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>>สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทาน
เดือนกันยายน มากับฟาฝนจริงๆ ฝนฉ่ําได

ทุกวัน ทานสมาชิก FTQM รักษาสุขภาพ อยาตากฝน
บอยๆ นะคะ บานไหนหนาตางเยอะ ก็ลําบากหนอย ตอง
คอยปดหนาตาง ประตูใหดี ไมเชนน้ัน กลับถึงบานตอง
มาน่ังเช็ดถูจนเหน่ือยออนอีก

บทความครั้งน้ีเรียกวา ครบรส มีท้ัง ผูนํา และ
ผู ทํา คุณภาพ ตองถือวา สําคัญท้ังสิ้น ดิฉันเองมอง
องคกรเหมือนครอบครัว เห็นดวยกับอาจารยอานนท
อยางมากวา คุณภาพตองมาจากผูนํา เหมือนครอบครัว
ท่ีดูไดจากพอแมน่ันแหละคะ และคนสรางคุณภาพคือ
คนทํางาน ก็ตองจริงแนนอนอยางท่ีอาจารยปริทรรศน
กลาวไว  หากดิฉันจะเปรียบเทียบกับครอบครัวอีก
ความดีความเกงก็อยูท่ีตัวลูก ไมใชพอแม แตปจจัยหลัก
ก็มาจากพอแมน่ันแหละ อานแลวถางง ก็รีบเปดไปอาน
Sign In & the Exclusive เลยคะ

ทายน้ี ใกลเขามาแลวนะคะ สําหรับการประชุม
วิชาการ Symposium on TQM Best Practices in Thai-
land ครั้งท่ี 13 ในวันท่ี 10-11 ตุลาคม 2555 รายละเอียด
อยูทาย TQM Update ฉบับน้ีคะ

หวังวาจะไดพบเพ่ือนๆ ชาว FTQM ท่ีงาน
Symposium และพบกันใหมฉบับหนานะคะ



  








 เจานายไมใสใจในการปรับปรุงงาน จึงไมสนใจท่ีจะคนหาปญหา
และปลอยใหลูกนองดําเนินงานกันเอง

 เจานายมีความเห็นวาลูกนองตองสามารถแกปญหาได หากแกไข
ปญหาไมไดจะถือวาทํางานบกพรอง ลูกนองจึงไมเปดเผยวามีปญหาแตยังแกไข
ไมได หรือยังไมไดรับการแกไข

 ผูท่ีเกี่ยวของไมอยากเปดเผยปญหา เพราะอาจถูกมอบหมายใหไป
แกไขปญหา

 เจานายไมอยากทะเลาะกับผูบริหารในสายงานท่ีเปนผูกอปญหา
จึงปดเงียบไว

 ผูท่ีเกี่ยวของคิดวายังไงปญหาน้ีก็ไมสามารถแกไขได จึงน่ิงเฉย
 ปญหาเกิ ดขึ้ นนานแลวจนกลายเปนเรื่ องปกติท่ี คนสวนใหญ

ยอมรับไปแลว จึงไมรูสึกวาเปนปญหา


คุณอานนท ปวีณวัฒน
ผูจัดการ บริษัท คลีน เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด
กรรมการมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
anondp@gmail.com
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จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาปญหาสวนใหญเกิดจากผูนําไมโดยทางตรงก็ทางออม ดังน้ัน
เพ่ือใหการปรับปรุงงานและการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูนําจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี

 ตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทําใหลูกคาท้ังภายนอกและภายในองคกรพอใจ (ลูกคา
ภายในองคกร คือ หนวยงานถัดไปท่ีเราสงมอบงานหรือวัสดุใหไปดําเนินการตอ)

 ตองเปลี่ยนความคิดจาก "ปญหา คือ ความบกพรอง ซึ่งเปนเรืองนาอายที่จะเปดเผย"
มาเปน "การพบเห็นปญหาเปนเรื่องที่นายินดี เพราะทําใหเรามีโอกาสที่จะปรับปรุงงานใหดีขึ้น"
ดังน้ันจึงควรยินดีรับฟงปญหาตางๆ จากผูท่ีเกี่ยวของ

 ตองระลึกเสมอวา "การที่พบเห็นปญหามากไมใชปญหาแตเปนโอกาส"  แต "ปญหาเดิม
ที่เคยแกไขไปแลวแตยังพบเห็นอยูตางหากที่เปนปญหา"

 ตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานคนหาโอกาสในการปรับปรุงงาน
 ตองไมตําหนิลูกนองหรือผูเกี่ยวของท่ีเปดเผยปญหา มิฉะน้ันจะไมมีผูใดเปดเผยปญหาอีก

ตอไป
 ตองพบปะและพูดคุยกับพนักงานเปนประจําเพ่ือรับทราบปญหา ชวยแกปญหาท่ีเกิดขึ้น

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขามสายงาน ซ่ึงจะทําใหพนักงานสบายใจขึ้นเน่ืองจากปญหาท่ีเคยหนักใจ
ถูกแกไขหมดไป และพนักงานอยากเปดเผยปญหาท่ีตนเองไมสามารถแกไขมากขึ้น

สําหรับลูกคาภายนอก การปรับปรุงงานเพ่ือใหลูกคาพอใจน้ันจําเปนตองรูวาลูกคาตองการอะไร
ในเบื้องตนสามารถกระทําไดโดยสอบถามความตองการของลูกคา ตลอดจนจัดต้ังศูนยรับขอรองเรียนเพ่ือ
แกไขปญหาใหลูกคาและผูท่ีรองเรียนมา

สําหรับลูกคาภายในองคกร การปรับปรุงงานเพ่ือใหลูกคาพอใจน้ัน สามารถกระทําไดโดยสอบถาม
หนวยงานถัดไป ท่ีรับงานหรือวัสดุจากเราไปดําเนินการตอวาตองการใหเราปรับปรุงหรือทําอะไรเพ่ิมเติม
อยางไรหรือไม

จากการหาความตองการของลูกคาดังกลาวขางตน ทําใหเราเห็นโอกาสท่ีจะปรับปรุงงานท่ีจะทําให
ลูกคาพอใจมากขึ้น

เมื่อลูกคาภายนอกพอใจมากขึ้นก็จะซ้ือสินคาและบริการจากเราเปนประจํามากขึ้น นอกจาก
ยังอาจแนะนําลูกคาใหมใหเราอีกดวย

เมื่อลูกคาภายในองคกรพอใจมากขึ้น การดําเนินงานขององคกรก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น สงผลใหคุณภาพของสินคาและบริการขององคกรดีขึ้นไปอีก

เมื่อเปนเชนน้ี พนักงานจะรวมกันปรับปรุงงานและแกไขปญหา เกิดการทํางานเปนทีม พนักงานจะ
ทํางานอยางมีความสุข ผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงรวมถึงลูกคา ผูขาย สังคม และผูถือหุนก็จะพอใจและประทับใจ
กับการดําเนินงานขององคกร
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คําตอบจากทานนักการเมืองท่ีไรประสบการณการ
จัดการนํ้า แตดีแตพูด และวาคนอ่ืน ก็บอกวา...
"มันเปนอุบัติเหตุ ผมขอโทษและจะพยายามทําใหดีสุด......"
เฮอ.....นาเบื่อไหมครับ?


รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
paritud@gmail.com
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มาคุยกันเรื่องการบริหารคุณภาพของเรากันดีกวานะครับ ปลอยทานวาไป
ตามใจปากทานเมื่อยังอยูในอํานาจก็แลวกัน

เพ่ือนสมาชิกเคยนึกไหมครับ วาในองคกรหน่ึงๆ น้ัน ใครกันแนท่ีเปนผูสราง
คุณภาพผลิตภัณฑและ/หรือริการขององคกรน้ันๆ

ผูบริหารระดับสูงสุด? ผูบริหารระดับกลาง? หัวหนางาน? หรือพนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีอยูหนางาน?

ถาทานตอบวา "ทุกคนนะแหละ...." ก็ถูกครับ แตจะเปนคําตอบสําหรับ
"ความรับผิดชอบตอคุณภาพ" มากกวา "สรางคุณภาพ"

ปรัชญาของผูผลิตชาวญี่ปุน จาวแหงการสรางคุณภาพภาคปฏิบัติกลาววา
"Hinshitsu wa kotei ni tsukuri komu" หรือ คุณภาพสรางไดในกระบวนการทํางาน
แปลวา ผูสรางคุณภาพ คือ ผู ท่ีลงมือทํางานน้ันๆ ซ่ึงก็จะสรุปไดวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีอยูหนางานคือผูสรางคุณภาพผลิตภัณฑและกระบวนการ โดยการใสใจถึง
คุณภาพการทํางานของตนเองทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนท่ีจะสงผลกระทบ
ไปสูลูกคา

นาสนใจนะครับวา ผู ท่ีรับผลตอบแทนนอยท่ีสุดในองคกร คือ ผูท่ีสามารถสราง
ความเจริญรุงเรือง หรือความพินาศยอยยับตอองคกร ดวยหน่ึงสมอง หน่ึงปาก และ
สองมือ สองเทาของเขาเอง
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สมัยท่ีผมยังทํางานอยูท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเกิดกรณีตัวอยางเกี่ยวของกับเรื่องน้ีคือ
เชาตรูวันหน่ึง ประชาชนยานฝงธนบุรีโทรศัพทมาท่ีกระทรวงฯ พนักงานรับโทรศัพทของกระทรวง เปนผู
รับสาย เสียงผูโทรศัพทมาระล่ําระลักบอกวา

"คุณคะ คุณคะ รีบแจงใครก็ไดท่ีกระทรวงใหมาท่ีบานฉันหนอย..."
"มีอะไรเหรอคะ?"
"วัตถุประหลาดตกมาจากฟาคะ กอนเบอเริ่มเลย ทะลุหลังคาบานฉัน ลงมาเฉียดหัวเตียงไป

นิดเดียว..."
"วัตถุอะไรคะ รูปรางเปนยังไง?"
"โหย ถารูจะโทร.มาท่ีกระทรวงวิทยเหรอคะ? กอนมันโต ๆ  สีฟา ๆ  ฉันวาตองมาจากตางดาวแนนอน

เพราะกอนมันตกลงมา มีเสียงจากฟาดังมากๆ แลวมีไฟแวบๆ ดวย ฉันวาตองเปนจานบินจากมนุษย
ตางดาวแน ๆ ... อยามัวถามอยูเลยคะ รีบมาเหอะ เด๋ียวมันบุกโลกจะหนีไมทัน....เร็ว ๆ "

"เฮอ...คุณจะบาเหรอ จานบิน มนุษยตางดาวมีท่ีไหนกัน ฝนไปรึเปลา ไมมีใครไปหรอก เสียเวลา
เปลาๆ "

เทาน้ันแหละครับ สายท่ีโทรศัพทมาก็วางหูโครม ครึ่งช่ัวโมงหลังจากน้ัน ผมก็ไดรับโทรศัพทจาก
ทานรัฐมนตรีวา

"คุณไปกะผมหนอย ไปชวยดูหนอยวาวัตถุประหลาดท่ีตกลงมานะคืออะไร? หนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศนไปทําขาวกันใหญแลว เพราะเจาของบานโทรไปบอก เขาโมโหวาโทรศัพทมาท่ีกระทรวงแลวคนรับ
โทรศัพทวาเขาบา เลยบอกนักขาววากระทรวงวิทยฯ ไมรับผิดชอบ"

เสียเวลาไป 1 วันท้ังทานรัฐมนตรีและผม เพราะพนักงานรับโทรศัพท 1 คน ท่ีไมไดนึกถึงคุณภาพ
ยามท่ีตองใหบริการกับลูกคา

แนนอนครับ พนักงานระดับปฏิบัติการจะมุงเนนคุณภาพ ก็ตอเมื่อหัวหนางาน ผูบริหารระดับกลาง
และผูบริหารระดับสูงสุดประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณภาพเปนสรณะ และฝกฝนอบรมพนักงานอยูเสมอ
จนติดเปนนิสัย

กลาวคือ หัวหนางาน ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ
ไดครับ

เพราะถาลูกไมดี คนเขาก็วาพอวาแมไมอบรมสั่งสอน ลูกศิษยไมดี ครูก็รับไป ลูกนองไมดีผูบังคับ
บัญชาก็หนีไมออกครับ

ผมกําลังจะบอกวาใน "มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย" ของเราก็เชนเดียวกันครับ หากจุด
ท่ีทานติดตออยูท่ีเปนพนักงานใหบริการของเราทําใหทานเกิดปญหาไมพึงพอใจหรือคับของใจใดๆ แลว

ผมและกรรมการมูลนิธิทุกคนขอกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี เปนความบกพรองของพวกเราทุกคนท่ีทํา
ใหเกิดปญหาดานคุณภาพการใหบริการขึ้น

เสียงตอวาและขอแนะนําจากทาน คือ เสียงสวรรคท่ีจะช้ีทางสวางใหเรา!! วามาไดเต็มท่ีครับขอบ
พระคุณลวงหนานะครับ

พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ



เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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การงานบางอยางตองทําซํ้าๆ ซากๆ จําเจนาเบื่อหนาย การงานบางอยางก็ชางดู
นาตํ่าตอย จะไมทําก็ไมไดเด๋ียวไมมีเงินใช จะทําอยางไร หากพบกับปญหาทํานองน้ี
ขอเชิญอานเคล็ดลับวิธีทํางานใหสนุก 4 วิธี ท่ีอาจจะสามารถนําไป ประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได ดังตอไปน้ี

1. มองใหเห็นคุณคาของงาน
การงานทุกอยางถาไมใชอาชีพทุจริต ลวนแตมีคุณคาแฝงอยูในการงานท้ังน้ัน

ดังน้ันขอเพียงแตคุณรูจักมองใหเห็นคุณคาของมัน แลวสรางความประทับใจในงานท่ีคุณ
ทําอยางสุดซ้ึง ความรักความประทับใจในการงานของคุณน้ีเอง ท่ีจะเปนพลังใจทําใหคุณ
สามารถตอสูงานท่ียากลําบาก หรือ นาเบื่อหนายตอไปได

ขอใหคุณสรางความภูมิใจในสิ่งท่ีคุณทํา คือ มีความมั่นใจในงานท่ีคุณทําวาเปน
งานท่ีมีคุณคา ความรักความมั่นใจในสิ่งท่ีคุณทําน่ันแหละ ท่ีจะเปนพลังใจสําคัญทําให
คุณทํางานของคุณอยางมีความสุข
          สรุปอีกทีคือ มองใหเห็นคุณคาในงานท่ีคุณทําอยูวา ไดชวยเหลือเกื้อกูลตอใคร
ทําประโยชนใหแกใครไดบาง คิดใหไดอยางน้ีแลวสรางความภูมิใจ ความมั่นใจในการงาน
ของตนเอง ชีวิตการทํางานของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเปนกองเลยทีเดียวครับ>>
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2. กระตือรือรนอยูเสมอ
สรางอิริยาบถของคุณใหมีกระชุมกระชวยมีชีวิตชีวา ทําใหติดจนเปนนิสัย คุณก็จะพลอยมีความ

กระตือรือรนในการทํางานไปดวย ความรูสึกกระตือรือรนน้ีเปนสิ่งท่ีสรางขึ้นมาได เวลาท่ีคุณอยูคนเดียวในหอง
ใหลองทําดูเลนๆ ก็ได คือ ลองทําโนนทําน่ีอยางเนือยๆ เฉื่อยแฉะสัก 5 นาที จากน้ันใหเปลี่ยนบุคลิกใหมคราวน้ี
ลองทําอะไรตออะไรดวยทาทีกระฉับเฉงวองไวดูสัก 5 นาที ลองเปรียบเทียบดู จะพบวาความรูสึกมัน ตางกัน
ลิบลับเลยทีเดียว
          คนท่ีมีความรูสึกกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ทําอะไรมันก็ดูนาสนุกไปหมด ดังน้ันในแตละวัน หากคุณ
ลองทําตัวใหเปนคนท่ีกระตือรือรนขึ้นมาสักวันละครึ่งช่ัวโมงกับการงานอะไรก็ได ใหคุณลองต้ังกติกากับตัวเอง
วา คุณจะเปนคน Active วันละครึ่งช่ัวโมง ดูสิวามันจะเกิดอะไรขึ้น ในท่ีสุดคุณจะพบดวยตัวของคุณเองวา
ทุกๆ วันท่ีคุณฝกทํางานอยางวองไวต่ืนตัวอยูเสมอ ความกระตือรือรนของคุณมันจะคอยๆ ขยายตัวออกไป
สูกิจกรรมอ่ืนมากขึ้นเรื่อยๆ จนในท่ีสุด มันก็จะกลายเปนบุคลิกใหมของคุณอยางถาวร คือเปนคนทํางานอยาง
สนุกสนานมีชีวิตชีวาดวยความกระตือรือรนน่ันเอง

3.ฝกสมาธิกับการงาน
การงานบางอยางมันก็ดูนาเบื่อนาเซ็ง จริงๆ เสียดวย มันจะไมนาเบื่อไดอยางไร ก็ตองทําซํ้า ทําซาก

หาความหมายอะไรไมไดเลย ทําไปเบื่อไปเมื่อใดจะเลิกงานเสียที ถาใครคิดอยางน้ีนานๆ จะพาลเปน
โรคประสาท เพราะจิตใจไมมีความสุขกับการทํางาน ตองฝนใจทําไปวันๆ ใครพบกับสถานการณเชนน้ี ก็ใหใช
วิธีน้ี คือฉวยโอกาสฝกสมาธิกับงานเสียเลยเปนอยางไร คือไดท้ังความสงบใจ และไดท้ังผลของงาน การทํา
สมาธิกับการทํางานอาจจะใชวิธีงายๆ ดวยการกําหนดรูอิริยาบถ คือแตละขั้นตอนของการเคลื่อนไหวรางกาย
ใหมีสติติดตามทันไปในทุกอิริยาบถ

โดยกอนท่ีเราจะเริ่มทํางาน ใหมีความต้ังใจอยางแนวแนวาเราจะไมคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวใน
ขณะทํางาน แตจะใชความคิดมากําหนดการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ เพ่ือใหจิตเกิดเปนสมาธิ มันจะไดเกิด
ความปติสุขในขณะทํางาน วิธีทําก็ไมยาก ลองดูสิครับ สรุปงายๆ วา ถาคุณรูจักทําสมาธิในขณะทํางาน
ก็เหมือนกับวาคุณไดขึ้นสวรรคท้ังเปนในขณะทํางานเลยทีเดียว

สนุกกับการทดลองปรับปรุงคุณภาพของงาน การงานทุกอยางมีเรื่องทาทายอยูในตัวของมันเอง
เสมอวา คุณจะสามารถปรับปรุงใหมันมีคุณภาพดีขึ้นไดหรือไม ดังน้ันในแตละวันท่ีคุณมาทํางาน คุณอาจ
สนุกกับการเฟนหาปญหาในท่ีทํางานนํามาลองฝกคิดแกไขดู คิดเสียวาเปนการทาทายสติปญญาของคุณวา
คุณสามารถจะทําไดหรือไม อาทิเชน ทําอยางไรถึงจะประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา หรือ ทําอยางไร
ผลผลิตจึงจะเพ่ิมมากขึ้น หรือ ทําอยางไรจึงจะวางแผนงานใหเปนลําดับไมลัดขั้นตอน ฯลฯ ลองทําเรื่องเหลาน้ี
ใหมันดูนาสนุก เหมือนกับเลนเกมประเภทฝกสมองลองปญญาอะไรทํานองน้ัน คือใหหาเรื่องมาทาทายสมอง
มองหาปญหาใหเจอแลวคิดแกไขปรับปรุง ถาทําไดอยางน้ีทุกวัน การงานมันก็จะไมนาเบื่ออยางแนนอนครับ
แถมยังฉลาดขึ้นทุกวันอีกตางหาก

ท่ีมา : http://www.wiwatschool.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538662055&Ntype=2



ftqm@ftqm.or.th
แผนการจัดกิจกรรมของ FTQM
10-11 ตุลาคม 2555 งานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 13 th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand  ผูสนใจกิจกรรมดังกลาว สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.ftqm.or.th
หรือติดตอ คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890

>>





 - TQM-Best Practices
 - ผลงานคุณภาพเดนจากหนวยงาน

ภาคราชการ และรัฐวิสากิจ
 - ผลงานการปรับปรุงคุณภาพจากภาคเอกชน


  



ลงทะเบียนไดแลววันนี้
ดูรายละเอียดไดที่ www.ftqm.or.th

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :
เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู สู สั งคมคุณภาพ


 

>>
สนใจติดตอสอบถามและ
ลงทะเบียนเขารวมงานไดที่
คุณธัญญา
บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด
โทรศัพท 02-260-3710-1
www.tqmbest.com
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ประธานมูลนิธิสงเสริมทีค ิวเอ็มในประเทศไทย
ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก

ประธานคณะกรรมการจัดการประช ุม
นายสามารถ หงษวิไล

การจัดงาน  เปนการจัดการประชุม
เพ่ือนําเสนอบทความท่ีเปนแบบอยางวิธีปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมจํานวน 7 สาขา โดยในป 2543 นับเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยท่ีไดมีการจัดประชุมน้ีขึ้น ตลอดระยะเวลากวา 12 ป ท่ีผานมาไดมีผูนํา
เสนอบทความผานเวทีแหงน้ีกวา 160 บทความ กวา 80 องคกร โดยครอบคลุมทุกวงการ
ท้ังวงการ ธุรกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ซ่ึงไดสงผลใหเกิดแรงกระตุนในการ ประยุกตใช
ทีคิวเอ็มในวงการตางๆ อยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการจัดงานอยางตอเน่ือง ในทุกๆ ป

การจัดงานในปน้ี นับเปนการจัดงานครั้งท่ี 13 และถือเปนการจัดงานครั้งพิเศษ
โดยมูลนิธิฯ ไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สมาคมมาตรฐานและคุณภาพ
แหงประเทศไทย สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เพ่ือนําเสนอบทความและผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีภายใตช่ืองาน       

    
 ขึ้นพรอมกันระหวางวันท่ี 
 ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการให
ความรูดาน TQM และการนําเสนอผลงานคุณภาพท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท้ังองคกรภาค ราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนกวา 40 ผลงาน

ในนามของมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการ ประชุม
จึงขอเรียนเชิญเขารวมงานการประชุม      

    
   เพ่ือรวมรับฟงบทความท่ีมีแบบอยาง
วิธีปฎิบัติท่ีดี อีกท้ังเพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางและพัฒนาองคความรู อันจะกอให
เกิดการพัฒนาดานการจัดการคุณภาพเพ่ือความเปนเลิศของประเทศไทยไดตอไป

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

สาร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสังคมคุณภาพ



สามารถ Download กําหนดการนําเสนอของแตละหนวยงานไดท่ี www.ftqm.or.thรายชื่อผลงานท่ีนําเสนอ
TQM Best Practices Presentation
 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) การแกไขปญหาเม็ด PVC เกาะกันเปนกอนโดยประยุกต“ใชหลักการทางสถิต"ิ
บริษัท ผลิตภัณฑกระเบ้ือง (ลําปาง) จํากัด การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงานของ “บริษัท ผลิตภัณฑกระเบ้ือง (ลําปาง)

จํากัด “กรณีศึกษาปรับปรุงความปลอดภัยในเครื่องพนส"ี
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด ศูนยฝกอบรมชางมุงหลังคา หรือ Roofing School เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การมุงหลังคา “และสรางชางมุงหลังคาท่ีมีคุณภาพ"
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด Conjoint Analysis: Method and Case Studies in “Building Material

Products"
บริษัท กุลวงศ จํากัด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Solvent
บริษัท อัมพรดีไซน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด การลดช้ินงานเสียในประบวนการผลิต
บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จํากัด การเพิ่มยอดขายหมึกแพ็ดดวยคุณภาพและบริการ
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานของโตโยตา
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด การบริหารการจัดการพลังงานในโรงงานของโตโยตา
บริษัท สันติภาพ(ฮ่ัวเพง 1958) จํากัด ขยายฐานผูแทนจําหนายปลากระปองเขียว (ปลากระปองตรานกพิราบ)

อยางมีประสิทธิผลดวย QC Story
Government Presentation
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ นําองคกรสูความเปนเลิศไดดวย PMQA
กระทรวงพลังงาน การวางแผนยุทธศาสตรพลังงานสูการปฏิบัติ
กรมทางหลวงชนบท ถนนของเรา:ภารกิจแหงความรวมมือของประชาชนและกรมทางหลวงชนบท
กรมบัญชีกลาง การพัฒนาระบบการคลังของประเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กรมการพัฒนาชุมชน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการความทาทายของ HR ในภาคราชการ :

กรมพัฒนาชุมชน
กรมธนารักษ การบริหารจัดการกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพของกรมธนารักษ
การประปานครหลวง การถายทอดความรูในการซอมประตูนํ้าลิ้นปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การสรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมการประกอบกิจการพลังงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ยุทธศาสตรการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานองคกร (OPR)
ธนาคารอาคารสงเคราะห การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน

ISO/IEL 27001 ธอส.
เทศบาลนครลําปาง ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องรองทุกข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร การเสริมสรางคานิยมสูการพัฒนาชนบทท่ีย่ังยืน

Business Presentation
 
บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) การปรับปรุงกระบวนการบดหมูเพื่อผลิตแหนม โดยการวิเคราะหงาน
บริษัท ส.ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) การลดเวลาในการเตรียมกลองบรรจุสินคา ดวยการทํา Kaizen
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด การเปลี่ยนสายการผลิต “ผาปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell เพิ่ม Labor

Productivity และR/M Yield อยางกาวกระโดด
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด การเปลี่ยนสายการผลิต “ขูดปลา” จาก Conveyer มาเปน Cell
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด การลดเวลานําและความสูญเปลาในการโหลดสินคาสงออกดวยการจัดระเบียบ

ลานโหลดตามแนวคิด Pull System”
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด การวางแผนผลิตใหสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) และลดเวลารอระหวาง

กระบวนการ (Delay Time)
Sun food International co., ltd เพิ่มจํานวนไขฟกตอแมไก
Sun food International co., ltd ลดเศษเน้ือท่ีเกิดจากการตัดแตงสินคา BLK (Boneless Leg Kirimi)
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา การจัดการขอรองเรียนของผูปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเดนหลา การนําเสนอโรงเรียนใหแกผูปกครองท่ีมาเย่ียมชม
หางหุนสวนจํากัด ซิลคคัท รอบหมุนวัตุดิบดีข้ึนดวย Team Work
บริษัท ชัยบูรณบราเดอรส จํากัด การจัดการงานขนสงสินคาอยางเปนระบบ
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด ลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินสวนยางโดยใช  why , why analysis  ในการแกปญหา
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด เพิ่มเปอรเซนตสินคากลุม A ข้ึนคลังอยางมีประสทธิผลดวย QC STORY
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด การจัดทําผังการตัดสินใจในการปรับแผนการผลิตเพื่อใหลูกคาไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การพัฒนาสารปองกันการกัดกรอนและสรางคุณคาทางธุรกิจ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) Recovery of PTT's Critical LPG Import Facilities



ช่ือองคกร ..............................................................................................................................................................
ท่ีต้ัง ..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. (ท่ีอยู 1)
ประเภทกิจการ [ ] การผลิต [ ] การบริการ [ ] การศึกษา [ ] สุขภาพ   [ ] อ่ืนๆ
ประสงคลงทะเบียนเขารวมงาน โดยมีรายช่ือตอไปน้ี (แนบรายช่ือและรายละเอียดเพ่ิมเติมแตละทานได)
ทานท่ี 1 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................................................

ตําแหนงงาน ................................................................................. โทรศัพท ..........................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................
ประเภทการสมัคร [ ] เอกชนและบุคคลท่ัวไป [ ] หนวยงานภาครัฐ [ ] นักศึกษาทุกระดับชั้น
วันที่รวมงาน [ ] 10 ตุลาคม 2555 [ ] 11 ตุลาคม 2555 [ ] 10-11 ตุลาคม 2555

ทานท่ี 2 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................................................
ตําแหนงงาน ................................................................................. โทรศัพท ..........................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................
ประเภทการสมัคร [ ] เอกชนและบุคคลท่ัวไป [ ] หนวยงานภาครัฐ [ ] นักศึกษาทุกระดับชั้น
วันที่รวมงาน [ ] 10 ตุลาคม 2555 [ ] 11 ตุลาคม 2555 [ ] 10-11 ตุลาคม 2555

โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนและเปนภาษาไทย และใชคําเต็ม (และสามารถถายเอกสารเพิ่มได)Registration Form

Promotion


  
   
   
สําหรับองคกรขนาดใหญ ลงทะเบียน 10 คน ขึ้นไป ร ับส วนลดพิเศษในอัตรา 1,000/คน/วัน เทานั้น

       

 สั่งจาย มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย โดยการโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ
สาขายอยอุทยานวิทยาศาสตร เลขที่ 080-0-01050-6 และ e-mail ใบ Pay-in มาท่ี tqmsymposium@gmail.com


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 หากตองการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ใหแจงยกเลิก/แกไขได
ภายใน 10 วันทําการกอนถึงวันประชุมนั้น  ๆมิฉะนั้นมูลนิธิจะคิดคาใชจาย 50% ของคาธรรมเนียม

4. กรณีลงทะเบียนนักศึกษาใหแนบสําเนาบัตรนักศึกษาและนําบัตรจริงมาแสดงในวันประชุมดวย


ช่ือ ......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ัง ....................................................................................................................................................................... (ท่ีอยู 2)
[ ] ขอรับใบเสร็จหนางาน
[ ] ใหจัดสงมาตามท่ีอยูท่ี [ ] ที่อยู 1 [ ] ที่อยู 2 หรือที่อยูใหม
ที่ต้ัง ....................................................................................................................................................................... (ท่ีอยู 3)
ช่ือผูประสานงาน .................................................................. มือถือ ...................................................................................
โทรศัพท ..........................................................................e-mail ..........................................................................................
ติดตอขอมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนไดท่ี สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม

55 ถนนลาดพราววังหิน ซอย 76 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 086-311-7890 (คุณเจริญชัย ฉิมเนียม)
e-mail : tqmsymposium@gmail.com website : www.ftqm.or.th


หนังสือ MANAGEMENT BEST PRACTICES
โดย ดร.วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล จํานวน 3 เลม ฟรี จํานวนจํากัด


