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Thailand Quality Award 2020 Winner Conference 

Journeys to the Pride of World-Class Excellence  

วนัพุธท่ี 18 – วนัศุกรท่ี์ 20 สิงหาคม 2564   ผ่านโปรแกรม  

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 

 รางวัลท่ีมอบให้กับองค์กรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล 

โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศท่ัวโลก เพ่ือรบัรองว่า

เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร ต้ังแต่เริ่มสมัครเข้ารับ

รางวัล โดยสามารถน าประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก 

 

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference  

 งานสัมมนาท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรท่ีได้รับ

รางวัลในปี2020 เพ่ือส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสรา้งความ

ตระหนักให้กับองค์กรอ่ืนๆ ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการน าแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมี

องค์กรท่ีได้รบัรางวัลท้ังหมดดังน้ี  

 

1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน 

2. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่ 

(Thailand Quality Class Plus: Innovation)  

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน ้ามัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

3. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ  ได้แก่  

(Thailand Quality Class Plus: Operation)  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)  จ านวน 5 องค์กร ได้แก่ 

1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 
 
 

 

วนัพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 

 

09.00 – 09.30 

 

Opening Remarks 

คุณปิยะบุตร ชลวจิารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

09.30 – 10.30  

 

การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูงเพ่ือบรรลวุิสัยทัศน์ 

คุณวทัิย รตันากร  

ผู้อ านวยกาธนาคารออมสิน 

ผลลัพธจ์ากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ี ธนาคารออมสิน ได้ทุ่มเทมาโดยตลอด ไม่ได้มีเพียงแค่ความ

ภาคภูมิใจจากการเป็นองค์กรเพียงหน่ึงเดียวท่ีได้รับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality 

Award ประจ าปี 2563 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล

เท่าน้ัน แต่ความมุ่งม่ันดังกล่าวยังน ามาซึ่งการปรบัปรุง พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในทุก ๆ 

ด้านเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อเป้าหมาย พรอ้มตอกย ้าถึงความส าเร็จต่อวิสัยทัศน์ของ

องค์กรท่ีมุ่งม่ันสู่การเป็นผู้น าในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความม่ันคงของ

ประชาชน เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจทัิล  

10.30 – 11.15 

 

“SafeMove’s culture: The Pursuit of Employee Engagement - 

Empowering and Involving People” 

Ms.Vicky Farrell Assessor, Service Delivery Manager, 

Safemove (a part of Yorkshire Water) 

BQF UK Excellence Awards 2020- Excellence in People Engagement Award  

          เส้นทาง สู่รางวัล Excellence  in People Engagement Award ขององค์กรท่ีมีระดับ 

Employee Engagement สู ง ถึง98 % น้ั น  เกิ ด ข้ึนได้ เพ ราะวัฒ นธรรมองค์กรของชาว 

Safemove มุ่งเน้นไปท่ีการท างานด้วยกันอย่างเปิดใจ ซื่อสัตย์ และมีส่วนรว่มในกันและกันเสมอ  

          ท่ีน่ี ยกให้“บุคลากร”เป็นหัวใจส าคัญของทุกอย่าง ท่ีน าไปสู่การเรยีนรูท่ี้ว่าก่อนจะมอบบรกิาร

ระดับ First class ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น้ัน ควรต้องให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วน

รว่มของบุคลากรในองค์กรของตัวเองให้ได้และให้ดีก่อน พิสูจน์ได้จากรางวัล Platinum Standard 

and Gold Standard for Investors in People  

          ในขณะท่ี Safemove ออกตัวว่า พวกเขาแค่ลงทุนในมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดี แต่จุดแข็ง

จริงๆของพวกเขาคือ การน าเอา “คน” ไปอยู่ในทุกมิติขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ ทิศทาง

องค์กรและเป้าหมายการท างาน แล้วรว่มกันท างานด้วย “วิถีแห่งนวัตกรรม” ท่ีผสมผสานเอาความ

สนุกไปด้วย เพ่ือรกัษาหัวใจส าคัญขององค์กรไว้ให้อยู่ตลอดไป 



 
 
 

 

11.15-11.45 Wrap up 

รศ.ดร.นพ.จรุิตม ์ศรีรตันบัลล์ ผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

12.45 – 13.30 

 

การจดัการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งสู่ความส าเรจ็ในปัจจุบันและอนาคต  

คุณพิชติ ทิศทวรีตัน ์ 

ผู้จดัการส่วนวเิคราะห์และบรหิารความเส่ียงราคาน า้มนั              

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน า้มัน บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

RFBG ได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพ่ือค้นหาแนวทางส าหรับจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร 

ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้าน

บุคลากร และใช้ ‘นวัตกรรม’ เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยสร้างความได้เปรยีบด้านการผลิต และ

สามารถรบัมือกับความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อาทิ 

 

สรา้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิาร เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และขยายโอกาสทาง

ธุรกิจ โดยการน าข้อมูลความต้องการของลูกค้า สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจท้ังปัจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห์ผ่านการใช้สารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในท่ี

เก่ียวข้อง (Cross Functional) 

 

พัฒนาระบบงานให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม รวมถึงปลูกฝังค่านิยม เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อ

การใช้นวัตกรรมรองรับความเปล่ียนแปลงแก่บุคลากร เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

โครงการด้านนวัตกรรม  Business Process Redesign, Rocket เพ่ื อสร้างแรง จูง ใจให้

แผนปฏิบัติการส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

13.30 – 14.15 

 

การท าประโยชน์ให้สังคมสู่ความส าเรจ็ด้านการตลาด 

คุณธนารตัน ์งามวลัยรตัน์ 

ผู้จดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ธ.ก.ส. ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการสนับสนุนชุมชนโดยมุ่งสรา้งคุณค่า

ระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชนเกษตรกรลูกค้า(CreatingShared Value : CSV โดยก าหนดเป็น

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องธนาคาร (Strategic Objective: SO) ในเรือ่งการยกระดับ

คุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างย่ังยืน และการสรา้งคุณค่ารว่มระหว่างองค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม  

โดยลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการในจงัหวัดต่างๆเพ่ือรบัฟังปญัหา/อุปสรรคการขับเคล่ือนโครงการ

ทุกไตรมาส นอกจากนี้มีคณะท างานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท าหน้าที่ 

ขับเคล่ือนโครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท้ัง 9 ฝ่ายภาค

ของ ธ.ก.ส. และยังมีพนักงานในพ้ืนท่ีคอยให้ค าปรกึษาแนะน า และจดักิจกรรมต่าง ๆ  



 
 
 

 

อาทิเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารประชุมกลุ่มผู้น าชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้คิดรเิริม่โครงการ

ต่างๆ ท่ีสอดรบักับความต้องการและทรพัยากรท่ีมีอยู่ของชุมชนตนเอง 

14.15-14.30 Wrap up 

รศ.ดร.นพ.จรุิตม ์ศรีรตันบัลล์ ผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

14.30 – 15.15 

 

การจดัท ากลยุทธท่ี์ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม 

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิวศน ์นันทจิต อธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรบีัณฑิตมงคล 

รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ ค าประกอบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรนิทร ์เตชะพันธุ์ 

รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ถอดรหัสการน าองค์กรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ด้วยการกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ผนวกกับการใช้ 

STEEP Analysis เข้ามาช่วย ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น “โอกาสเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นความเส่ียงท่ีน่า

ลงทุน” ซึ่งน าไปสู่การรเิริ่มส่ิงใหม่ท่ีสรา้งคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส่งมอบให้แก่นักศึกษา

และชุมชน ท่ีน่าสนใจ อย่าง CMU-BCG Platform, Transform Learning Platform/Models, 

Medicopolis Platform, Smart campus, Business Intelligent และอีกหลากหลายโครงการท่ี

น่าสนใจอีกมากมาย 

15.15 – 16.00 

 

Mission to the Moon: Branding Strategy a Journey to Rejuvenate Your Business 

คุณรวศิ หาญอุตสาหะ  บรษัิท มชิชัน่ ท ูเดอะ มูน มเีดีย จ ากัด 

เจา้ของ Podcast และ Facebook Fan page ช่ือ Mission to the Moonพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ท่ีช่วย

เติมความรูด้้านการท าธุรกิจ การตลาด และข้อคิดหลากหลายในการใช้ชีวิต ท่ีส่งผ่านแรงบันดาลใจ

ให้ผู้ฟังและผู้อ่านก้าวเดินตามความฝันของตัวเอง  

16.00 – 16.30 

 

Wrap up   

รศ.ดร.นพ.จรุิตม ์ศรีรตันบัลล์ ผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วนัพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 

 

09.00 – 09.30  

 

National Performance Excellence 

ผศ.ดร.อธศิานต์  วายุภาพ   

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

09.30 – 10.15 

 

How to Sustain Excellent Performance 

Dr.John B. Chessare, MD, MPH, President & Chief Executive Officer 

Ms.Carolyn Candiello, VP Quality and Patient Safety 

GBMC HealthCare, Inc.                                                                       

Malcolm Baldrige National Quality Award 2020 

ศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งรกและแห่งเดียวของรัฐแมรี่แลนด์ท่ีได้รับรางวัลคุณภาพระดับ

สูงสุดของประเทศอเมริกา ด้วยระดับคะแนน HCAHPS เทียบเท่ามาตรฐาน The Health 

Services Cost Review Commission และเหนือกว่าด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างความ

แตกต่าง เช่น การขยายบริการด้านพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาระดับเบื้องต้นและในแผนก

ฉุกเฉิน การดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยนอกท่ีบ้าน และเพ่ิมโมเดลการรักษาแบบให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

(PCMH) เพ่ือให้ชาวอเมรกัินสามารถเข้าถึงการรกัษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดได้อย่างท่ัวถึง 

10.15 – 10.30 

 

Wrap up   

นพ.สิทธศัิกด์ิ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

10.30-11.30 

 

ความเป็นเลิศท่ีมุง่เน้นลกูค้า เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง 

คุณอสิระ วงศ์รุง่ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มลูกค้าบุคคล  ธนาคารออมสิน 

Process ท่ีน ามาสู่ความเป็นเลิศท่ีมุ้งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ  เช่น น าความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่มมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์     มีการรบัฟังลูกค้าตลอดวงจรชีวิต 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ

องค์กรอย่างต่อเน่ือง พัฒนากระบวนการ   GSB Customer    Engagement Model เพ่ือใช้

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การด าเนินการท่ีบูรณาการกันดังกล่าวช่วยให้องค์กรตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันด้านพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุค

ดิจทัิล และอ่ืนๆ ท่ีท าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

 



 
 
 

 

11.30 – 12.15 

 

การขับเคล่ือนองค์กรอย่างมวีิสัยทัศน์สู่ความเปน็ผู้น าและองค์กรสมรรถนะสูง  

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

ศิริราชยึดม่ันในวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์ท่ีได้รับความเช่ือถือ

ระดับสากล และสรา้งองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศ และระดับโลกโดย

มุ่งม่ันปฏิบัติภารกิจท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยถึง 3 ด้าน ท้ังการผลิต

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการบริการทาง

การแพทย์ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนเส้นทางสู่เป้าหมายน้ันอาจไม่ง่ายนัก เพราะต้อง

อาศัยกลยุทธท่ี์เข้มแข็ง และการพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้สอดรับ

กับความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือสรา้งองค์กรท่ีเป็นเลิศ ด้วยผลลัพธก์ารด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

13.15 – 14.00 

 

การรบัฟังเสียงของลกูค้าสู่การปรบัปรุงกระบวนการเพ่ือความเป็นเลิศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธมิงคล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 

นักศึกษาทุกหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้ทุนวิจัย ถือเป็นลูกค้าท่ีส าคัญของคณะฯ โดย

ผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการรับฟังเสียงลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอดีตและลูกค้าในอนาคต ผ่าน

ระบบและกลไกในการรับฟังเสียงของลูกค้า น าเสียงของลูกค้ามาวิเคราะห์/ ทบทวนเพ่ือปรับปรุง

และออกแบบหลักสูตร งานวิจยั บรกิารให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า   

สู่ ก ารออกแบบหลัก สูต รท่ี มุ่ งผล ลัพ ธ์ก าร เรียน รู้  ท่ี ได้ รับ การรับรองจาก  AUN-QA                     

(ASEAN University Network Quality Assurance ถึง 9 หลักสูตร 

14.00 – 14.30 

 

Wrap up 

นพ.สิทธศัิกด์ิ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

14.30 – 15.15 

 

การสนบัสนุนและสรา้งความสัมพันธ์สู่ผลลัพธ์ท่ีดีด้านลกูค้า 

คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล  

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด 

กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยวิ สัยทัศน์Evolving Greenovative Experience MKBG ด าเนินธุรกิจท่ี มุ่งเน้นการให้

ความส าคัญกับ3 มิติคือ  

1) Green Experienceส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหนือความคาดหวังของลูกค้าพร้อมไปกับ

การดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายเชิงกลยุทธใ์นการเป็นสถานีบริการอันดับหน่ึงใน

ใจของลูกค้า  

2) Green Innovationแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรา้งมูลค  ่าให้ลูกค้าและธุรกิจเพ่ืออ านวย



 
 
 

 

ความสะดวกสบายของลูกค้า 

 3)Green Sustainabilityการสร้างธุรกิจท่ี เติบ โตอย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนกลยุทธ 

15.15 – 16.00 

 

การเชือ่มโยงระบบงานสู่การปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ  

คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

จากการท่ีศิริราชเช่ือมโยงแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้ากับวิสัยทัศน์ และพันธ

กิจขององค์กร ภายใต้เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองน้ัน ก่อเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติการท่ีช่วยพัฒนาผลการด าเนินงานแก่องค์กรท่ีส าคัญ

ในหลายด้าน อาทิ 

การวางแผนพัฒนาระบบและโครงการต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สอดรับกับ

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานท่ีมุ่งเน้น ความปลอดภัย คุณภาพ ความ

คุ้มค่า และความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการพัฒนาระบบปรับปรุงผลการด าเนินการใน

องค์กร (Siriraj Performance Improvement System) การบูรณาการความรูท้ั้งองค์กรด้วย 

KM strategy ” Siriraj Link-Share-Learn “ และปลูกฝัง ‘ ความคล่องตัว ‘ พร้อมรองรับทุก

ความท้าทาย 

16.00 – 16.30 

 

Wrap up  

นพ.สิทธศัิกด์ิ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วนัศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 

 

09.00 – 10.00  

 

Future Trend for Business 

คุณชนกิานต์ โปรณานนัท์ิ 

รองกรรมการผู้จดัการ Marketing & Operation Lead  

บรษัิท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไมโครซอฟท์ หน่ึงในบรษัิทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวรร์ายใหญ่ของโลก ได้มีงานวิจยัท่ีรวบรวม

ความเห็นจากคนท างานท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ

ออกมาเป็น Work Trend Index 

10.00 – 11.00 

 

Passion for Excellence   

คุณณัฐวุฒ ิอมรววิฒัน์ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่(ร่วม) – ดิจิทัล   

บรษัิท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

11.00 - 11.45 

 

มุ่งเน้นการปฏิบัติการสู่ผลลัพธท่ี์เปน็เลิศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

คุณกิตติ บุญเจรญิ  

ผู้จดัการส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจโรงกล่ัน 

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน า้มัน บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

องค์กรมีความเช่ือว่า ‘ผลลัพธ์ท่ีดีเกิดจากกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ’ การน าเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

ขององค์กร จงึถือเป็นกลไกส าคัญท่ีช่วยให้กระบวนการด าเนินงานมีความแข็งแกรง่และเป็นระบบ

ย่ิงข้ึน แม้ต้องอยู่ภายใต้สภาวะท่ีเต็มไปด้วยความท้าทาย 

 

ทว่าการมีกระบวนการท่ีเข้มแข็งน้ันอาจไม่ใช่เรือ่งง่าย และจ าเป็นต้องอาศัยปัจจยัหลายอย่าง โดย 

RFBG เลือกท่ีจะก าหนดเป้าหมาย ควบคู่กับด าเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการภายใน

องค์กร ด้วยการเช่ือมโยงทุกส่วนในองค์กรให้สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปพรอ้มกันตามแนวทาง

ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาทิ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยวิธีส่ือสารแบบ 

Bottom Up และ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูถึ้งวิธกีารปฏิบัติท่ีเป็นเลิศภายในองค์กร 

 

 

 



 
 
 

 

11.45 – 12.15  

 

How to Achieve Excellent Performance 

Mr.Scott Frisch 

EVP & Chief Operating Officer 

The American Association of Retired Persons, AARP 

Malcolm Baldrige National Quality Award 2020 

องค์กรไม่แสวงผลก าไรส าหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุชาวอเมริกัน การันตีด้วยรางวัลสถานท่ี

ท างานยอดนิยม โดย The Washington Post 4 ปีซ้อน ด้วยบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนและ

ยกระดับสังคมของผู้สูงอายุจากโครงการต่างๆ เช่น จัดต้ังกองทุน AARP Innovation Labs 

เพ่ือเป็นแหล่งจัดหาทุนให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการท่ี มุ่งปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของคนอเมรกัินวัย 50 ข้ึนไปให้ดีย่ิงข้ึน 

 

นอกจากน้ี ยังมีเครื่องมือส าคัญตัวหน่ึงท่ีผู้บริหารน ามาใช้เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร เป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีเรียกว่า AARP's Enterprise Dashboard ท่ีหล่อหลอมให้เกิด 

AARP DNA ป ร ะก อ บ ไป ด้ ว ย  Grow Impact, Grow Relevance, Grow Revenue, แ ล ะ 

Engage Workforce  

 

13.15 – 14.00 

 

การจดัการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

บรษัิท พีทีที แอลเอน็จ ีจ ากัด 

ภารกิจการให้บริการของ PTTLNG มีความพร้อมและความ สามาถในการให้บรกิารกับลูกค้าโดย

คิดเป็น%Plant Reliability และ Plant Availability เฉล่ียอยู่ท่ี 99.997% และมีการติดตาม 

ควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีการเตรยีมความพรอ้มรองรับสถานการณ์

ต่างๆ ด้านการเกิดเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการจดัซ้อมทุกปี 

รวมท้ังไม่มีการบาดเจบ็จากการท างานถึงจนข้ันหยุดงานหรอืการเจบ็ป่วยจากการท างาน รวมถึง

ไม่มีอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตในระดับร้ายแรงและยังสามารถควบคุมตัวช้ีวัดด้านส่ิงแวดล้อม

และรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานได้ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดอีกด้วย 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

14.00 – 15.00 

 

Journey to Excellence of transforming Career and Skills Education 

Ms. Sabrina Loi 

Chief Officer/Organisation Excellence & International Partnerships  

& Covering Dean 

Institute of Technical Education                                                    

Singapore Quality Award with special Commendation 2011, 2018  

ไขกุญแจแห่งความส าเร็จของสถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศสิงคโปร์ ท่ีกวาดรางวัล

เกียรติยศด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ กว่า 60 รางวัล และยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก

ของประเทศสิงคโปร์ ท่ีได้รับรางวัล SQA โดยได้รับคะแนนสูงพิเศษถึง 2 ครั้ง อะไรคือกุญแจ

ส าคัญท่ีท าให้ ITE ประสบความส าเรจ็ในทุกๆด้าน ท้ัง 

• ผลประเมินความพึงพอใจจากนักเรยีนอยู่ในระดับดีเลิศ 96% ต้ังแต่ปี 2002 

• อัตราการประสบความส าเร็จของนักเรียนสูงกว่าสถาบันการศึกษานานาชาติในอเมริกา 

ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศ OECD 

• น าเทคโนโลยี เช่น MyConnexion, AR, VR มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน      

แต่ยังควบคุมรายจา่ยได้ดีในฐานะขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

• สรา้งอิมแพคให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสรา้งพนักงานฝีมือดีกว่า 1.5 ล้านคน 

ด้วยระดับ  Technical Skills 100 คะแนน  สูงสุดใน 49 ประเทศ จากการวัดผลของ the 

Business Environment Risk Intelligence (BERI) 

15.00 – 15.30 

 

Wrap up  

รศ.ดร.อนันต์ มุง่วฒันา ผู้ตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

 

      *ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ค่าใชจ้า่ยส าหรับ Online Conference 3 วนั 

 

*สมคัรสมาชกิสถาบันได้ฟร!ี! ท่ี https://www.ftpi.or.th/member  

**สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธ ิจงึได้รบัยกเวน้ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%   

วธิกีารสมคัรและช าระเงนิ 

o ส่ังจา่ยเชค็ในนาม “มูลนธิเิพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ” หรอื                                              

“Foundation for Thailand Productivity Institute” 

o หรือ โอนเงนิผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญช ี                                                   

          “มูลนธิเิพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ”  บญัชอีอมทรพัย์ เลขท่ี 210-0-50861-9   

o ส่งใบสมคัรและหลักฐานการช าระเงนิมาท่ี E-mail publicseminar@ftpi.or.th        

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงนิ 

ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเข้ารว่มงานได้ กรุณาแจง้รายชือ่ผู้เข้ารว่มสัมมนาแทน หรอื 

แจง้ยกเลิกเป็นลายลักษณ์อกัษรภายในวนัศุกรท่ี์ 6  ส.ค. 64 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหนา้ท่ี

สถาบัน มิฉะนัน้ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิในกรณีช าระมาแล้วหรอืเรยีกเก็บเงนิ 50% ของ

ค่าสัมมนา 

  

 

 

รูปแบบ 

 

 

     สถานะ 

 

ราคาปกติ 

ราคาพิเศษ  

เมื่อสมัครจ านวน 

30 ท่านข้ึนไป  

 

Online 

Conference 

ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

สมาชิก 

สถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ * 

7,900 / ท่าน 

(ราคารวม Vat = 8,453 บาท**) 

7,000/ ท่าน 

         (ราคารวม Vat = 7,490 บาท**) 

 

บุคคลท่ัวไป 

 

12,000 / ท่าน 

(ราคารวม Vat = 12,840 บาท**) 

10,000 / ท่าน 

(ราคารวม Vat = 10,700 บาท**) 

สมัคร 10 ท่าน ฟรีท่านท่ี 11 !! 

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

โทรศัพท์   : 0-2619-5500 ต่อ 433 – 435  (สุภารตัน,์ชุติมา,ผ่องอ าไพ) 

    หรอื 095-252-0693 สุภารตัน,์ 089-444-3559 ชุติมา 

E-mail  : publicseminar@ftpi.or.th 

Website : www.ftpi.or.th 

https://www.ftpi.or.th/member
mailto:publicseminar@ftpi.or.th%20หรือ
mailto:publicseminar@ftpi.or.th

