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มู ล นิ ธ ิ ส ่ ง เสริ ม ที ค ิ ว เอ็ ม ในประเทศไทย
สร้างเสริมให้ความรู้ เผยแพร่และผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM รวมถึง
พัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ที่
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เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
111 อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย ถนนพหลโยธิ น
ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM ให้เป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาความสามารถด้านการจัดการอย่างรวดเร็ว
และเป็นปึกแผ่นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลของชาติ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพและปัญหาอุปสรรค
ของการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
บริษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
แผนที่ตั้ง
หอประชุมช่อแก้ว อาคาร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1 ถนนอูท่ องนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพฯ

เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552
12.00-16.30 น.
หอประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

รพ.วิชริ ะ

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ได้ก่อตั้งขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและผลักดันการประยุกต์ใช้ TQM
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ
เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจน
การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ
สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนในการรวบรวมและพัฒนาองค์
ความรูใ้ นการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กรต่างๆ อีกด้วย

2009

พระตำหนัก
จิตรดา
รโหฐาน

ถ.ศรีอยุธยา
วัดเบญ

"If you wait for a crisis to begin to lead,it's too late,"
said Scott,president and chief operating officer,
Morgan Stanley.
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เสาร์ท่ี 27 มิถนุ ายน 2552 เวลา 12.00-16.30 น ณ. หอประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ มุง่ เน้นในการพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกทัง้ ในด้านเทคโนโลยี
สังคมและระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือในการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรนั้นมีความยั่งยืนอยู่ได้
TQM เป็นแนวทางหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญและเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
ของกระบวนการเพิม่ มูลค่าทุกกระบวนการทีด่ ำเนินการอยูใ่ นองค์กร ความมีสว่ นร่วมของสมาชิกขององค์กรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรม
องค์กร อีกทัง้ TQM ยังสามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกำหนดคุณภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ด้วยความสำคัญของแนวคิด TQM นี้ มูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย จึงได้จดั กิจกรรม TQM Forum 2009 ภายใต้หวั ข้อ Business Continuity with TQM
ขึน้ เพือ่ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์ความรูท้ างด้าน Business Continuity Management หรือ BMC ซึง่ มีความจำเป็นอย่างยิง่ ยวดต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ตางๆ
ทีอ่ าจไม่คาดฝันทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ซึนามิ แผ่นดินไหว ไข้หวัดนก ฯลฯ ล้วนเป็นสิง่ ทีเ่ น้นย้ำได้อย่างชัดเจนว่าเรือ่ ง BCM เป็นสิง่ ทีใ่ กล้ตวั และทุกหน่วยงานต้องมีการ
เตรียมพร้อมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

วั ต ถุ ป ระสงค์
(ร่ า ง) กำหนดการจั ด สั ม มนา TQM Forum 2009 ครั ้ ง ที ่ 1 : Business Continuity with TQM
1. เพือ่ เป็นการให้ความรูค้ วามเข้าใจในการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร
12.00-13.30
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
2. เพือ่ เป็นเวทีกลางในการแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกันเพือ่ ต่อยอดองค์ความรูด้ า้ นต่าง ๆ 13.30-13.40
กล่าวต้อนรับ โดย คุณพัฒนชัย กุลสิรสิ วัสดิ์ รองประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย
13.40-13.50
กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วั น เวลา และสถานที ่
13.50-14.45
สัมมนา Business Continuity with TQM โดย
วันเสาร์ท่ี 27 มิถนุ ายน 2552 เวลา 12.00-16.30 น.
กรรมการผูอ้ ำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ณ หอประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ถนนอูท่ องนอก
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ ่ ม เป้ า หมายและจำนวนผู ้ เ ข้ า ฟั ง
คุ
ณ
ฤทธิ
์
ธี
ร
ะโกเมน
กรรมการผู
้จัดการ บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการนำแนวทาง TQM ไปใช้ในการปรับปรุง
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
องค์กร จำนวน 200 คน
ดำเนิ
น
รายการโดย
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
วิ ธ ี ก ารลงทะเบี ย น
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.ftqm.or.th เท่านัน้ โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1. สมัครเป็นสมาชิกการใช้เว็บมูลนิธฯิ เพือ่ กำหนด username และ password (ไม่เสียค่าใช้จา่ ย) 14.45-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
2. นำ username และ password ทำการ login ระบบสมาชิก เพือ่ ลงทะเบียน online หรือแก้ไข 15.00-16.00
สัมมนา (ต่อ)
ยกเลิก เปลีย่ นแปลง ข้อมูลต่างๆ
16.00-16.30
ถาม-ตอบ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. 1 user ลงทะเบียนได้ 1 คน เท่านัน้ ผูท้ เ่ี คยเป็นสมาชิกแล้วสามารถ login ลงทะเบียนได้ทนั ที
16.30
ปิดการสัมมนา
4. ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัตผิ า่ นทาง e-mail ของท่าน
5. การสมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวท่านในการรับทราบ ขอเชิ ญ ร่ ว มงาน
พบกั บ >สัมมนา Quality Journey Through People :
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ
คนบนวิถสี คู่ ณ
ุ ภาพ โดย คุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา
คุณประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
ติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม การจั ด สั ม มนา TQM Forum 2009 ได้ ท ี ่
>สัมมนา Quality Journey ขององค์กร TQM
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม
รดู า้ น TQM เล่าเรือ่ งคุณภาพจากมุมมอง ปัจจัยต่อ
>กูความสำเร็
105/703 ถนนนวมินทร์ ซอย 57 แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10240
จ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคุณภาพ
คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท์ 086-311-7890 โทรสาร 0-2734-6200
Ballroom, Century Park Hotel, Bangkok
ทั่วทั้งองค์กร
e-mail : crcbkk@gmail.com
นักศึกษาทุกระดับชั้นลงทะเบียนในราคาพิเศษ >คลินกิ ให้คำปรึกษาแนะนำ ร้านหนังสือ ของทีร่ ะลึก
www.ftqm.or.th
โทร. 086-311-7890 www.ftqm.or.th >นัดรวมพลคน TQM และร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี

