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ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรม 
ส่วนบรกิารฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม 
สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 
คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณพนิตนาฎ   
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451, 466, 467  
E-mail: tqatraining@ftpi.or.th 
โทรศัพทม์ือถือ 084-336-5252     
โทรสาร 0-2619-8098 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสาร
ลงทะเบียน www.tqa.or.th   
หรือ  www.ftpi.or.th  

 
 

 
 TQA Criteria  
 TQA Internal Organization Assessment 
 TQA Application Report  Writing  
 Boost up TQA Category through Business Excellence Tools 
 Learning and Sharing with Winner Organizations 
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การฝึกอบรมการบรหิารสูค่วามเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคณุภาพแห่งชาต ิ

ประจ าปี 2565 
TQA Training Program 2022 

 
หลักการและเหตผุล 
 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไป สู่ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ น าไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน (High Performance 
Economy) ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านบริหาร
จัดการ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality  Award : TQA เป็นรางวัลที่ถูกบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน  โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความ
ร่วมมือ  เผยแพร่ สนับสุนน  และผลักดันให้องค์กรต่างๆ  ทั้งภาคการผลิตและการบริการ  น าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการในองค์กร 

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก  เนื่องจากมีพื้นฐานทางเทคนิคและ
กระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ  The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศ กว่า 70 ประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ 

 เนื่องจากเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลมีความซับซ้อน การด าเนินการให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ในระดับสูง ให้กับผู้สมัคร
หรือองค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส านักรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึง
ก าหนดหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ พัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสากล 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการให้แก่ผูท้ี่สนใจอย่างกว้างขวาง 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรต่างๆ รวมถึงน าไปปรบัปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร  
 

 
 
โปรดศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย หัวข้ออบรมแต่ละหลกัสูตร และเงื่อนไข ประกอบการสมัคร 
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หลักสูตรและค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ชื่อหลกัสูตร สถานที ่ รูปแบบ 
จ านวน ค่าธรรมเนียม 

(ไม่รวม Vat) รุ่น วัน 

1. TQA Criteria  
รุ่น 1 : 9-11 กุมภาพันธ์ 2565                                          
รุ่น 2 : 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 
รุ่น 3 : 2-4 มีนาคม 2565 
รุ่น 4 : 9-11 มีนาคม 2565 
รุ่น 5 : 16-18 มีนาคม 2565 
รุ่น 6 : 20-22 เมษายน 2565 
รุ่น 7 : 10-12 พฤษภาคม 2565 
รุ่น 8 : 25-27 พฤษภาคม 2565 (หาดใหญ่) 
รุ่น 9 : 15-17 มิถุนายน 2565 
รุ่น 10 : 21-23 มิถุนายน 2565 
รุ่น 11 : 6-8 กรกฎาคม 2565 (ขอนแก่น) 
รุ่น 12 : 20-22 กรกฏาคม 2565 
รุ่น 13 : 3-5 สิงหาคม 2565 
รุ่น 14 : 24-26 สิงหาคม 2565 
รุ่น 15 : 14-16 กันยายน 2565 

 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

ลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
ด ิเอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

พลูแมน ขอนแก่น 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 

กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปราย 

 

15 3 9,500 

2. TQA Internal Organization Assessment 
รุ่น 1 : 27-29 เมษายน 2565 
รุ่น 2 : 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 
รุ่น 3 : 7-9 กันยายน 2565 

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ป ี2565 หรือ ปี 2564 มาก่อน 

 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

 

บรรยาย 
ตัวอย่าง 

กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปราย 

 
 
 
3 

 

 
 
 
3 

 
9,500 

3. TQA Application Report  Writing 
รุ่น 1 : 30-31 มีนาคม 2565 
รุ่น 2 : 9-10 มิถุนายน 2565   
รุ่น 3 : 18-19 สิงหาคม 2565 

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ป ี2565 หรือ ปี 2564 มาก่อน 

 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 
ดิ เอมเมอรัลด์ 

 

บรรยาย 
ตัวอย่าง 

กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปราย 

3 2 7,000 

4. Boost up TQA Category through Business 
Excellence Tools 

หมวด 2 และ 4 : 1-2 มิถุนายน 2565 
หมวด 3 : 26-27 กรกฎาคม 2565 
หมวด 5 : 31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2565 
หมวด 6 : 22-23 กันยายน 2565 

โนโวเทล สุขุมวิท 20 
  โนโวเทล สุขุมวิท 20 

โนโวเทล สุขุมวิท 20   
โนโวเทล สุขุมวิท 20 

บรรยาย 
ตัวอย่าง 

กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปราย 

4 2 8,500 

5. Learning and Sharing with Winner  Organizations ภายในประเทศ 
ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2565  ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2565  ครั้งที่ 3 : สงิหาคม 2565 

เยี่ยมชม
หน่วยงาน 
สรุปประเด็น 

 
3 

 
1 

 
 

5,500 ต่อครั้ง 
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รายละเอียดการสมคัรและช าระค่าธรรมเนียม 
 
1. ผู้สมัครเข้าอบรมจะตอ้งแสดงเอกสารได้รับการฉีดวัคซีนครบเกณฑ์ และ/หรือ มีเอกสารแสดงผลการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดยวิธี RT-CPR ก่อนการอบรม 7 วัน 
2. สมาชิกสถาบันลด 5% จากราคาก่อน Vat 7% 
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
4. กรุณาช าระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วันท าการหลังการสมัครและสง่หลักฐานการช าระเงินมา

ที่ tqatrainig@ftpi.or.th 
5.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติจดทะเบียนในนามมูลนิธิจงึได้รบัยกเว้นภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และ

สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีได้ 200% ตาม พรบ.สง่เสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ค่าธรรมเนียมรวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และ

กระเป๋าผ้า TQA 
7. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันท าการ มิฉะนั้น

สถาบัน ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าธรรมเนียม 50% 
8. สถาบันมสีิทธ์ิบอกเลิกการเข้ารับการฝกึอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝกึอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยที่ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอก
ยกเลกิภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลกิสทิธ์ิ (ผู้สมัครจะตอ้งรบัภาระค่าภาษีมูลค่าเพิม่) 

 
 
 

เงื่อนไขการได้รบัใบรับรองการฝกึอบรม 

       ผู้ฝึกอบรมในทกุหลักสูตรต้องเขา้ฝึกอบรมครบ 80% 
**กรณีไม่ได้รับใบรบัรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้าอบรมในหลกัสูตรต่อเนือ่งได้** 
(ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธ์ิในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ฝึกอบรม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tqatrainig@ftpi.or.th
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TQA Criteria 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คณะท างานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะน าเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจรงิจงั และผูส้นใจ
ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อก าหนดโดยรวม (Overall 
Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ 

 สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ 

ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑท์ี่มีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / 
กิจกรรมกลุม่ 

3 วัน/รุ่น จ านวน 15 รุ่น 9,500 บาท 

 

หัวข้อการฝึกอบรม  

ครอบคลมุเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทัง้ในภาพรวม และข้อก าหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้
ข้อก าหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลกัในการเรียนรูเ้นื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  
เพื่อเตรียมความรูส้ าหรบัการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร 

 จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 โครงร่างองค์กร 
 การน าองค์กร 
 กลยุทธ์      
 ลูกค้า 
 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 บุคลากร 
 การปฏิบัตกิาร 
 ผลลัพธ์ 

 แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์) 
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TQA Internal Organization Assessment 

กลุ่มเป้าหมาย 

ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
องค์กร ที่มุ่งมั่นจะน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ท าการประเมินตนเองขององค์กร เพื่อค้นหาโอกาสใน
การปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ให้สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง และระดับพัฒนาการของระบบบริหารองค์กรตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ
สามารถจัดล าดับความส าคัญของโอกาสพัฒนาที่พบและจัดท ารายงานที่มีคุณค่าต่อการวางแผน เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ  

มีผู้ตรวจประเมินภายในที่มีทักษะในการตรวจประเมิน สามารถประเมินระดับพัฒนาการของระบบ
บริหารองค์กร ที่ครอบคลุมการประเมินระบบ การน าไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ การบูรณาการ สามารถประเมิน
ประเด็นจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเองขององค์กร และตรวจประเมินจริงภายในองค์กร 
ตลอดจนสามารถจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าแก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆ ที่
มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / 
กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 

3 วัน/รุ่น จ านวน 3 รุ่น 9,500 บาท 

 
หัวข้อการฝึกอบรม 

เนื้อหาเน้นหนักการค้นหาประเด็นจุดแข็งและโอกาสพัฒนาขององค์กรและการประเมินระดับพฒันาการ
ของระบบบรหิารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  

 คุณค่าของการตรวจประเมินภายในองค์กร 
 องค์ประกอบส าคัญของการตรวจประเมินองค์กร 
 การประเมินระดับพฒันาการของหมวดกระบวนการ 
 การประเมินระดับพฒันาการของหมวดผลลัพธ์ขององค์กร 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินองค์กร 
 การจัดล าดับความส าคัญของผลการประเมิน 
 การวางแผนในการปรับปรงุองค์กร 

          หมายเหตุ : ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2565 หรือ TQA Criteria ปี 2564 มาก่อน 

 



                

 

  Page 7  

TQA Application Report Writing 

กลุ่มเป้าหมาย 

เน้นส าหรับองค์กรที่ต้องการจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ 
สามารถวางแผนและจัดท ารายงาน วิธีการและผลการด าเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ  
องค์กรทราบแนวทางจัดท ารายงานผลการด าเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจ
ประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / 
กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย 

2 วัน/รุ่น จ านวน 3 รุ่น 7,000 บาท 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 
 ประโยชน์ของการจัดท ารายงาน 
 องค์ประกอบของรายงานที่ด ี
 การวางแผนการจัดท ารายงาน  
 การเขียนโครงร่างองค์กร 
 การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ 
 การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์ 
 การจัดท าส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพื่อความสมบรูณ์ 

 หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2565 หรือ TQA Criteria ปี 2564 มาก่อน 
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Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools 

จากรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง
ปี 2557 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น ผลจกาการวิเคราะห์พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์  และ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นสองหมวดที่องค์กรส่วนใหญ่ได้ระดับคะแนนค่อนข้าง
ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดอื่น สาเหตุหลักเนื่องจากแนวทางในการบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร และการ
วัด วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น ยังขาดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลกระทบต่อการบูร
ณาการกันของหมวดต่างๆ  

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการจัดท ากลยุทธ์ รวมถึงเครื่องมือที่
ใช้ในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
หมวดต่างๆ เช่น ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างข้อมูลในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์และการรปรับปรุงการปฏิบัติการ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในระบบงานขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ซึ่งต้องการ
ปรับปรุงพัฒนาหมวด 2 และหมวด 4 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรสามารถน าแนวคิด แนวทาง รวมทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการใน หมวด 2 กลยุทธ์  

และ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / 
กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย / 

แบบทดสอบ 

1-2 มิถุนายน 2565 8,500 บาท 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 
 ปัญหา สาเหตุ  และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์

หมวด  2 และหมวด 4  
 เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวัด  การวิเคราะห์ และ

การจัดการความรู้ขององค์กร 
 ความเช่ือมโยงเกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 กับหมวดอื่นๆ 
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Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools 

ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Business Excellence Framework) กระบวนการรับ
ฟังเสียงของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer: VOC) ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ก่อนที่ผู้น า
ระดับสูงจะก าหนดทิศทางองค์กร VMG (Vision, Mission, Goal) และวางแผนกลยุทธ์  ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ
หน่ึงที่ผู้น าจะ “ขาดไม่ได้”  มิเช่นน้ันทิศทางที่องค์กรเดินไป อาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ลูกค้าคาดหวัง หรือแผนกลยุทธ์ท่ีวาง
ไว ้อาจเป็นแผนที่องค์กรอยากท า แต่ลูกค้าไม่อยากได้  

องค์กรจ านวนมากประสบปัญหา  “การมองลูกค้าไม่ชัดเจน” การจ าแนกกลุ่มลูกค้า  (Customer 
Segmentation) ไม่สะท้อนให้เห็นถึง “กลยุทธ์” ที่องค์กรเลือก ไม่มีการ Focus กลุ่มเป้าหมาย และไม่เข้าใจความ
ต้องการ/คาดหวังทีแ่ตกต่างของแตล่ะกลุ่มอย่างชัดเจน  ซ่ึงหากเร่ิมต้นกระบวนการแรกผิดพลาด จะท าให้กระบวนการที่
ตามมาภายหลัง อาจหลงทางตามไปด้วย  อีกปัญหาหน่ึงที่องค์กรมักเผชิญคือ การรับฟังเสียงของลูกค้า แต่กลับ “ไม่ได้
ยิน” หรือเสียงที่ได้ยินกลับกลายเป็น “Noise” ไม่ใช่ “Voice”  องค์กรไม่สามารถแปลง Data ให้เป็น Information 
เพื่อสังเคราะห์ให้เป็น Customer Knowledge ได้  

หลักสูตรน้ี “ตั้งใจ” ที่จะน าเสนอระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าขององค์กร “ให้ได้ยิน”  พร้อมน าไปใช้สร้าง
นวัตกรรมและปรับปรุงบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ/คาดหวัง ทั้งความต้องการพื้นฐาน ไปจนถึงความคาดหวัง  
ซ่ึงท าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสังเกต, การสัมภาษณ์, แบบสอบถาม, การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  ซ่ึงองค์กรที่
เป็นเลิศ มักใช้วิธีการในการรับฟังที่หลากหลายควบคู่กันไปให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มเปา้หมาย   
ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลหรือใช้กรอบแนวทางการ

จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEx, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบการรับฟังเสียง
ของลูกค้า ( Voice of Customer: VOC) อย่างเป็นระบบ   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อแนะน าองค์กรให้สามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 3 ลูกค้า โดยเฉพาะการรับ

ฟังเสียงของลูกคา้ (Voice of Customer: VOC) ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
วิธกีารฝกึอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยงัไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรม
กลุ่ม / อภปิราย / แบบทดสอบ 

26-27 กรกฎาคม 2565 8,500 บาท 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 ปัญหา สาเหตุ  และปัจจัยตา่งๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด 3 
 Voice of Customer Management 
 Customer Segmentation 
 Customer Satisfaction Survey 
 Customer Journey Mapping 
 Complain Management 
 แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 3 กับหมวดอ่ืนๆ   
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Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools 

จากรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 
2558 ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติน้ัน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า หมวด 5 บุคลากร เป็นหมวดที่
องค์กรส่วนใหญ่ มีประเด็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงและบูรณาการให้เข้ากับทุกหมวดได้อย่างมีประสิทธิผล  

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมของบคุลากร และ
การสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย   
ส าหรับผู้บริหาร คณะท างาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ต้องการแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาหมวด 5 บุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้องค์กรสามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 5 บุคลากร ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
วิธกีารฝกึอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยงัไม่รวม Vat 7%) 

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรม
กลุ่ม / อภปิราย / แบบทดสอบ 

31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2565 8,500 บาท 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

เน้ือหาเน้นการค้นหาประเด็นของการบริหารงานบุคลากรที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อทิศทางและกลยุทธ์ของ
องค์กร ตั้งแต่การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลัง สภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างความผูกพัน รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรและผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี 

 ปัญหา สาเหตุ  และปัจจัยตา่งๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด  5 
บุคลากร   

 เคร่ืองมือที่ส าคัญในการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความผูกพันของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรและผู้น า พร้อมแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวด 5 บคุลากร กับหมวดอ่ืนๆ 
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Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools 

ในการต่อ Jigsaw  การมองเห็นภาพโดยรวม (Holistic View) ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่สุด ก่อนที่จะต่อภาพน้ันให้
สมบูรณ์  เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการขององค์กร ระบบงาน (Work System) เปรียบเสมือนรูปภาพ และ Jigsaw แต่
ละตัวเปรียบเสมือนกระบวนการท างาน (Work Process) ที่เชื่อมโยง ร้อยเรียงกันเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าปลายทาง   

ปัญหาขององค์กรจ านวนมากที่ มีแต่กระบวนการท างานหรือคู่ มือการปฏิบัติงานเต็มไปหมด  แต่ เป็น
กระบวนการที่ต่างคนต่างท า  เจ้าของกระบวนการไม่รู้ว่ากระบวนการที่ตนรับผิดชอบก าลังจะไปต่อเปน็รูปภาพอะไร  ให้
ความส าคัญกับระบบคน (โครงสร้างองค์กร และการแบ่งฝ่าย/แผนก)  แต่กลับไม่เคยเห็นภาพระบบงาน (Work 
System)  สุดท้ายจึงเป็นองค์กรที่ “ต่างคนต่างท า” ไม่มีระบบงานที่เกิดบูรณาการกัน 

องค์กรบางแห่งประสบปัญหาเร่ืองการน าเอาความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าเป็น
ข้อก าหนด (Requirement) และตัวชี้วัด เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่มีการวัดผล
กระบวนการที่เป็นระบบ ขาดการบริหารงานประจ าวัน (Daily Management) และเชื่อมโยงการวัดผลกระบวนการไป
ยังการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของบุคลากร รวมถึงขาดการประเมิน ทบทวน และ
น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ขาดเทคนิคหรือแนวคิดที่จะน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กร 

หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กรสู่การมีระบบปฏิบัติการที่ เป็นเลิศ  
(Operation Excellence) ตั้งแต่การมีระบบงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  การมีกระบวนการท างานที่ตอบสนองความ
คาดหวังของลูกคา้และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมตามเกณฑ์หมวด 6 

กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้บริหาร คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองคก์ร ที่ใช้กรอบแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ 

TQA, EdPEx, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรสามารถน าเคร่ืองมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 6 ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิด

ระบบงาน และกระบวนการท างานที่สอดรับกับกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรให้เกิดระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 

วิธกีารฝกึอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยงัไม่รวม Vat 7%) 
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรม

กลุ่ม / อภปิราย / แบบทดสอบ 
22-23 กันยายน 2565 8,500 บาท 

หัวข้อการฝึกอบรม 
 ปัญหา สาเหตุ  และปัจจัยตา่งๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการด าเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด 6 
 Work System 
 Work Process 
 Process Requirement and KPIs (Lead-Lag) 
 Value Stream Mapping (Process Flow Chart) 
 Process Improvement: LEAN Technic 
 แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 6 กับหมวดอ่ืนๆ 

หมายเหตุ:  ผู้เข้าอบรมควรน า Laptop มาด้วย เพือ่ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
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Learning and Sharing with Winner Organizations 

กลุ่มเป้าหมาย 
ส าหรับองค์กร หรือผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยน เห็นตัวอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหาร

จัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัล 

วัตถุประสงค์ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์การ

ได้รับรางวัล ที่มีการด าเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี  

ประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับ 
เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้

กับองค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ท าจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงองค์กร 

วิธีการ  
ช้ีประเด็น สรุปประเด็นโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

จากองค์กรที่ได้รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการถาม-ตอบ  

ระยะเวลา   
ก าหนดวัน จะแจง้ให้ทราบอกีครั้ง รับจ านวนจ ากัด (หากสนใจโปรดระบุในใบสมัครเพื่อ ส ารองที่ล่วงหน้า) 
 
ภายในประเทศ  ก าหนดจัด 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2565 

อัตราค่าลงทะเบียนต่อครั้ง 5,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
 

หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธ์ิในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่
เข้าเยี่ยมชมแล้ว     


