
ขอเชิญเขารวมฝกอบรม

รับจํานวนจํากัด 70 คน        สมคัรภายในวนัที ่16 เม.ย. 2561

* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง
* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
* กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน

ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) เปนเครื่องมือสำคัญ 

ในการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหทัดเทียม 

และ เปนที่ยอมรับในระดับสากล หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร เปนหมวดที่มุงเนนใหสถาบันการศึกษาใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากร 

บุคคล เพื่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน และแผนกลยุทธขององคกร 

• เพื่อสรางความรูความเขาใจตอเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ ในหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

• เพื่อแลกเปลี่ยนแบบอยางแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ดานการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรตางๆ

• เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เปนเลิศ ในหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

วัตถุประสงค

• ผูเขารวมอบรมไดรับความรูความเขาใจเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ: หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

• ศึกษาแบบอยางแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ดานการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรตางๆ

• สามารถนำความรูไปใชเปนแนวทางการพัฒนา และประเมินประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ: หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

ประโยชนที่จะไดรับ
วิทยากร

คาลงทะเบียนการฝกอบรม

กลุมเปาหมาย

จำนวน

สมัคร 1 คน

สมัครแบบกลุม 3 คน

บุคคลทั่วไปชาํระภายในวันที่ 

3 เม.ย. 2561  

4,000

10,800

บุคคลทั่วไปชําระหลังวันที่ 

3 เม.ย. 2561  

4,500

12,150

 รุ นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�อการดำเนินการที่เปนเลิศ

(EdPEx Criteria): การมุงเนนบุคลากร”

โรงแรมนิว ซีซั ่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา



ขอมูลทั่วไป
ชื่อหนวยงาน/บริษัท …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………..…
ประเภทของหนวยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ……………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….....…….……………………………….
เลขประจำตัวผูเสียภาษี …………………………………………………………………………………………..…………………………………….....…….………………………………
ชื่อผูประสานงาน …………………………………………….…เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....…….………………………..……
E-mail: ……………………………………………………………………………………...........…………………………….………………………….....…….………………………………
ขอมูลผูเขาฝกอบรม
1. ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….....…….………………………………

ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....…….……………………………...
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....…….………………………………

2.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท …………………………………………………………………….....……....................................
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….....…….………………………………

3.  ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………………………………
ตำแหนง ………………………………………………………เบอรโทรศัพท ……………………………............…………………………….....…….………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………….…………….…………….………………………….....…….……………………………..

คาลงทะเบียนการฝกอบรมรุนที่ 1 สำหรับ ………………......................... คน  จำนวนเงินรวม ………………………...........…. บาท
รุนที่ 2 สำหรับ ………………......................... คน  จำนวนเงินรวม ………………………...........…. บาท

• สมัครผาน Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd
• สงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินทาง

E-mail: ihcd.tsu@gmail.com หรือ LINE@ THAKSIN-UNIVERSITY
• โอนเงินผาน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน)

สาขาสามแยกสำโรง สงขลา ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ บัญชีออมทรัพยเลขที่ 691-249092-3

• รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม

วิธีการสมัครและชำระเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โทรศัพท 074 317 600-1 ตอ 7011
โทรศัพท/โทรสาร 074 317 616 
E-mail: ihcd.tsu@gmail.com
Website: www2.tsu.ac.th/org/ihcd

ผูประสานงาน

• คุณพัชรีวรรณ อมรพิทยากุล  โทรศัพท 064 039 6165

หลักสูตร “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx Criteria): การมุงเนนบุคลากร 

รุนที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ใบสมัคร
เขารวม

การฝกอบรม

วันที่ 1 วันที่ 2

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปด
09.15 – 10.45 น. การบรรยาย หัวขอ 

“หลักการและแนวคิดการพัฒนาสถาบันการศึกษาสูความเปน
เลิศตามแนวทาง EdPEx”

10.45 – 11.00 น. อาหารวาง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. บรรยาย หัวขอ "ความสัมพันธของหมวด 5 บุคลากรกับความ

สําเร็จของสถาบันการศึกษา"

14.45 – 15.00 น. อาหารวาง
15.00 – 15.45 น. 

นำเสนองานกลุม 15.45 – 16.15 น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. บรรยาย หัวขอ "เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ: หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร" 09.45 – 10.30 น. 

10.30 – 10.45 น. อาหารวาง

10.45 – 11.15 น. 

นำเสนองานกลุม11.15 – 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน12.00 – 13.00 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “หมวด 5 การมุงเนน

บุคลากร”

14.30 – 14.45 น. 
14.45 – 15.15 น. 

อาหารวาง

15.15 – 15.45 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ   

15.45 – 16.30 น. 
นำเสนองานกลุม
ถาม – ตอบ (พิธีปด) 

11.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวขอ "ขั้นตอนสูความกาวหนาในการพัฒนาองคกร"

13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวขอ "การประเมินระดับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษา" 

กําหนดการฝกอบรม (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ 




