาพและบริการวิชาการ  
      มหาวิทยาลัยมหิดล  
Moderator รศ.ดร.อนันต์ มุง่วัฒนา 

14.30 – 15.30 “การออกแบบกระบวนการท่ีมุ่งเน้นมมุมองเชิงระบบ” 
โดย ว่าท่ี ร.ต. เด่นพล กาฬกาญจน์   วิศวกร ระดบั 10  
      โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
“การจัดการข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกคา้” 
โดย คุณปริญญา ยมะสมิต   ผู้ว่าการ 
      การประปานครหลวง 
Moderator รศ.ดร.อนันต์ มุง่วัฒนา 



 
 
 

 

 
 
หมายเหตุ: อาหารว่างเสิร์ฟแบบ Set Box ในห้องสัมมนา เช้าเวลา 10.30น.และบ่ายเวลา 14.30น. 
อาหารกลางวันเสิร์ฟเป็น Lunch Set Box 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ 
  

รำคำ Promotion 
Team Learning 

 สมำชิก  
สถำบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชำต ิ

9,500 / ท่ำน 
(รำคำรวม Vat = 10,165 บำท) 

 

สมัคร 10 ท่ำน  

ฟรีท่ำนที่ 11  
 

บุคคลท่ัวไป 
 

 

10,500 / ท่ำน 
(รำคำรวม Vat = 11,235 บำท) 

*สถำบันจดทะเบียนในนำมมลูนิธิ จึงได้รับยกเว้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%   
รำคำน้ีรวมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน และเอกสำรประกอบกำรสมัมนำ  
 
วิธีกำรสมัครและช ำระเงิน 
o สั่งจ่ำยเช็คในนำม “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ” หรือ                                              

“Foundation for Thailand Productivity Institute” 
o หรือ โอนเงินผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ สำขำอำคำรยำคูลท์ สนำมเป้ำ ช่ือบญัชี                                                    
          “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ”  บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9   
o ส่งใบสมัครและหลักฐำนกำรช ำระเงินมำที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th  หรือ Fax 0-2619-8070  
             
หมำยเหตุ: กรณีเปลี่ยนผู้เข้ำร่วมสัมมนำ ยกเลิกและคืนเงิน 

• กรุณำแจ้งรำยช่ือผูเ้ข้ำร่วมสัมมนำแทน ในกรณีที่ท่ำนไมส่ำมำรถเข้ำร่วมงำนได้  
หรือแจ้งยกเลกิเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในวันพฤหัสบดทีี่ 16 ก.ค. 63 
มิฉะนั้นทำงสถำบันขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินในกรณีช ำระมำแล้ว/เรียกเกบ็เงิน 50% ของค่ำสัมมนำ 

 

15.30 – 16.30 
 
 

“การจัดการโดยมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศนูย์กลาง ตามอุดมการณ์ MBKYES ” 
โดย คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้อ านวยการ 
      ศูนย์การคา้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บรษิัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)  
“การสรา้งบรรยากาศในการท างานเพ่ือผลการด าเนินงานท่ีดี” 
โดย คุณอภิรมย์ สขุประเสริฐ ผู้จัดการ  
      ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
Moderator อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิ 
โทรศัพท์   : 0-2619-5500 ต่อ 434 , 435 (ชุติมำ, ผ่องอ ำไพ)  
E-mail   : publicseminar@ftpi.or.th 
  

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นหลัก โดยมิได้แจ้งให้ทราบ 
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