สถาบันพัฒน

าทุนมนุษย
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ขอเชิญเขารวมฝ

กอบรม

หลักสูตร“เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx):
การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพ�อความเปนเลิศ

(Operation Excellence)”
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารและกระบวนการทำงานของสถาบั น ถื อ เป น
กระบวนการสรางคุณคาที่สำคัญขององคกรซึ่งเกี่ยวของกับบุคลากร
ส ว นใหญ ข องสถาบั น อาจหมายถึ ง กระบวนการออกแบบ
และจัดการศึกษาตามหลักสูตรการสนับสนุนผูเ รียนและลูกคากลุม อืน่

• เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ
กระบวนการทำงาน เพื ่ อ ความเป น เลิ ศ (Operation Excellence)
ทัง้ การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง และการสรางนวัตกรรมในหลักสูตร
บริการ และกระบวนการทำงาน ซึง่ เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาองคกรตามหมวด 6
• เพือ่ ใหทราบแนวทาง วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกแบบหลักสูตร การบริการ
และกระบวนการ รวมทัง้ การใชเครือ่ งมือเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ
กระบวนการและการจัดการกระบวนการ
Target กลุมเปาหมาย

ผูบ ริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ

รับจํานวนจํากัด 70 คน
สมัครภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
คาลงทะเบียนการฝกอบรม

จำนวน
สมัคร 1 คน
สมัครแบบกลุม 3 คน

บุคคลทั่วไป ชําระภายในวันที่
17 เม.ย. 2561
4,000
10,800

.......................................................

วัตถุประสงค

และกระบวนการทางธุ ร กิ จ การปรั บ ปรุ ง ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารและ
กระบวนการทำงานใหเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะช ว ยพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาให ม ี ศ ั ก ยภาพในการแข ง ขั น
และพัฒนาสูความเปนเลิศ เกิดความยั่งยืนตลอดไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผู  เข า รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามรู  ความเข า ใจ และสามารถนำความรู 
ไปประยุกตใชในการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และกระบวนการทำงาน
เพื่อความเปนเลิศ (Operation Excellence) ทั้งการออกแบบ การจัดการ
การปรับปรุง และการสรางนวัตกรรมในหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
ทำงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ และกระบวนการ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สามารถส ง มอบคุ ณ ค า แก ผ ู  เรี ย น
และลูกคากลุมอื่นได รวมทั้งชวยพัฒนาสถาบันการศึกษา ใหมีศักยภาพ
ในการแขงขันและพัฒนาสูค วามเปนเลิศ
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อนุกรรมการเทคนิคและผูต รวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
ทีป่ รึกษาโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ
ผูต รวจประเมินเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ปนเลิศ (EdPEx)
อดีตผูช ว ยอธิการบดี และผูอ ำนวยการฝายวิชาการ (วิทยาเขตเพชรบุร)ี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

บุคคลทั่วไปชําระหลังวันที่
17 เม.ย. 2561
4,500
12,150

บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
(ใหสิทธิหนวยงานละ 1 คน)
2,250
-

* การสมัครจะสมบูรณเมื่อชำระคาลงทะเบียนแลว กรณีสมัครหลังวันที่ 30 มิ.ย. 2560 จะตองชำระคาลงทะเบียนอยางชา กอนวันอบรม 3 วัน
* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง
* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการ ฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
* กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน

กําหนดการฝกอบรม (อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม)
วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคาม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปด
09.15 – 10.45 น. การเสวนา (Discussion) หัวขอ “ระบบปฏิบตั ิการและกระบวนการทำงาน (Work System & Work Process) และ การออกแบบหลักสูตร
การบริการ และกระบวนการ (Product and Process Design)”
10.45 – 11.00 น. อาหารวาง
11.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ (Product and Process Design)”
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การเสวนา (Discussion) หัวขอ “การจัดการกระบวนการ และหวงโซคุณคา (Process Management and Value Chain)
และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efﬁciency & Effectiveness)”
14.30 – 14.45 น. อาหารวาง
14.45 - 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ (Process Improvement Tools)”
16.00 – 16.30 น. การนำเสนองานกลุม (Group Presentation)

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การเสวนา (Discussion) หัวขอ “การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management) ”
10.30 – 10.45 น. อาหารวาง
10.45 - 12.00 น. การเสวนา (Discussion) หัวขอ “การจัดการความรูแ ละการจัดการนวัตกรรม
(From Knowledge Management(KM) to Innovation Management)”
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 15.15 น. การเสวนา (Discussion) หัวขอ “การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการวางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Safety & Emergency Preparedness and Business Continuity Plan)”
15.15 – 15.30 น. อาหารวาง
15.30 -16.00 น. การนำเสนองานกลุม (Group Presentation) หัวขอ “การปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารและกระบวนการ (Process Improvement Project)”
16:00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ
พิธปี ด

ใบสมัคร
เขารวม

การฝกอบรม

หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx):
การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการท างานเพื่อความเปนเลิศ (Operation Excellence)”

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ขอมูลทั่วไป
• ระบบรับสมัครออนไลน
ชื่อหนวยงาน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………..…
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
ประเภทของหนวยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
• สงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินทาง
ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ……………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com หรือ
LINE@ THAKSIN-UNIVERSITY
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….....…….……………………………….
•
โอนเงินผาน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำ
เลขประจำตัวผูเสียภาษี …………………………………………………………………………………………..…………………………………….....…….………………………………
สาขาสามแยกสำโรง สงขลา
ชื่อผูประสานงาน …………………………………………….…เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....…….………………………..……
ชือ่ บัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย
E-mail: ……………………………………………………………………………………...........…………………………….………………………….....…….………………………………
มหาวิทยาลัยทักษิณ บัญชีออมทรัพยเลขที่ 691-249092-3
•
รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม
ขอมูลผูเขาฝกอบรม
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….....…….………………………………
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....…….……………………………...
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....…….………………………………
โทรศัพท 074 317 600-1 ตอ 7223
2. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
โทรศัพท/โทรสาร 074 317 616
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....……....................................
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....…….………………………………
Human capital
3. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
ผูประสานงาน
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท ……………………………............…………………………….....…….………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………….…………….…………….…………………
• คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล โทรศัพท 064 039 6165
คาลงทะเบียนการฝกอบรม สำหรับ ………………......... คน จำนวนเงินรวม ……………….....…. บาท

