
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จัดกิจกรรมกำรพัฒนำต้นแบบองค์กร SMEs เพ่ือขยำยโครงกำร TQA สู่องค์กร SMEs โดยจัดกิจกรรม Collaborative Assessment 
for SMEs พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่ม SMEs  ด้วยกำรจัดกิจกรรมให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำง TQA  
ให้แก่องค์กรที่มีควำมพร้อมในพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพ เพ่ือต่อยอดด้ำนประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชำดด้ำนกำร
จัดกำรองค์กร และผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจบริบทของกำรบริหำรจัดกำรแบบ SMEs อีกทั้งมีกำรขยำยผลควำมรู้ให้แก่ SMEs อ่ืนๆ 
ผ่ำนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม SMEs เพ่ือเผยแพร่แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศในองค์กร SMEs ต่อไป 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา  Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ  

เรียนรู้วิธีกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำง TQA ส ำหรับองค์กร SMEs จำกองค์กรตัวอย่ำง  

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  และ บริษัท ออโธพีเซีย จ ำกัด  

วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30 – 14.00 น. ห้อง บอลรูม 3 ชั้น 11 อำคำร 1 โรงแรม ปริ้นพำเลซ มหำนำค 

รับสมัครเข้ำร่วมกำรสัมมนำระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2561 – 20 มกรำคม 2562 
 

รับจ านวนจ ากัด  
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  

องค์กรที่เข้าร่วมฟังการสัมมนา จะได้เรียนรู้ และมองเห็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกรฑ์รางวัล TQA เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   
 

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

09.00 – 09.30 โครงกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และประโยชน์จำกกำรประยุกต์ใช้เกณฑ์รำงวัล TQA ในองค์กร  
โดย คุณสมชำติ  น้อยศิริสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

09.30 – 10.30 กระบวนกำรปรับปรุงองค์กร SMEs ตำมแนวทำง TQA  
o ประเด็นที่น่ำสนใจ และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชำดพบในกระบวนกำรปรับปรุงที่องค์กรแต่ละครั้ง 
o บริบทของควำมเป็นองค์กร SMEs ที่มีผลต่อกำรปรับปรุงองค์กรตำมแนวทำง TQA  
โดย ทีมที่ปรึกษำโครงกำร  

10.45 – 12.00 Journey to TQA ของ 2 องค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำร  
ค ำถำม:  
o องค์กรเข้ำมำร่วมโครงกำรได้อย่ำงไร 
o เร่ิมต้นกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร  
o learning point อะไรที่เป็นสิ่งที่องค์กรได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
o ยกตัวอย่ำงสิ่งที่องค์กรปรับปรุง (กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เป็นวิธีปฏิบัติ หรือ project)  
o กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัดจำกกำรน ำแนวทำง TQA ไปใช้ในองค์กร  
        โดย ผู้บริหำร บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
        ผู้บริหำร บริษัท ออโธพีเซีย จ ำกัด และทีมที่ปรึกษำโครงกำร  

12.00 – 12.30 ถำม-ตอบ สรุป และกำรเริ่มต้นส ำหรับ SMEs ที่สนใจ  

กิจกรรมในงาน 

o กำรแนะน ำเครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำง TQA: Organizational Assessment for SMEs เพ่ือตรวจประเมินกำรบริหำรจัดกำร
ขององค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ส ำหรับองค์กรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  

o ให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรสมัครขอรับรำงวัล TQA ปี 2562 และรับกำรตรวจประเมินเพ่ือรับ Feedback report เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
ส ำหรับองค์กรที่สนใจ  

o ขอรับหนังสือเกณฑ์รำงวัล  

o ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น. เบรคเช้ำ และอำหำรกลำงวัน เวลำ 10.30 และ 12.30 น. 

 
สมัครเข้าร่วมสมัมนา ทาง  http://www.tqa.or.th/experience-sharing/ 
สอบถามรายละเอียด  
E-mail: tqa@ftpi.or.th  
โทรศัพท ์02 619 5500 ต่อ 632, 634 (คุณวิญญุดา, คุณด ารง) 

ทีมท่ีปรึกษาโครงการ  
คุณวลีพร  ธนำธิคม      วิทยำกรที่ปรึกษำอำวุโส สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
คุณพำลินทุ์ วุฒิชำติวำนิช วิทยำกรที่ปรึกษำ สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ 
คุณพันธ์ศักด์ิ กุมมำลือ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีพีเอสเทค จ ำกัด 
ดร.อธิศำนต์ วำยุภำพ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซนติโนวำ จ ำกัด 



เกี่ยวกับ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 
 ธุรกิจ ผลิตเคร่ืองส ำอำงค์ และผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว ควำมท้ำทำยที่ส ำคัดดำ้นธุรกิจ ได้แก่ 
กำรน ำองค์กรไปสู่กำรเป็น Smart Enterprise และรองรับ Business Diversification และกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร Supply Chain เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง และน ำสินค้ำวัตถุดิบสู่ตลำดโลก ด้วย
ควำมร่วมมือระหว่ำง สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร (KAPI) 
ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ และควำมท้ำทำยในด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร ได้แก่ ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วของลูกค้ำ กำรแข่งขันด้ำนต้นทุน และกำรแข่งขัน
ด้ำนเวลำในกำรส่งมอบ องค์กรได้เข้ำร่วมโครงกำร Collaborative Assessment for SMEs และน ำ
แนวทำง TQA มำพัฒนำปรับปรุงยุทธศำสตร์ และกระบวนกำรภำยใน เพื่อ มุ่งสู่วิสัยทัศน์  
“Asia’s best-in-class” consultative skincare manufacturer 

เกี่ยวกับ บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 
 
 เป็นผู้วิจัย ผลิต จ ำหน่ำย และพัฒนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกทั้งวัสดุดำมกระดูกสันหลัง 
และวัสดุดำมกระดูกทั่วไป ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในวงกำรแพทย์ครบวงจร ภำยใต้โรงงำนผลิต
ที่ได้รับมำตรฐำน GMP, ISO 9001 และ ISO 13485 ผลิตภัณฑ์ได้รับมำตรฐำน มอก. และ CE-Mark ซ่ึง
เป็นกำรรับประกันทั้งระบบคุณภำพในกำรผลิต ควำมมีมำตรฐำน ควำมปลอดภัย และคุณภำพของสินค้ำ 
ท ำให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  
 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัด ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในคุณภำพผลิตภัณฑ์ไทย ท ำให้เกิด
กำรใช้สินค้ำไทยทดแทนกำรน ำเข้ำให้มำกขึ้น กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรรักษำ ท ำให้คุณภำพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น กำรบริหำรจัดกำรให้ประสิทธิภำพกำรผลิตดีขึ้น มีต้นทุนที ่
แข่งขันได้ ส่งผลให้ต้นทุนค่ำรักษำลดลง ประชำชนเข้ำถึงกำรรักษำได้มำกขึ้น ประหยัดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ
หลำยภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศไทยที่ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ตลอดจนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำประเทศให้เป็นศูนยก์ลำงสุขภำพนำนำชำติ ล้วนเป็นโอกำสที่ภำครัฐและเอกชนสำมำรถร่วมกัน
ผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติได้ 
 บริษัทได้น ำเกณฑ์ TQA มำใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้กระบวนกำรภำยในมี
ควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถรองรับอนำคตตำมเป้ำหมำยที่ส ำคัดขององค์กรได้ 




