สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
“TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023”
เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
หลักการ
สำนั กงำนรำงวัลคุณภำพแห่ งชำติ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงเนื้อหำของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติประจำปี 2565-2566 ให้
เหมำะสมกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหำของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่ำเป็น
เกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติในหลำยๆ ประเทศ สำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จึงกำหนดจัดกำรเสวนำครั้งนี้ขึ้น
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเนื้อหำเกณฑ์ต่อสำธำรณชน รวมทั้งกำรเผยแพร่กิจกรรมและแนวทำงต่ำงๆเพื่อให้องค์กรได้เตรียม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำสู่เส้นทำงกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ประโยชน์และคุณค่ำของกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และ
แนะนาเนื้อหาเกณฑ์ที่ มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2565-2566 รวมทั้งแนวทางการดาเนิน การในประเด็ น สาคัญ ของเกณฑ์ ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมควำมพร้อมองค์กำรในกำรพัฒนำองค์กรต่อไป
เหมาะสาหรับ
ผู้บริหำร ผู้เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงองค์กร ผู้สนใจจำกองค์กรทุกประเภท ทุกขนำด รวมถึงผู้ที่สนใจนำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ ไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรองค์กร และองค์กรที่ต้องกำรสมัครรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำม
เป็นเลิศ รวมถึงผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
ระยะเวลา
วันที่ 19 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00- 16.15 น.
สถานที่จัดงาน
โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า
(กรณีต้องสำรองที่พัก กรุณำสำรองหลังวันที่ 27 ธ.ค.64)
ค่าธรรมเนียม รับสมัครจานวนจากัด
ท่ำนละ 2,700 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) พร้อมรับหนังสือเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 2565-2566 ท่ำนละ 1 เล่ม

สิทธิพิเศษ Promotion สมัคร 5 ท่ำน ท่ำนที่ 6 ลด 50% หรือ สมัคร 10 ท่ำน ฟรีท่ำนที่ 11
*สำมำรถเลือกรับ Promotion ที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพียง Promotion เดียวเท่ำนั้น
และไม่สำมำรถใช้ร่วมกับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยหรือส่วนลดอื่นได้*
**ผูเ้ ข้ำสัมมนำจะต้องแสดงเอกสำรกำร ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ และหรือ มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจหำเชื้อโควิด -19 โดยวิธี
RT- PCR ก่อนกำรสัมมนำ 7 วัน**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

สถำบันได้รับยกเว้น หัก ณ ที่จ่ำย 3% รำคำรวมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน เอกสำรประกอบกำรอบรมแล้ว

-

วิธีกำรชำระเงิน โอนเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ สำขำอำคำรยำคูลท์ สนำมเป้ำ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ในนำม “มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ” เลขที่ 210-0-50861-9

-

กรณียกเลิก กรุณำแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำ ก่อนวันอบรมอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร มิฉะนั้น สถำบันขอสงวนสิทธิ์เก็บ
ค่ำธรรมเนียม 50%

กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.

-ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

-กล่ำวเปิดงำนและบรรยำยพิเศษ
"Making the Leap: Transforming Capability into a Future-Ready Business"
โดย ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ
กรรมกำรและเลขำนุกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และผู้อำนวยกำรสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ

10.15 – 12.00 น.

-เสวนำ กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเนื้อหำเกณฑ์ปี 2565-2566
และกำรวิเครำะห์เกณฑ์ตำมบริบทขององค์กร
ดำเนินกำรเสวนำโดย
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 14.30 น.

-Highlight: แนวทางดาเนินการในประเด็นสาคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
“The Resilience imperative: Succeeding in uncertain times” (Virtual Session)
กำรเตรียมควำมพร้อมองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์อนำคต ปรับตัวรับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทั้งภำวะคุกคำมและโอกำสที่เผชิญ ทั้งภำยนอกและภำยใน โดยที่องค์ กร
ยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่รอด และสร้ำงมูลค่ำได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นผลจำกกำรเสริมสร้ำงควำมยืดหยุ่นของ
องค์กรมำเป็นเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
โดย

คุณวรัญญนันทน์ อินทธาธร
Vice President - Strategy and Planning
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)

14.45 – 16.15 น.

“How equity and inclusion helps the organization change and transition”
กำรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียม
กัน และกำรได้รับโอกำสในกำรมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำย และแตกต่ำงกัน
ภำยในองค์กร จะช่วยสร้ำงควำมยืดหยุ่นแก่องค์กรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำรนำองค์กรให้ฟื้นตัวขึ้นจำก
วิกฤติเศรษฐกิจและนำองค์กรเข้ำสู่ควำมปกติรูปแบบใหม่ (New normal)
โดย

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร (14.45-15.30 น.)
ผู้ช่วยบริหำร ประธำนคณะผู้บริหำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
ด้ำนควำมยั่งยืนและสื่อสำรองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

และ
คุณกมลวรรณ จารุทัศน์ (15.30-16.15 น.)
Talent Acquisition Lead
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 Fax 02-619-8098 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)
E-mail: tqatraining@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th หรือ www.tqa.or.th

