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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM update ทุกทาน
คงจะเชยเป น แน หากไม กล าวถึ ง วั น สํ า คั ญในเดื อ น
สิ ง หาคมนี้ นะคะ บางคนถึ งกั บเรี ยกว า เป นเดื อ นของแม เลย
เพราะกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยบริษัท หางราน โรงเรียน โรงพยาบาล
สถานบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย จะจัดเปนแนวที่เกี่ยวของกับ
คุณแมกันอยางคึกคัก
ขอเล าเกร็ ดความรู เล็ กๆ น อยๆ เกี่ ยวกั บวั นแม ที่ ได มี
โอกาสรับทราบมาวา "วันแม" กอเกิดมาในโลกนี้ไดดวยการตอสู
ของคุณครูที่ชื่อ แอนนา เอ็ม จารวิส แหงรัฐฟลาเดลเฟย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งใชเวลาเรียกรองถึง 2 ป ทําใหในป พ.ศ. 2457
ประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน ไดมีคําสั่ งใหถือเอาวันอาทิตยที่ 2
ของเดือนพฤษภาคม เปน "วันแมแหงชาติ" และใหดอกคารเนชั่น
เปนดอกไมสําหรับวันแม
สําหรับประวัติวันแมของประเทศไทยนั้น ตรงกับวันที่ 12
สิ งหาคมของทุ กป และมี ดอกไม ประจําวั นแม เป น "ดอกมะลิ "
ดิฉันคงไมตองเลานะคะ เพราะมีประวัติที่ยาวนานมาก ขอใหทาน
สมาชิกไปศึกษาไดจากอาจารย Goo(gle) แลวกันคะ
บทความใน TQM update ฉบับนี้ นาสนใจทั้งหมดเลย
อานแลวรูสึกสดชื่น มีทั้ง ตนไม ราก ดิน ปุย ตลอดจนกระทั่ง น้ํา
ซึ่งสามารถเทียบเคียงเปนปรัชญา TQM อันเปนอมตะนี้ไดเสมอ
สวัสดีสงทาย และพบกันใหมฉบับหนานะคะ

เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุ บรรยงก คุณสมชาย นิ ราพาธพงษพร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุ ณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการบริ หาร ดร.ลดาวั ลย กระแสร ชลบรรณาธิการ คุณเจริญชั ย ฉิ มเนี ยมกองบรรณาธิ การ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล

บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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หากผมถามวา คน กับ ระบบ อะไรสําคัญกวากัน ?
ผมวาตอบยาก แตถาผมถามใหมวา
หากตองการใหองคการมีอายุยืนยาวนานเปน100 ป
คน กับ ระบบ อะไรสําคัญกวากัน ?
คราวนี้ ตอบได ไ ม ย ากใช ไ หมครั บ และคํ า ตอบ
สุดทายที่ถูกตองคือ ระบบ นั่นเอง
แต ระบบที่ ดี ต อ งเกิ ดและสร างมาจากคนที่ ดี แ ละ
คนที่ เก ง เมื่ อสร างระบบได แล วระบบนั้ นก็ จะกลับมาสร าง
บุคลากร รุนใหมในองคการของเราใหเปนทั้งคนดีและคนเกง
ไดไมยาก และบุ คลากรเหลานี้ ก็จะมาปรับปรุงระบบให ทัน
สมัยและเขมแข็งยิ่งขึ้นไดอยางไมรูจบ

หากจะถามผมวา TQM คืออะไร หลายคนบอกวา คือการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม แตสําหรับผมแลวTQM
คือคุณภาพของการจัดการที่ทําใหองคการประสบผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน
M = Management หมายถึง การปรับปรุงระบบหรือกระบวนการใหดีขึ้นอยางตอเนื่องดวยคุณภาพของการจัดการ
T = Total หมายถึง กระบวนการทุกกระบวนการในองคการที่เพื่อนรวมงานทุกคน มีสวนรวมในการสรางและพัฒนา
เพื่อทําใหลูกคาเกิดความพอใจ ประทับใจ
Q = Quality หมายถึง คุณภาพที่ลูกคา (ภายใน - ภายนอก) ประทับใจพึงพอใจที่ไดรับ จากกระบวนการกอนหนา
จากความหมาย TQM ของผมจะเห็นไดวา คุณภาพของการจัดการ ก็คือเรื่องของระบบ เรื่องของกระบวนการปฎิบัติ
งานที่มีคุณภาพ การจัดการงานประจําวัน การจัดการครอมสายงาน การจัดการเข็มมุง การจัดการกลยุทธระยะยาว รวมถึง
การตรวจวินิจฉัยโดยผูนํา ทั้งหมดนี้เปนแกนของระบบการจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือนรากไมขององคการนั่นเองครับ หากรากของ
องคการเรามั่นคงแข็งแรงแลว องคการของเราก็ยั่งยืนแนนอน
นอกจาก ราก แลว สิ่งที่สําคัญตอไป คือ เรื่องของดิน และปุย

ดินนั้นสําคัญไฉน ?
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หากตนไม ไมมีดิน จะยืนหยัดและเติบโตไดอยางไร ดินของผมในที่นี้ เปรียบเหมือน คน หรือ บุคลากรในองคการ
นั่นเอง ดินตองเปนดินที่ดี เปนดินที่มีคุณภาพ เปนดินที่คัดสรรแลว วาไมมีเชื้อโรคหรือเชื้อรา หากดินดี ดินอุดม ดินสมบูรณ
ตนไม ก็ยิ้มแยมแจมใส โตวันโตคืนไดไมยาก ในมุมกลับกัน หากเปนดินลูกรัง ดินปนกรวด ปนหิน ตนไมจะเจริญเติบโตได
อยางไร ใชไหมครับ
องคการตองรูจักคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน หากองคการไหนมีเพื่อนรวมงานที่ทั้งเปนคนดี และเปน คนเกง
มีความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถณะเต็มรอย สบายใจไดเลยครับวา องคการนั้นยั่งยืนแนนอน ดังนั้นในการรับเพื่อน
รวมงานเขามาทํางานเราตองสรรหาเพื่อนรวมงานประเภทที่ ทําไดและอยากทํา หรือ ประเภทที่ทําไมไดแตก็ยัง อยากทํา
หากมีแบบนี้เราก็อุนใจ เพื่อนรวมงาน 2 ประเภทนี้คือคนที่คิดวา "ทุกปญหามีทางออก" แตถาหากเราไดเพื่อนรวมงาน
ประเภทที่ ทําได แตไม อยาทํา หรื อ ประเภทที่ ทําไมได และยังไม อยากทํา ซึ่ งเพื่ อนร วมงาน 2 ประเภทนี้ คือคนที่ คิ ดว า
"ทุกทางออก มีแตปญหา" มารวมงานดวยแลว บอกไดคําเดียวครับวา จบขาว
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ปุย นั้นสําคัญไฉน ?

ต น ไม จ ะโตวั น โตคื น นอก
จากราก ดิน แลว ปุย ก็เปน
สิ่ ง สํ า คั ญยิ่ ง เพราะปุ ย
จะช วยทํ า ให ดิ นอุ ดม
ดั ง นั้ นเราต อ งหมั่ นรดน้ํ า
พรวนดิ น และใส ปุ ย ซึ่ งก็ คื อ
ความรู ทั กษะ ประสบการณ
ต างๆ ให กั บเพื่ อนรวมงาน เห็นด วยไหมครั บ
กั บ คํา กล า วที่ ว า "องค ก ารจะ
เจริ ญเติ บโตไดมากน อยแค ไหน
นั้ น ขึ้ นอยู กั บความรู ความ
สามารถของบุคลากรในองคการ" ดังนั้นเราตองเสริมสรางให
เกิ ดการเรี ยนรู ในองค การอย างต อเนื่ อง อย างที่ เรี ยกว าเป นโรงงาน
โรงเรียนเลยก็ วาได ตองจั ดใหมี หลั กสูตรการอบรม ทั้ งที่ เป นหลักสูตร
บังคับ(Core Course) หลักสูตรเสริม (Supplementation Course) และหลักสูตรที่เนนการทํางานที่หนางาน
(On the job training) หรือที่เรียกกันวา องคการแหงการเรียนรู นอกจากการเรียนแลว ยังตองจัดใหมีเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคการ ที่จะใหนําความรูที่มีอยูในแตละหนวยงาน มาแบงปนใหกับกันและกัน
ซึ่งก็คือการเลียนแบบกันนั่นเอง ใครทําไดดีก็มาบอกใหเพื่อนรู เพื่อที่เพื่อนจะไดไมตองเสียเวลามานั่งลอง
ผิดลองถูก ผมเสนอวาเราตองใชทั้งเรียน และเลียน ไปควบคูกัน การเลียนนั้นรวดเร็วทันใจแตไมมั่นคง เพราะ
ไมไดคิดเองเพียงแคนํามาใชหรือเพียงแคคิดตอยอดเทานั้น แตการเรียนนั้นชากวา เพราะตองคิดตองวิเคราะห
ใชเวลามากกวาในระยะแรกแตในระยะยาวจะมั่นคง องคการตองสอนเพื่อนรวมงานใหใชสมองทํางานไมใช
ใหใชแตกลามเนื้อทํางานไปวันๆ ไมเชนนั้น เราจะไมมีปุยเอาไวเติมดินของเราใหอุดม

ราก ดิน ปุย หากสมบูรณ ตนไมก็พรอมที่จะเติบใหญ ใหดอก
ใหผลกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียและเปนที่รักยิ่งของทุกคนที่ไดมา
พักพิงใตรมเงาของตนไมนี้

>>
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com








.....และตอนนี้หลายคนก็เริ่มหนาว ๆ รอน ๆ วามหาอุทกภัยอยางปที่ผานมาจะมาเยือนอีกไหมหนอ
......???
เมื่อไมกี่วันที่ผานมา ก็มีขาววาบริษัทยักษใหญของญี่ปุนสอง-สามแหงขอยายออกจากนิคมอุตสาหกรรม
ฟากเหนือ กทม.ที่เคยโดนน้ําทวมหนัก เพราะไมแนใจในมาตรการของภาครัฐและของนิคมเอง วาจะ "เอาอยู"
หรือไมในปนี้
มี คํ า ถามสามประการที่ ผู ป ระกอบการในนิ ค มฯที่ เ คยโดนน้ํ า ท ว มตั้ งกั บภาครั ฐ แต ไม ได คํ า ตอบ
เขาถามวา
1. ปนี้น้ําจะทวมอีกไหม?
2. ถาทวมจะสูงเทาใด?
3. จะทวมนานแคไหน?
ปรากฏวาไมมีคําตอบหรือคําชี้แจงที่ชัดเจนแนนอนจากผูที่มีสวนรับผิดชอบทั้งหลาย หากเปนพวกเรา
ที่ถามแบบนี้แลวไมไดคําตอบชัด ๆ .....ไมใชคําตอบวา.......คงจะทวมแตไมมาก และไมนาน.... เปนใคร ใครก็ยาย
หนีกอนละครับ...
ในการบริหารงานคุณภาพนั้น เราถือวาปญหา คือ ความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังและสภาพ
ปจจุบัน และจุดเริ่มตนของการแกปญหานั้น อยูที่การตั้ง "โจทย" ใหถูกตองกอน
ลองมาดูการตั้งโจทยของภาครัฐในเรื่องนี้ จากการประกาศเรื่องการลงทุน Mega Project เพื่อปองกัน
น้ําทวม โดยลงทุน 3.5 แสนลานบาทกันนะครับ
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เริ่ ม ต น ตั้ งโจทย ก็ ไปไม ถู กทิ ศ ทางแล วละครั บ
เพราะบานเรานั้ นแมจะมีฝนตกในปริ มาณสู งพอสมควร
หากการนําเอาน้ําที่ ตกลงมาไปใชประโยชนนั้นยังมีปริมาณ
นอยมาก พื้นที่ชลประทานของประเทศไทยยังมีประมาณ
20% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเทานั้น
การลงทุนลงแรงเพียงเพื่อระบายน้ําที่ (จะ) ทวม
ลงทะเลหรือมหาสมุทร นั้นไมใชการทํางานที่ใชสมองคิด
ทบทวนอยางรอบคอบถี่ถ วนแล วแนนอน..........เช น ใช
เครื่อง "ดันน้ํา" เปนตน
ดังนั้น โจทยที่ควรจะตั้งนาจะเปนวา ทําอยางไร
จึงจะบริหารจัดการน้ํามาใชใหไดประสิทธิผลในการเพาะ
ปลูกโดยมีผลพลอยไดคือการปองกันน้ําทวม
เมื่อตั้งโจทยไดแลว ขั้นตอไปก็ตองเก็บรวบรวม
ขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงค จําแนกแจกแจงขอมูลออก
เป น กลุ มตามความสั มพั นธ ข องข อ มู ล เขี ย นกราฟ
วิ เคราะห พาเรโต และวิ เคราะห ความสั มพั น ธ ของเหตุ
(ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา) และผล (ตัวปญหา) ตามหลัก
พื้ นฐานการแก ไ ขป ญหา S-5 ของปรมาจารย Masuo
Suyama ผูเชี่ยวชาญดานการแกไขปญหาภาคปฏิบัติจาก
ประเทศญี่ปุน
ข อ มู ลที่ จะต อ งเก็ บ รวบรวมให ไ ด นอกจาก
ปริมาณน้ํา ฝนที่ จะตกลงมา ลมมรสุ มที่ จะพั ดพาเอาฝน
เขามา ปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําที่เปนน้ําตนทุน
เดิมแลว ขอมูลสําคัญและเปนเชิงนโยบายที่นาจะมีการ
กําหนดกันใหชัดเจนก็คือ พื้นที่ชลประทานที่สําคัญๆ และ
เขตกรรม (Zoning) ของการเกษตรกรรม การกสิ กรรม
จะอยูที่ภูมิภาคไหน จังหวัดใด จะเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว
อะไรบาง ในปริมาณมากนอยเพียงใด ในชวงเวลาใด?
ในส วนของเขื่ อนนั้ น ก็จะตองมี ขอมูลเพิ่ มเติม
เรื่องปริมาณพลังงานไฟฟาที่ตองใชน้ําในการผลิต วามาก
นอยเพียงใด ชวงเวลาไหนบาง?
จากขอมูลที่รวบรวมเหลานี้นํามาวิเคราะหและ
สั งเคราะห เพื่ อ ให ได สารสนเทศว า ควรจะมี น้ํ า เพื่ อการ
เกษตรกรรม การกสิกรรม การอุปโภคบริโภค และการผลิต
พลังงานมากนอยเพียงใด

นํ า มาเขี ยนกราฟดู ป ริ ม าณน้ํ า ตามช ว งเวลา
วิเคราะหพาเรโตตามแงมุมตาง ๆ เพื่อหาปริมาณน้ําที่มาก
ที่สุดที่ตองการ ขอบเขตหรือภูมิภาคที่ตองใชน้ํามากที่สุด
ชวงเวลาที่ปริมาณน้ําจะสูงที่สุดและต่ําที่สุด ฯลฯ
นํามาวิ เ คราะห หาความสั มพั น ธ ของเหตุ และ
ผลว า ควรใช วิ ธี บริ หารจั ดการและเทคนิ คใดเพื่ อให ทั้ ง
ไดประสิทธิผลในการเพาะปลูกและปองกันน้ําทวม ไปดวย
ในตัว
ทําตามลําดั บขั้ นอย างนี้ จึ งจะนําไปสู "แผน
ปฏิบัติการ" ที่เปนรูปธรรมได
การศึกษาขอมูลและแกโจทยเหลานี้ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงอัจฉริยภาพ และเปนพลังของ
แผ น ดิ น ได ท รงแสดงตั วอย างให พวกเราได เ ห็ น ตลอด
ระยะเวลากวา 40 ปของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ
ชาติ มีโครงการกวา 4000 โครงการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารจัดการน้ําเปนสวนใหญ
ถามกันดัง ๆ ตรงนี้วา เรื่องการบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศไทย จะมีใครที่ ไหนมารู ลึกรู จริงกวาคนไทย
ดวยกันเอง?
การตั้ งโจทย ที่ ไม ถู กทาง และการประกาศว า
จะใช ผู เชี่ ยวชาญจากต า งประเทศเข า มาทํ า โครงการ
แตกลับทํา TOR หรือ Term of Reference เปนภาษาไทย
นั้น ไมมีเหตุผลที่อธิบายใหเขาใจไดเลยครับ
ไหนๆ จะลงทุ นใช เ งิ นขนาดนี้ แล ว ผมคิ ดว า
น าจะทบทวนกันใหชั ดๆ อยางที่ ทานนายกสมาคมวิศว
กรรมสถานแห งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถั ม ภ
ไดเสนอไววา
"โครงการที่ ใหญ ขนาดนี้ เจ าของเงิ น (คื อ
ประชาชนคนไทย) ผูรวมทําโครงการ (ผูที่มาเสนอตัว
ทํางาน) และผู ไดรับผลกระทบ (คือประชาชนที่ อยู
อาศั ย ตามลุ มน้ํ า และเกษตรกร) ควรมี ส ว นร ว ม
สามารถแสดงความคิดเห็น และมีความรูความเขาใจ
ตั้งแตตน"

>>
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



  



คนที่ทํางานสวนใหญมักจะมีทัศนคติที่แตกตางกัน บางคนทํางานมานานมักเกิดอาการเบื่อหนายงาน บางคนเปน
ผู บริหารมานานก็ มักจะเกิดความเครี ยด บางคนทํางานในองค กรมักจะเกิ ดปญหาในเรื่ องความขัดแยงกัน สําหรับคนที่
ทํางานแลวมีความสุขในการทํางานถือวาโชคดีมาก เพราะเวลาในชีวิตของคนเราสวนใหญจะตองแบงเวลาหรือใชเวลาอยูกับ
เรื่องของการทํางาน(สวนที่เหลือก็มักจะใชเวลาใหกับครอบครัว สังคม พักผอน )
ดังนั้น เราควรทํางานอยางมีความสุข และควรสนุกกับการทํางาน ถาทานเกิดอาการเบื่อหนาย ทอแทในการทํางาน
ลองปฏิบัติดังนี้ครับ
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1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทาน ทัศนคติมีความสําคัญมากสําหรับคนที่ประสบ
ความสําเร็จกับคนที่ลมเหลว คนที่ประสบความสําเร็จมักเห็นปญหาเปนโอกาส แตตรงกันขาม
ผูประสบความลมเหลว มักเห็นโอกาสเปนปญหาเสมอ ในการทํางานก็เชนกัน คนที่ทํางานเกง
หรือประสบความสําเร็จในการทํางาน มักเปนคนที่มีทัศนคติที่ดีตองานที่ทํา ฉะนั้น หากทาน
ต องการประสบความสําเร็ จในการทํางานหรื อมี ความสุ ขในการทํางานควรปรั บเปลี่ ยนทั ศนคติ เสี ยใหม
เชน อยามองโลกในแงราย หรือ หัดมีความคิดเหมือนเด็กๆ ดูบาง (ธรรมชาติของเด็กมักไมมี
ความคิดปรุงแตง อยากนอนก็นอน เมื่ออยากอานหนังสือก็อานอยากทําในสิ่งที่ทําก็ทํา ไมตอง
มีใครบังคับ และหาความสุขใสตัวบาง)
2. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ รางกายและจิตใจ แสดงออกทางรางกายโดยความ
กระตือรือรน เชน เริ่มงานอยางสดชื่น กระปรี้กระเปรา ยิ้มแยมแจมใส เพราะในทางจิตวิทยา
หากเราแสดงอาการภายนอกออกมาอยางมีความสุข จะทําใหคนที่พบเห็นเกิดอาการสดชื่น
อยากร วมงาน (ถึ งแม ภายในเราจะมี ป ญหาก็ ตาม ก็ จงทําตั วสดชื่ นไว ก อน เพราะในทาง
จิตวิทยาไมมีใครอยากรวมงาน กับคนที่มีปญหามากๆ เครียดมากๆ หรือไมมีมนุษยสัมพันธ)
3. พักผอนบาง คนที่ทํางานเกง มักเปนคนที่แบงเวลาเปน เนื่องจากเวลาเปนสิ่งมีคา
บางคนมักบนวา โลกนี้ไมมีความยุติธรรม แตมีหลายสิ่งที่ยุติธรรม นั้นคือ เวลา ทุกคนมี 24
ชั่วโมง เหมือนกัน ไมวาบุคคลนั้นจะยิ่งใหญ หรือ ตอยต่ําไมวาบุคคลนั้นจะร่ํารวยหรือเปนยาจก
ก็ตาม ไมวาจะเปนผูบริหารหรือเปนลูกนองก็ตาม ฉะนั้นจงบริหารเวลาใหเหมาะสม
คนทํางานเก งหรื อประสบความสําเร็ จ จะต องแบ งเวลาสําหรั บการพั กผ อน เช น
ไปเที่ยวบาง หาอะไรที่สนุกๆ ทํา เพราะถาไมพักผอนก็มักจะเกิดความเครียดได ซึ่งหากเกิด
ความเครียดก็มักจะมีผลกระทบตอรางกายคือเจ็บปวยจิตใจคือ คิดมากทําใหนอนไมหลับ ฯลฯ
4. สรางมนุษยสัมพันธ คนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือในชีวิตมักเปน
คนที่มีมนุษยสัมพันธหรือคนที่ทํางานรวมกันกับผูอื่นได ยิ่งการเปนผูบริหาร ก็จะตองทํางานรวม
กับคน กลาวคือถาตองการตําแหนงที่สูงขึ้น จะตองทําอยางไรใหลูกนองดัน เจานายดึง ดังนั้น
หากอยางมีความสุขในที่ทํางาน เราตองเปนคนมีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกันกับผูอื่น
กลาวคือ ตองเปนคนที่เอาใจเขามาใสใจเรา เปนคนเห็นใจหรือใสใจในผูอื่น

>>





ที่มาของขอมูล http://www.gotoknow.org โดย...ดร.สุทธิชัย ปญญโรจน
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ftqm@ftqm.or.th

แผนการจัดกิจกรรมของ FTQM

10-11 ตุลาคม 2555 งานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The
13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยจะเปดรับลงทะเบียนไดใน
เดือนสิงหาคม 2555
3 พฤศจิกายน 2555 งานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยจะเปดรับ ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2555
ผูสนใจกิจกรรมดังกลาว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ftqm.or.th
หรือติดตอ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890





Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู สู สั งคมคุ ณภาพ


- TQM-Best Practices
- ผลงานคุณภาพเดนจากหนวยงาน
ภาคราชการ และรัฐวิสากิจ
- ผลงานการปรับปรุงคุณภาพจากภาคเอกชน



ลงทะเบียนไดแลววันนี้
ดูรายละเอียดไดที่ www.ftqm.or.th




สาร

ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานคณะกรรมการจัด การประชุม
นายสามารถ หงษวิไล

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ย นรู สู สั ง คมคุ ณ ภาพ

การจัดงาน  เปนการจัดการประชุม
เพื่อนําเสนอบทความที่เปนแบบอยางวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจํานวน7 สาขา โดยในป 2543 นับเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยที่ไดมีการจัดประชุมนี้ขึ้น ตลอดระยะเวลากวา12 ป ที่ผานมาไดมีผูนํา
เสนอบทความผานเวทีแหงนี้กวา 160 บทความ กวา 80 องคกร โดยครอบคลุมทุกวงการ
ทั้งวงการ ธุรกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งไดสงผลใหเกิดแรงกระตุนในการ ประยุกตใช
ทีคิวเอ็มในวงการตางๆ อยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการจัดงานอยางตอเนื่อง ในทุกๆ ป
การจัดงานในปนี้ นับเปนการจัดงานครั้ งที่ 13 และถือเป นการจัดงานครั้ งพิเศษ
โดยมูลนิธิฯ ไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สมาคมมาตรฐานและคุณภาพ
แหงประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ เพื่อนําเสนอบทความและผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ เป นแบบอย างที่ ดี ภายใต ชื่ องาน       
        
 ขึ้นพรอมกันระหวางวันที่
  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการให
ความรูดาน TQM และการนําเสนอผลงานคุณภาพที่เปนแบบอยางที่ดีทั้งองคกรภาค ราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนกวา 40 ผลงาน
ในนามของมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการ ประชุม
จึงขอเรียนเชิญเขารวมงานการประชุม      
        
 เพื่อรวมรับฟงบทความที่มีแบบอยาง
วิธีปฎิบัติที่ดี อีกทั้งเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางและพัฒนาองคความรู อันจะกอให
เกิดการพัฒนาดานการจัดการคุณภาพเพื่อความเปนเลิศของประเทศไทยไดตอไป

รายชื่อผลงานที่นําเสนอ
TQM Best Practices Presentation


บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
บริษัท กุลวงศ จํากัด
บริษัท อัมพรดีไซน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพง 1958) จํากัด

Government Presentation

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กระทรวงพลังงาน
กรมทางหลวงชนบท
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน

กรมธนารักษ
การประปานครหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารอาคารสงเคราะห
เทศบาลนครลําปาง

Business Presentation


บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
Sun food International co., ltd
Sun food International co., ltd
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา
บริษัท ชัยบูรณบราเดอรส จํากัด
บริษัท ชัยบูรณบราเดอรส จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด
บริษัท เอส ซี ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด

สามารถ Download กําหนดการนําเสนอของแตละหนวยงานไดที่ www.ftqm.or.th

การแกไขปญหาเม็ด PVC เกาะกันเปนกอนโดยประยุกต“ใชหลักการทางสถิติ"
การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงานของ “บริษัท ผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง)
จํากัด “กรณีศึกษาปรับปรุงความปลอดภัยในเครื่องพนสี"
ศูนยฝกอบรมชางมุงหลังคา หรือ Roofing School เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การมุงหลังคา “และสรางชางมุงหลังคาที่มีคุณภาพ"
Conjoint Analysis: Method and Case Studies in “Building Material
Products"
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Solvent
การลดชิ้นงานเสียในประบวนการผลิต
การเพิ่มยอดขายหมึกแพ็ดดวยคุณภาพและบริการ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานของโตโยตา
การบริหารการจัดการพลังงานในโรงงานของโตโยตา
ขยายฐานผูแทนจําหนายปลากระปองเขียว (ปลากระปองตรานกพิราบ)
อยางมีประสิทธิผลดวย QC Story

นําองคกรสูความเปนเลิศไดดวย PMQA
การวางแผนยุทธศาสตรพลังงานสูการปฏิบัติ
ถนนของเรา:ภารกิจแหงความรวมมือของประชาชนและกรมทางหลวงชนบท
การพัฒนาระบบการคลังของประเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการความทาทายของ HR ในภาคราชการ :
กรมพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของกรมธนารักษ
การถายทอดความรูในการซอมประตูน้ําลิ้นปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)
การสรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมการประกอบกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตรการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานองคกร (OPR)
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/IEL 27001 ธอส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องรองทุกข

การปรับปรุงกระบวนการบดหมูเพื่อผลิตแหนม โดยการวิเคราะหงาน
การลดเวลาในการเตรียมกลองบรรจุสินคา ดวยการทํา Kaizen
การเปลี่ยนสายการผลิต “ผาปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell เพิ่ม Labor
Productivity และR/M Yield อยางกาวกระโดด
การเปลี่ยนสายการผลิต “ขูดปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell
การลดเวลานําและความสูญเปลาในการโหลดสินคาสงออกดวยการจัดระเบียบ
ลานโหลดตามแนวคิด Pull System”
การวางแผนผลิตใหสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) และลดเวลารอระหวาง
กระบวนการ (Delay Time)
เพิ่มจํานวนไขฟกตอแมไก
ลดเศษเนื้อที่เกิดจากการตัดแตงสินคา BLK (Boneless Leg Kirimi)
การจัดการขอรองเรียนของผูปกครอง
การนําเสนอโรงเรียนใหแกผูปกครองที่มาเยี่ยมชม
รอบหมุนวัตุดิบดีขึ้นดวย Team Work
การจัดการงานขนสงสินคาอยางเปนระบบ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนยางโดยใช why , why analysis ในการแกปญหา
เพิ่มเปอรเซนตสินคากลุม A ขึ้นคลังอยางมีประสทธิผลดวย QC STORY
การจัดทําผังการตัดสินใจในการปรับแผนการผลิตเพื่อใหลูกคาไดรับผลกระทบนอยที่สุด
ลดความสูญเสียจากขั้นตอนการยิงทราย

Registration Form

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและเปนภาษาไทย และใชคําเต็ม (และสามารถถายเอกสารเพิ่มได)






  
 

 













 













 






















สําหรับองคกรขนาดใหญ ลงทะเบียน 10 คน ขึ้นไป รับสวนลดพิเศษในอัตรา 1,000/คน/วัน เทานั้น
Promotion




 


1. อัตราคาลงทะเบียนไดรับการสนับสนุนสวนหนึ่งจากมูลนิธิฯ รวมเอกสาร คาอาหารตลอดรายการ
2. มูลนิธิไมไดเขาระบบภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จายได ในนาม มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 73/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3030942319 พรอมสงหนังสือการหัก ณ ที่จายมายังที่อยูสํานักงานฯ
3. การลงทะเบียนตอเจาหนาที่ถือเปนการยืนยันการการเขารวมประชุม หากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆใหแจงยกเลิก/แกไขไดภายใน 10 วัน
ทําการกอนถึงวันประชุมนั้นๆ มิฉะนั้นมูลนิธิจะคิดคาใชจาย 50% ของคาธรรมเนียม
4. กรณีลงทะเบียนนักศึกษาใหแนบสําเนาบัตรนักศึกษาและนําบัตรจริงมาแสดงในวันประชุมดวย

 




 
 

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนไดที่ 

 


