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วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM ให้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการอย่างรวดเร็ว
และเป็นปึกแผ่นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของชาติ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพและปัญหาอุปสรรค
ของการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM

"If you wait for a crisis to begin to lead,it's too late,"
said Scott,president and chief operating officer,
Morgan Stanley.

พระที่นั่ง
วิมานเมฆ

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ได้ก่อตั้งขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจน
การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ
สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนในการรวบรวมและพัฒนาองค์
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ อีกด้วย

ติดต่อมูลนิธิ
เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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สร้างเสริมให้ความรู้ เผยแพร่และผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM รวมถึง
พัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในด้านเทคโนโลยี
สังคมและระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้

TQM เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร ความมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรม
องค์กร อีกทั้ง TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม TQM Forum 2009 ภายใต้หัวข้อ Business Continuity with TQM
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้าน Business Continuity Management หรือ BMC ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ตางๆ
ที่อาจไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเปน็ ซึนามิ แผ่นดินไหว ไข้หวัดนก ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่เน้นย้ำได้อย่างชัดเจนว่าเรื่อง BCM เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และทุกหน่วยงานต้องมีการ
เตรียมพร้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 12.00-16.30 น.
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องค์กร จำนวน 200 คน
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2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพื่อลงทะเบียน online หรือแก้ไข

ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ
3. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านั้น ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกแล้วสามารถ login ลงทะเบียนได้ทันที
4. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ของท่าน
5. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับทราบ

ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
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สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200
e-mail : crcbkk@gmail.com
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12.00-13.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13.30-13.40 กล่าวต้อนรับ โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
13.40-13.50 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13.50-14.45 สัมมนา Business Continuity with TQM โดย

คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 สัมมนา (ต่อ)
16.00-16.30 ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 ปิดการสัมมนา

Ballroom, Century Park Hotel, Bangkok

สัมมนา Quality Journey Through People :
คนบนวิถีสู่คุณภาพ โดย คุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา
คุณประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
สัมมนา Quality Journey ขององค์กร TQM

พบกับพบกับพบกับพบกับพบกับ

คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ ร้านหนังสือ ของที่ระลึก
นัดรวมพลคน TQM และร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี

กูรูด้าน TQM เล่าเรื่องคุณภาพจากมุมมอง ปัจจัยต่อ
ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร

นักศึกษาทุกระดับชั้นลงทะเบียนในราคาพิเศษ
โทร. 086-311-7890 www.ftqm.or.th
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