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การฝึ กอบรมการบริหารสู่ความเป็ นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
ประจาปี 2560
TQA Training Program 2017
หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
ที่มีความเข้ มแข็ง มีเสถียรภาพ นาไปสูก่ ารพัฒนาที่มีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน (High Performance Economy) ซึง่ มีปัจจัย
สนับสนุนพื ้นฐานครอบคลุม 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านทรัพยากรมนุษย์ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ านการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ และด้ านการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารด้ านบริ หารจัดการ
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ หรื อ Thailand Quality Award : TQA เป็ นรางวัลที่ถูกบรรจุไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตของประเทศเพื่อสร้ างรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ นาไปสูก่ ารขับเคลื่อน
ประเทศให้ มีระบบเศรษฐกิจที่เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหลักในการประสานความร่ วมมือ เผยแพร่
สนับสุนน และผลักดันให้ องค์กรต่างๆ ทังภาคการผลิ
้
ตและการบริ การ นาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนา
ศักยภาพระบบการบริ หารจัดการในองค์กร
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็ นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื ้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ
ตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ The Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) ซึง่ เป็ นต้ นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศ กว่า 70 ประเทศทัว่
โลกนาไปประยุกต์
เนื่องจากเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลมีความซับซ้ อน การดาเนินการให้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการฝึ กอบรม เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ ในระดับสูง ให้ กับผู้สมัครหรื อ
องค์ กรต่างๆ และผู้ที่สนใจเป็ นผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สานักรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงกาหนด
หลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ส่งเสริ ม สนับสนุน และผลักดันให้ องค์กรต่างๆ พัฒนาการบริ หารจัดการตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสากล
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วัตถุประสงค์
1.
2.

เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจอย่างกว้ างขวาง
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์กรต่างๆ รวมถึงนาไปปรับปรุ งองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ตลอดจนการสร้ างผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร

*SMEs ทีส่ นใจเข้ำร่ วมอบรมในหลักสูตรต่อเนือ่ ง จะได้รบั ส่วนลดพิ เศษ
โปรดศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ กลุม่ เป้าหมาย หัวข้ ออบรมแต่ละหลักสูตร และเงื่อนไข ประกอบการสมัคร
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หลักสูตรและค่ าธรรมเนียม
จานวน
ชื่อหลักสูตร

สถานที่

1. TQA Overview for SME
วันที่ 25 เมษายน 2560

รร.อมารี บูเลอวาร์ ด

พิเศษ SMEs ทีส่ นใจเข้ำร่วมอบรมต่อเนือ่ งหลักสูตรที ่ 2-5 รับส่วนลดพิเศษ
ท่ำนละ 1,500 บำท ต่อหลักสูตร

รูปแบบ
บรรยาย
กรณีศกึ ษา

ค่ าธรรมเนียม

รุ่น

วัน

สมาชิก
สถาบัน

บุคคล
ทั่วไป

1

1

2,500

2,700

10

3

9,000

9,500

3

3

9,000

9,500

2. TQA Criteria
รุ่ น 1 : 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่ น 2 : 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่ น 3 : 1-3 มีนาคม 2560
รุ่ น 4 : 8-10 มีนาคม 2560
รุ่ น 5 : 15-17 มีนาคม 2560 (หาดใหญ่)
รุ่ น 6 : 29-31 มีนาคม 2560
รุ่ น 7 : 19-21 เมษายน 2560
รุ่ น 8 : 17-19 พฤษภาคม 2560
รุ่ น 9 : 28-30 มิถนุ ายน 2560
รุ่ น 10 : 12-14 กรกฎาคม 2560

รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.ไดมอนด์ พลาซ่า
รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.อมารี วอเตอร์ เกท
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค

บรรยาย
กรณีศกึ ษา
กิจกรรมกลุม่
อภิปราย

รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุม่
อภิปราย

รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ ค

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุม่
อภิปราย

3

2

6,500

7,000

บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุม่
อภิปราย

4

2

8,000

8,500

6. Learning and Sharing with Winner Organizations ภายในประเทศ

เยี่ยมชม
หน่วยงาน
สรุปประเด็น

3

1

5,000
ต่อครัง้

5,500
ต่อครัง้

7. Learning and Sharing with Winner Organizations ต่ างประเทศ

เยี่ยมชม
หน่วยงาน
สรุปประเด็น

2

3-5

N/A

N/A

3. TQA Internal Organization Assessment
รุ่ น 1 : 2-4 พฤษภาคม 2560
รุ่ น 2 : 14-16 มิถนุ ายน 2560
รุ่ น 3 : 7-9 สิงหาคม 2560

-ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน

4. TQA Application Report Writing
รุ่ น 1 : 23-24 มีนาคม 2560
รุ่ น 2 : 25-26 พฤษภาคม 2560
รุ่ น 3 : 8-9 มิถนุ ายน 2560
-ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน

5. Boost up TQA 2 and 4 Category by Business
Excellence Tools
รุ่ น 1 : 27-28 เมษายน 2560
รุ่ น 2 : 22-23 มิถนุ ายน 2560
รุ่ น 3 : 24-25 สิงหาคม 2560
รุ่ น 4 : 14-15 กันยายน 2560

รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์

-ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน

ครัง้ ที่ 1 : กรกฎาคม 2560
ครัง้ ที่ 2 : สิงหาคม 2560
ครัง้ ที่ 3 : กันยายน 2560
ครัง้ ที่ 1 : กรกฎาคม 2560
ครัง้ ที่ 2 : กันยายน 2560

หมายเหตุ : สถานทีจ่ ัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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รายละเอียดการสมัครและชาระค่ าธรรมเนียม
1. กรุ ณาชาระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื ้อ อาหารกลางวัน 1 มื ้อ เอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรม หนังสือ และกระเป๋ าผ้ า TQA
3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และสามารถ
นาไปลดหย่อนภาษี ได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน
4. กรณียกเลิกการอบรม กรุ ณาแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนวันอบรมอย่างน้ อย 7 วันทาการ มิฉะนัน้
สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ ารับการฝึ กอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน และไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยที่สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ ในส่วนของวันที่บอก
ยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้ องรับภาระค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการได้ รับใบรั บรองการฝึ กอบรม
ผู้ฝึกอบรมในทุกหลักสูตรต้ องเข้ าฝึ กอบรมครบ 80%
**กรณีไม่ได้ รับใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria จะไม่สามารถเข้ าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องได้ **
(สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการฝึ กอบรม)
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1. หลักสูตร TQA Overview for SMEs
กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้ าของกิจการ SMEs ผู้บริ หารระดับสูง SMEs ทายาทธุรกิจ SMEs ที่ต้องการทราบแนวคิดของการบริ หาร
จัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และพัฒนา
องค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์
 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจระบบบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ ค่านิยมและแนวคิด
ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม ให้ กบั กลุม่ ผู้ประกอบการ SMEs
 เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ ใน
การปรับปรุ งพัฒนาธุรกิจให้ มีมาตรฐานสูร่ ะดับสากลมากขึ ้น
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กรจะได้ รับ
ผู้เข้ ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ ทัง้
แนวคิดหลักการของเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในภาพรวม และตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจให้ มีความเติบโตอย่างเข้ มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ทงในระดั
ั้
บประเทศและสากล
วิธีการฝึ กอบรม

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศกึ ษา

ระยะเวลา

1 วัน/รุ่ น จานวน 1 รุ่ น

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิกสถาบัน 2,500 บาท บุคคลทัว่ ไป 2,700 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
หัวข้ อการฝึ กอบรม
* เน้ นความเข้ าใจแนวคิดและภาพรวมของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
* เน้ นแนวทางการประยุกต์ใช้ แบบง่าย ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์กร
 ระบบบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
 ค่านิยมและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 ระบบบริ หารจัดการ SMEs ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 บทบาทของผู้บริ หารในการนาองค์กร
 การวางแผนการดาเนินธุรกิจ
 การมุง่ เน้ นลูกค้ าและตลาด
 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
 การบริ หารทรัพยากรบุคคล
 การจัดการกระบวนการ
 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ และตัววัดที่สาคัญ
 แนวทางการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร
พิเศษ SMEs ทีส่ นใจเข้ำร่วมอบรมต่อเนือ่ งหลักสูตรที ่ 2-5 รับส่วนลดพิ เศษ ท่ำนละ 1,500 บำท ต่อหลักสูตร
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2. หลักสูตร TQA Criteria
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้บริ หาร คณะทางานพัฒนาองค์กร ที่มงุ่ มัน่ จะนาเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่างจริ งจัง และผู้สนใจ
ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ ข้อกาหนดโดยรวม (Overall
Requirements) เป็ นหลักในการเรี ยนรู้ เนื ้อหาของเกณฑ์
 สร้ างความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กรจะได้ รับ
ผู้เข้ ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์กร
วิธีการฝึ กอบรม

บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศกึ ษา / กิจกรรมกลุม่

ระยะเวลา

3 วัน/รุ่ น จานวน 10 รุ่ น

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิกสถาบัน 9,000 บาท บุคคลทัว่ ไป 9,500 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
หัวข้ อการฝึ กอบรม
* ครอบคลุมเนื ้อหาเกณฑ์ทงหมด
ั้
โดยเน้ นการตีความทังในภาพรวม
้
และข้ อกาหนดในแต่ละหัวข้ อ โดยใช้
ข้ อกาหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็ นหลักในการเรี ยนรู้ เนื ้อหาของเกณฑ์ พร้ อมตัวอย่าง
ประกอบ เพื่อเตรี ยมความรู้ สาหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร
 จุดมุง่ หมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 โครงร่ างองค์กร
 การนาองค์กร
 กลยุทธ์
 ลูกค้ า
 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 บุคลากร
 การปฏิบตั ิการ
 ผลลัพธ์
 แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
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3. หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment
กลุ่มเป้ าหมาย
สาหรับผู้บริ หาร คณะทางาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรื อผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร
ที่ม่งุ มัน่ จะนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ ทาการประเมินตนเองขององค์กร เพื่อค้ นหาโอกาสในการ
ปรับปรุ งองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ให้ สามารถประเมินภาพรวม ค้ นหาจุดแข็งและโอกาสใน
การปรั บปรุ ง และระดับพัฒนาการของระบบบริ หารองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถ
จัดลาดับความสาคัญของโอกาสพัฒนาที่พบและจัดทารายงานที่มีคณ
ุ ค่าต่อการวางแผน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็ นเลิศ
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กรจะได้ รับ
มีผ้ ูตรวจประเมินภายในที่มีทักษะในการตรวจประเมิน สามารถประเมินระดับพั ฒนาการของระบบบริ หาร
องค์กร ที่ครอบคลุมการประเมินระบบ การนาไปสู่การปฏิ บัติ การเรี ยนรู้ การบูรณาการ สามารถประเมิน
ประเด็นจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากรายงานการประเมินตนเองขององค์กร และตรวจประเมินจริ งภายใน
องค์ กร ตลอดจนสามารถจัดท ารายงานและข้ อเสนอแนะที่ มีคุณ ค่าแก่ องค์ กร เพื่ อให้ องค์ ก รสามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการฝึ กอบรม

บรรยาย / กรณีศกึ ษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย

ระยะเวลา

3 วัน/รุ่น จานวน 3 รุ่ น

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิกสถาบัน 9,000 บาท บุคคลทัว่ ไป 9,500 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
หัวข้ อการฝึ กอบรม
*เนื ้อหาเน้ นการค้ นหาประเด็นจุดแข็งและโอกาสพัฒนาขององค์กรและการประเมินระดับพัฒนาการของ
ระบบบริ หารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมหัวข้ อต่อไปนี ้
 คุณค่าและความสาคัญของการตรวจประเมินภายในองค์กร
 องค์ประกอบสาคัญของการตรวจประเมินองค์กร
 การประเมินระดับพัฒนาการของหมวดกระบวนการ
 การประเมินระดับพัฒนาการของหมวดผลลัพธ์ขององค์กร
 การจัดทารายงานผลการประเมินองค์กร
 การจัดลาดับความสาคัญของผลการประเมิน
 การวางแผนในการปรับปรุ งองค์กร
หมายเหตุ : ต้ องผ่ านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี 2559 มาก่ อน
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4. หลักสูตร TQA Application Report Writing
กลุ่มเป้ าหมาย
เน้ นสาหรับองค์กรที่ต้องการจัดทารายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
สามารถวางแผนและจัดทารายงาน วิธีการและผลการดาเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กรจะได้ รับ
องค์กรทราบแนวทางจัดทารายงานผลการดาเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กร ทัง้ ในแง่การสื่อสารภายในองค์ กร การใช้ ตรวจประเมินภายในองค์ กร การตรวจ
ประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
วิธีการฝึ กอบรม

บรรยาย / กรณีศกึ ษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย

ระยะเวลา

2 วัน/รุ่น จานวน 2 รุ่ น

อัตราค่ าลงทะเบียน

สมาชิก 6,500 บาท บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ประโยชน์ของการจัดทารายงานวิธีการและผลการดาเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็ นเลิศ
 การวางแผนการจัดทารายงาน วิธีการและผลการดาเนินงานขององค์กร
 การเขียนโครงร่ างองค์กร
 การเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงานหมวดการกระบวนการ
 การเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงานหมวดผลลัพธ์
 การจัดทาส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพื่อความสมบูรณ์
หมายเหตุ: ต้ องผ่ านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี 2559 มาก่ อน
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5. หลักสูตร Boost up TQA 2 and 4 Category by Business Excellence Tools
จากรายงานการวิเคราะห์ศกั ยภาพขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตังแต่
้ ปี 2545 จนถึงปี
2557 ซึง่ จัดทาโดยสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นนั ้ ผลจกาการวิเคราะห์ พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์ และ
หมวด 4 การวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็ นสองหมวดที่ องค์ ก รส่วนใหญ่ ได้ ระดับ คะแนน
ค่อนข้ างต่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับหมวดอื่น สาเหตุหลัก เนื่องจากแนวทางในการบริ หารจัดการกลยุทธ์ ของ
องค์กรโดยเฉพาะ การวัด วิเคราะห์ ข้ อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นยังขาดการสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันจึง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบูรณาการกันของทุกหมวดได้ อย่างสมบูรณ์
ข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ องค์กรจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีแนวทางการจัดทากลยุทธ์ รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวัดวิเคราะห์และปรับปรุ งเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องและการบูรณาการกันของกระบวนการต่างๆ อันจะ
ช่วยยกระดับการบริ หารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
กลุ่มเป้ าหมาย
สาหรับผู้บริ หาร คณะทางาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ต้ องการแนวทาง
ในการปรับปรุ งพัฒนาหมวด 2 และหมวด 4 เพื่อพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ องค์กรสามารถนาเครื่ องมือและแนวทางการบริ หารจัดการใน หมวด 2 กลยุทธ์ และ หมวด 4 การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริ หารจัดการ
สูค่ วามเป็ นเลิศ
วิธีการ

บรรยาย / กรณีศกึ ษา / กิจกรรมกลุม่ / อภิปราย / แบบทดสอบ

ระยะเวลา

2 วัน/รุ่น จานวน 4 รุ่ น

อัตราค่ าลงทะเบียน

สมาชิก 8,000 บุคคลทัว่ ไป 8,500 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)

หัวข้ อการฝึ กอบรม
*เนื ้อหาเน้ นการค้ นหาประเด็นวัตถุประสงค์และโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมถึงแนวทางในการจัดการความรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริ หารองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
 ปั ญหา สาเหตุ และปั จจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดาเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์
หมวด 2 และหมวด 4
 เครื่ องมือที่สาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมถึงระบบการจัดการ
ความรู้ พร้ อมแนวทางในการติดตามและประเมินผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 2 และหมวดที่ 4 กับหมวดอื่นๆ
หมายเหตุ: ต้ องผ่ านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ TQA Criteria ปี 2559 มาก่ อน
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6. Learning and Sharing with Winner Organizations
กลุ่มเป้ าหมาย
สาหรับองค์กร หรื อผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยน เห็นตัวอย่างหรื อแนวทางการประยุกต์การบริ หารจัดการ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้ รับรางวัล
วัตถุประสงค์
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ตวั อย่างการบริ หารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์การได้ รับ
รางวัล ที่มกี ารดาเนินการเป็ นตัวอย่างที่ดี
ประโยชน์ ท่ อี งค์ กรจะได้ รับ
เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ คา่ นิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับใช้ กบั
องค์กรและเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ทาจริ ง รวมทังได้
้ แลกเปลี่ยนปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุ งองค์กร
วิธีการ
ชี ้ประเด็น สรุ ปประเด็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้ าเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
องค์กรที่ได้ รางวัลของ และการถาม ตอบ
ระยะเวลา
กาหนดวัน จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ รับจานวนจากัด (หากสนใจโปรดระบุในใบสมัครเพื่อ สารองที่ลว่ งหน้ า)

ภายในประเทศ กาหนดจัด 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน
ครัง้ ที่ 1 : กรกฎาคม 2560
ครัง้ ที่ 2 : สิงหาคม 2560
ครัง้ ที่ 3 : กันยายน 2560
อัตราค่ าลงทะเบียนต่ อครั ง้ สมาชิก 5,000 บาท บุคคลทัว่ ไป 5,500 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
ต่างประเทศ กาหนดจัด 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3-5 วัน
ครัง้ ที่ 1 : กรกฎาคม 2560
ครัง้ ที่ 2 : กันยายน 2560
อัตราค่ าลงทะเบียนต่ อครั ง้ จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรั บสมัคร กรณีผ้ สู มัครเป็ นคู่แข่ งขององค์ กรทีเ่ ข้ าเยี่ยมชม ยกเว้ นได้ รับการพิจารณาจาก
องค์ กรทีเ่ ข้ าเยี่ยมชมแล้ ว
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