สถาบันพัฒนาทุนมนุษย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเขารวมฝกอบรม
หลักสูตร“เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�อการด
ำเนินการที่เปนเลิศ รุนที่ 3
(EdPEx Criteria): ระดับขอกำหนดโดยรว
ม (Overall)”
วันที่ 22 – 24 มกราคม 2561

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) เปนเครือ่ งมือ
สำคัญ ในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของไทยใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค
• เพื่อใหผูบริหาร และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู ความเขาใจเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ
ที่เปนเลิศในระดับขอกำหนดโดยรวม (Overall)
• เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศในระดับ ขอกำหนดโดยรวม (Overall)
ไปใชเปนเครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบบริหารงานและพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
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ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

รับจำนวนจำกัด 100 คน
สมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2561

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

รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
อดีตผูอำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร
และคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประโยชนที่จะไดรับ

• ผู  เข า ร ว มอบรมมี ค วามรู  ความเข า ใจ เกี ่ ย วกั บ เกณฑ ค ุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศในระดับขอกำหนดโดยรวม
(Overall)
• ผู  เข า ร ว มอบรมสามารถนำเกณฑ ค ุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื ่ อ การ
ดำเนินการที่เปนเลิศในระดับขอกำหนดโดยรวม (Overall) ไปใช
เปนเครือ่ งมือประเมิน ตรวจสอบระบบบริหารงาน และพัฒนาองคกร
ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

(อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม)

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

กําหนดการฝกอบรม

วันจันทรที่ 22 มกราคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปด
09.15 - 10.45 น. การบรรยาย “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ
เปนเลิศ และคานิยม 11 ประการ”
10.45 - 11.00 น. อาหารวาง
11.00 - 12.00 น. การบรรยาย “โครงรางองคกร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การบรรยาย “หมวด 1 การนำองคกร”
15.00 - 15.15 น. อาหารวาง
15.15 - 16.30 น. การบรรยาย “หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ”
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การบรรยาย “หมวด 3 การมุงเนนผูเรียน”
10.30 - 10.45 น. อาหารวาง
10.45 - 12.15 น. การบรรยาย “หมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการ ความรู”
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 15.15 น. การบรรยาย “หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร”
15.15 - 15.30 น. อาหารวาง
15.30 - 16.00 น. ถาม-ตอบ

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การบรรยาย “หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
10.30 - 10.45 น. อาหารวาง
10.45 - 12.00 น. การบรรยาย “หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ” (ตอ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การบรรยาย “หมวด 7 การมุงเนนผลลัพธ”
15.00 - 15.15 น. อาหารวาง
15.15 - 16.00 น. ถาม-ตอบ
16.00 - 16.30 น. ปดการฝกอบรม

คาลงทะเบียนการฝกอบรม
จำนวน

บุคคลทั่วไป
สมัครภายใน
วันที่ 5 ม.ค. 2561

บุคคลทั่วไป
สมัครหลัง
วันที่ 5 ม.ค. 2561

สมัคร 1 คน

5,940 บาท

6,600 บาท

สมัครแบบกลุม 3 คน

16,000 บาท

17,800 บาท

* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง
* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
* กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย ขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน

................................................................................................................................................
ใบสมัครเขารวมการฝกอบรม
วิธีการสมัครและชำระเงิน
• สมัครผาน
Website : www2.tsu.ac.th/org/ihcd
• สงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินทาง
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
หรือ LINE@ THAKSIN-UNIVERSITY
• โอนเงินผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
(มหาชน) สาขาสามแยกสำโรง สงขลา
ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 691-249092-3
• รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม

หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�อการดําเนินการทีเ่ ปนเลิศ (
EdPEx Criteria): ระดับขอกําหนดโดยรวม (Overall)” รุนที่ 3

วันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………….……
ประเภทของหนวยงาน ……………………………………………………………………………………………….………
ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….….
เลขประจำตัวผูเสียภาษี …………………………………………………………………………………………..……….…
ชื่อผูประสานงาน …………………………………………….…เบอรโทรศัพท …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………...........…………………………….
ขอมูลผูเขาฝกอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………….
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท 074 317 600-1 ตอ 7011
2. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท/โทรสาร 074 317 616
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd/
3. ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………………….…
ผูประสานงาน :
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท ……………………………............…
คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล โทรศัพท 064 039 6165
E-mail: …………………………………………………………………………………………….…………….…………..
คาลงทะเบียนการฝกอบรม สำหรับ ………………. คน จำนวนเงินรวม …………………………. บาท

