
วตัถปุระสงค์ กลุม่เป�าหมาย

ที�มาโครงการ

    ดว้ยรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ถือเป�นรางวลัระดบัโลก ที�มพีื�นฐานทางดา้น
เทคนิคและกระบวนการตัดสนิรางวลัเชน่เดยีวกับรางวลัคณุภาพแหง่ชาติของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื The
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ�งเป�นต้นแบบรางวลัคณุภาพแหง่ชาติที�ประเทศ
ต่างๆ หลายประเทศทั�วโลกนาํไปประยุกต์ใช ้ เชน่ ประเทศญี�ปุ�น ออสเตรเลีย สงิคโปร ์และ ประเทศในแถบยุโรป เป�นต้น
ดงันั�นเพื�อเป�นการเรยีนรูว้ธิปีฏิบติัที�เป�นเลิศขององค์กรชั�นนําของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ซึ�งเป�นหนึ�งใน
ประเทศที�ไดนํ้าเกณฑ์คณุภาพของยุโรป มาปรบัใชใ้นการพฒันาองค์กรเพื�อเสรมิสรา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนั
เชน่เดยีวกับประเทศไทย

    สถาบนัเพิ�มผลผลิตแหง่ชาติ ในฐานะสาํนกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติจงึไดกํ้าหนดจดัโครงการศึกษาดงูานองค์กรที�
มรีะบบการบรหิารจดัการองค์กรที�เป�นเลิศ ณ ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี เพื�อนําคณะผูแ้ทนองค์กรไทย เขา้
เยี�ยมชม และแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ระบวนการบรหิารจดัการองค์กรตามแนวทาง Business Excellence
Framework จากองค์กรชั�นนาํของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีที�ไดน้าํ The European Foundation for
Quality Management (EFQM) Excellence Model มาปรบัใชใ้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการองค์กรเพื�อ
เสรมิสรา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนัขององค์กรเชน่เดยีวกับประเทศไทย รวมทั�งยงัไดแ้ลกเปลี�ยนป�ญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรบัปรงุองค์กร

เพื�อเยี�ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี�ยนเรยีนรูว้ธิปีฏิบติัที�
เป�นเลิศขององค์กรที�มกีารบรหิารจดัการตามแนวทาง
Business Excellence Framework จากองค์กร
ชั�นนําของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนีที�นาํ
EFQM Excellence Model มาปรบัใชกั้บระบบ
บรหิารจดัการในองค์กรจนประสบความสาํเรจ็ และ
เยี�ยมชมหน่วยงานสง่เสรมิดา้นนวตักรรม วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

ผูบ้รหิารระดบัสงู-กลาง ขององค์กร
ผูบ้รหิาร ทีมงาน Business Excellence หรอื
คณะทํางาน TQA, SE-AM, PMQA, EdPEx. 
ผูข้บัเคลื�อน Productivity & Innovation &
Technology Transformation
ผูด้แูล Customer Service &
Engagement
ทีมงาน Organizational Development
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องค์กรที�จะเขา้ศึกษาดงูาน

องค์กรภาครฐั เอกชน และภาคบรกิารของประเทศสหพนัธส์าธารณรฐั
เยอรมนทีี�นํา EFQM Excellence Model มาปรบัใชกั้บระบบบรหิาร
จดัการในองค์กรจนประสบความสาํเรจ็ และองค์กรที�ม ี Best Practice
ในการบรหิารจดัการองค์กรดา้นต่างๆ จาํนวน 3-5 องค์กร อาทิ

BMW

Siemens Healthineers

*องค์กรอยูร่ะหวา่งการประสานงาน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

องค์กรที�นาํ EFQM Excellence Model มาใชใ้นการจดัทํากลยุทธเ์พื�อรบัมอืกับการเปลี�ยนแปลงที�
เกิดขึ�นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยั�งยนื โดยองค์กรใหค้วามสาํคัญกับการเชื�อมโยงระหวา่งวตัถปุระสงค์
และกลยุทธ ์ที�มุง่เนน้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุกระบวนการ

BOSCH

องค์กรชั�นนาํที�มุง่เนน้ไปที�การปรบัปรงุและรกัษาวฒันธรรมขององค์กร ซึ�งสง่ผลต่อนวตักรรมและความ
คิดสรา้งสรรค์ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม ่ องค์กรใชเ้วลากวา่ 30 ป�ในการนาํ EFQM Excellence
Model มาชว่ยในการปรบัปรงุและพฒันาองค์กรอยา่งต่อเนื�อง

EFQM Global Award in 2017 and Awarded 7 stars in 2021

องค์กรผูพ้ฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย ์ ที�เนน้ความเรว็และความคล่องตัว โดยมจุีดเดน่ดา้นเครอืขา่ย
และพนัธมติร ทําใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลลกูค้าที�ใชบ้รกิารเครื�องมอืทางการแพทยต่์างๆ มาวเิคราะห์
พฒันาและสรา้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ไดม้ากกวา่บรษัิทเทคโนโลยอืี�นๆ ทั�งยงัมจุีดแขง็ในการใชเ้ทคโนโลยี
ป�ญญาประดษิฐ ์หรอื AI (Artificial Intelligence) มาพฒันาอุตสาหกรรมสขุภาพ เครื�องมอืทางการ
แพทย ์การบรกิารคนไข ้การเพิ�มประสทิธภิาพหอ้งทดลอง

SAP

องค์กรธุรกิจดา้น Enterprise Applications ที�มุง่เนน้ Software และบรกิารที�เกี�ยวขอ้ง โดยเป�น
ขนาดธุรกิจใหญเ่ป�นอันดบัสามของโลก มกีารบรหิารนวตักรรมที�ผา่นการกําหนดวสิยัทัศน์และพนัธกิจ
โดยผูบ้รหิารเป�นผูร้บัผดิชอบ ซึ�งดาํเนนิการผา่น Customer-Centric Innovation Strategy การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การวจิยัและพฒันา รวมทั�งการสรา้งความสมัพนัธกั์บบุคลากรและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีภายนอกโดย SAP Labs ซึ�งถือเป�นความโดดเดน่ของกลุ่มธุรกิจนี�
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20:30     คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

TENTATIVE PROGRAM
13

May 2023

14
May 2023

00:50     ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนี
              (รบัประทานอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)

07:05     คณะเดนิทางถึงสนามบนิมวินคิ เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนี 
              ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร

เชา้           ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย         ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม15
May 2023

09:00-12:00     ศึกษาดงูานองค์กร (1)

12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย         ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

คํ�า           รบัประทานอาหารคํ�า

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม16
May 2023

09:00-12:00     ศึกษาดงูานองค์กร (2)

12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย         ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

คํ�า           รบัประทานอาหารคํ�า

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
            ออกเดนิทางสูส่ถานที�ดงูาน17

May 2023 12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

13:00-16:00        ศึกษาดงูานองค์กร (3)

คํ�า           รบัประทานอาหารคํ�า

3  l  P a g e



ค่าธรรมเนียม
ยงัไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ�ม

7%

สมคัรและชาํระ
ค่าธรรมเนียมภายใน

วนัที� 17 กมุภาพนัธ ์2566

สมคัรและชาํระค่าธรรมเนียม
หลัง วนัที� 17 กมุภาพนัธ ์2566

ท่านละ 220,000 บาท ท่านละ 225,000 บาท

กรณไีมม่คีู่พกั 
ต้องพกัเดี�ยว จา่ยเพิ�ม

ท่านละ 35,000 บาท

ตั�วชั�นธุรกิจ จา่ยเพิ�ม เริ�มต้นที� 120,000 บาท หรอืตามที�จา่ยจรงิ

TENTATIVE PROGRAM
18

May 2023

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม19
May 2023

09:00-12:00     ศึกษาดงูานองค์กร (4)

12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย         ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี
              และพกัผอ่นโดยอิสระตามอัธยาศัย

17:00     ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร
             (รบัประทานอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)

20
May 2023

12:30     เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
             ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

12:00     รบัประทานอาหารกลางวนั

บา่ย         ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนี

คํ�า           รบัประทานอาหารคํ�า

*กําหนดการและรายละเอียดอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามเหมาะสม
และขอสงวนสทิธิ�ยกเลิกการเดนิทางกรณผีูส้มคัรมจีาํนวนนอ้ยกวา่ที�กําหนด
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REGISTER NOW

02 619 5500 ต่อ 451, 466, 467

www.ftpi.or.th

For Registration

สมคัรดว่น รบัจาํนวนจาํกัด ป�ดรบัสมคัรเมื�อมผีูส้มคัรและชาํระเงินครบตามจาํนวนที�กําหนด
สถาบนัแจง้ตอบรบัทางอีเมล์ และแจง้กําหนดวนัชาํระค่าธรรมเนยีม โดยโอนเขา้บญัช ี
ธนาคารกรงุเทพ สาขาอาคารยาคลูท์ สนามเป�า ประเภทบญัชอีอมทรพัย ์เลขที� 210-0-50861-9 
ในนาม มูลนิธเิพื�อสถาบนัเพิ�มผลผลิตแห่งชาติ หรอื Foundation for Thailand Productivity
Institute เลขประจาํตัวผูเ้สยีภาษี 0994000020724
สง่หลักฐานการชาํระเงินมาที� E mail: tqatraining@ftpi.or.th

ตั�วเครื�องบนิ ไป-กลับ (ชั�นประหยดั)
ค่าที�พกัคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
อาหารเชา้ กลางวนั และอาหารคํ�า รวม 18 มื�อ (ตามรายการ)
ค่าวซีา่ 
ค่าธรรมเนยีมในการเขา้ชมสถานที� 
ค่ารถโค้ชปรบัอากาศ 
ค่าประกันอุบติัเหตพุรอ้มค่ารกัษาตลอดการเดนิทาง
ค่าบรกิารขนยา้ยสมัภาระในโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั
ขอสงวนสทิธิ�ในการเดนิทาง ไป-กลับ พรอ้มคณะ เท่านั�น

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบรกิาร ดังต่อไปนี�

* ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการทํา Passport และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ นอกเหนือรายการขา้งต้น

หมายเหต ุ: 
กรณยีกเลิกหรอืเปลี�ยนผูเ้ขา้รว่มดงูาน กรณุาแจง้เป�นลายลักษณอั์กษร ภายในวนัที� 31 มนีาคม 2566
มฉิะนั�น ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนเงิน/ เรยีกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนยีม 
กรณถีกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนเงิน/ เรยีกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

tqatraining@ftpi.or.th
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