
สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม

New Assessor
2021TrainingTQA

ขอเชิญผูสนใจเขารวมกิจกรรม ภายใตโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

การอบรมและคัดเลือก
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ รายใหม
                      ประจำป 2564

รับสมัครระหวางวันที่

4 มกราคม–1 กุมภาพันธ 2564

อบรมวันที่

2 เมษายน 2564 และ

6 -11 พฤษภาคม 2564

“ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ คือ

ผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ

ซึ่งอาสาเขามาทำหนาที่ตรวจประเมินและ

ใหความเห็นปอนกลับท่ีสำคัญตอการปรับปรุง

และพัฒนาองคกรในทุกภาคสวน ใหมีวิธี

ปฏิบัติและผลการดำเนินงานเทียบเทาองคกร

ในระดับสากล ดวยความรู ความสามารถ

และประสบการณการบริหารจัดการองคกร

ตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอยาง

ตอเนื่อง และยั่งยืน”



เนื่องจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงไดรับยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และสามารถนำใบเสร็จ
ไปลดหยอนภาษีได 200% ตาม พรบ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน คาธรรมเนียมดังกลาว สำหรับการอบรม 7 วัน ซึ่งรวม;
•  เอกสารประกอบการอบรม (กรณีศึกษาไทย อยางนอย 2 องคกร, เอกสารประกอบการบรรยาย, เอกสารการทำ
   TQA Scorebook และเอกสารการทำ workshop ตลอดการอบรม) Trumb drive บันทึกไฟลการอบรม และกระเปาใสเอกสาร
•  การอบรม ฝกปฏิบัติ และการใหคำปรึกษาจากพี่เลี้ยง (Experience assessors) ตลอดชวงเวลาการอบรม
   และการใหคำปรึกษารูปแบบคลินิกในทุกชวงเย็นของการอบรม
•  คาอาหาร (2 break 1 lunch = 2 วัน, ครบทุกมื้อ = 5 วัน)  
•  คาที่พักระหวางการอบรม (5 คืน ระหวางวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2564)
•  หากผานการคัดเลือกหลักสูตร TQA New Assessor Training 2020 ทานจะไดรับมอบหมายใหทำกรณีศึกษาภาษาอังกฤษ
   ซึ่งใชในการอบรมผูตรวจประเมินรางวัล BNQA โดยมีพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา และไดเขารวมอบรมจากผูเชี่ยวชาญ
   เกณฑรางวัลระดับโลก ซึ่งเปน Senior Examiner หรือผูตรวจประเมินรางวัล BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตร
  TQA Assessor Calibration 2021 การอบรมและพัฒนาผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจำป 2564 (โดยไมมีคาใชจาย)

 (1) อายุ 35 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 (2) มีประสบการณทำงานโดยรวม 8 ป ขึ้นไป และอยูในระดับบริหาร 5 ป ขึ้นไป

 (3) มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 (4) มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและการพิมพขอมูล

 (5) ตองผานการอบรมหลักสูตร TQA Criteria

  ประจำป 2563 หรือ 2564 (รุนที่ 1 –  5) และไดรับใบรับรองตามเงื่อนไขที่กำหนด

 (6) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ หากมีประสบการณในการ

  รวมจัดทำกลยุทธขององคกร จะชวยใหทานมีมุมมองที่กวาง และเปนประโยชน

  ตอการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ

75,000 บาท

  *ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

คุณสมบัติผูสมัคร

คาธรรมเนียมการอบรม

New Assessor
2021TrainingTQA

หมายเหตุ:

การเขารวมอบรมในหลักสูตร

TQA New Assessor Training เปนการฝกอบรม

เพ�อพัฒนาความรูความสามารถของผูเขารวมอบรม

มิไดเปนการรับรองวาผูเขาอบรมจะไดเปน

ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติแตอยางใด

การคัดเลือกและเรียนเชิญเปนผูตรวจประเมิน

จะอยูภายใตการพิจารณาของกรรมการคัดเลือก

วัตถุประสงคของการอบรม

ประโยชนที่ผูเขารวมอบรมจะไดรับ - มีความรูความเขาใจในภาพรวมเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และเขาใจเจตนารมณของคำถาม
 ของเกณฑในแตละหมวด ในมุมมองเชิงลึก เพื่อนำไปใชประโยชนในการตรวจประเมินองคกร
- สามารถประยุกตใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองคกรไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน
- มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ กับผูเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ 
- มีโอกาสไดรับการเรียนเชิญเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
 ไดรับหนาที่อันทรงเกียรติเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- หากไดรับการคัดเลือกเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ จะไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญ
 รางวัล BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา และการอบรมแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
 และความรูความสามารถในการเปนผูตรวจประเมิน อาทิ งานสัมมนา TQA Winner Conference
 การอบรม TQA Assessor Calibration ประจำป การศึกษาดูงานมุมมองธุรกิจและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
 การประชุมทบทวนมุมมองและกระบวนการตรวจประเมินประจำป และการสัมมนา ChangeinCriteria ทุก2ป

- เพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนา และปรับปรุงองคกร ตามกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ
- เพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
- เพื่อสรางแนวทางความเขาใจในการอาน และแปลผล จากรายงานปอนกลับของรางวัลคุณภาพแหงชาติ
- เปนสวนหนึ่งของการสรรหาและคัดเลือกผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติรายใหม

กำหนดสงงาน

Independent Work

แจงผลการพิจารณา

คัดเลือก (รอบที่ 2)

และยืนยันการเขารวม

อบรมหลักสูตร

TQA Assessor

Calibration 2021

16 มิ.ย. 2564

อบรมหลักสูตร

TQA Assessor

Calibration 2021

21-22 มิ.ย. 2564

แจงผล

การพิจารณา

คัดเลือก และแตงตั้ง

ผูตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ

 ประจำป 2564

9 ก.ค. 2564

ประชุมเตรียมการ

ตรวจประเมิน

รางวัลคุณภาพแหงชาติ

ประจำป 2564

31 ก.ค. 2564

กระบวนการตรวจประเมิน

ประจำป 2564

เขารวมการอบรม

TQA New Assessor

Training 2021 (ครั้งที่ 1)

และจัดทำ

Independent work

ยืนยันการเขารวม

การอบรม

TQA New Assessor

Training 2021

(ครั้งที่ 2)

เขารวมการอบรม

TQA New Assessor

Training 2021

(ครั้งที่ 2)

แจงผลการพิจารณา

คัดเลือก (รอบที่ 1)

14 พ.ค. 2564

และจัดทำ

Independent work

สมัคร Online ผานเว็บไซต

www.tqa.or.th/th/assessor/

พิจารณาคัดเลือก

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง�อนไข

และประกาศรายช�อ

ผูมีสิทธิ์เขาอบรม

ผูผานการคัดเลือก

ชำระคาธรรมเนียม

การอบรม

ตามเวลาที่กำหนด
4 ม.ค.-1 ก.พ. 2564

10 มี.ค. 2564 10-31 มี.ค. 2564 2 เม.ย. 2564 6 -11 พ.ค. 2564

11 มิ.ย. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

โทรศัพท 02 619 5500

ตอ 633, 634 (ณัฏฐพัชร, ดำรง)

E-mail: tqa@ftpi.or.th

Website: www.tqa.or.th

Facebook: www.facebook.com/TQAlive/


