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editor’s talk
สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานครับ

ทานสมาชิกจําไดหรือเปลาครับวา เดือนเมษายนนี้ วันไหนรอน
ที่สุด ผมวารอนแทบทุกวันครับ ยกเวนชวงสงกรานต เพราะคงจะเย็นฉ่ํา
(หากเดิ นไปตามท องถนนแล วโดนสาดน้ํา นะครั บ) หรื อไม ก็ อาจร อน
ไปเรื่อยๆ แตขอใหจิตใจเยือกเย็น ไมรอนไปตามสภาพอากาศกันนะครับ
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FTQM update ฉบับนี้ เป นอี กฉบับหนึ่ งที่ น าสนใจเหมือน
เชนเคยครับ เพราะทานอาจารยของเราไดนําเสนอเรื่ องราวที่ นาสนใจ
เนื่องจากทุกวันนี้ เราแทบแยกไมออกวาคนดี กับ คนเกง นั้นเปนอยางไร
ก็ ข อเชิ ญท า นสมาชิ ก ติ ด ตามกั น ในเล ม นะครั บ หรื อหากว า ท า นมี
เรื่ องราวดี ๆ และต อ งการเผยแพร ก็ ส ง เข า มาได น ะครั บ FTQM
update จะเปนสื่อกลางในการเผยแพรไปยังสมาชิกตอไปครับ
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เพิ่มเติมไดที่ www.ftqm.or.th
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ผูนําองคการหลายๆ ทาน คิดวา ถาจะเลือกคนมาทํางานดวย ก็อยากจะเลือก " คนเกง "
เพราะคนเกง จะทําใหองคการนั้นๆ ประสบความสําเร็จไดเร็วและงายกวา แตผมยังไมคอย
เห็นดวยกับความคิดที่วานี้ ในสวนตัว ผมกลับคิดวา "คนดี" ตองมากอน และจะยิ่งโชคดี
หากไดคนดีที่ฉลาดและเกงดวย (เหมือนได 2 เดง) แตสําหรับผมถาจะใหผมเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง ผมจะใหความสําคัญกับคนดีกอนเสมอ
ถามวา ทําไมผมตองเลือกคนดี คําตอบของผมก็คือ เพราะผมอยากให
องคการของผมมั่นคง ยั่งยืน เพราะคุณสมบัติของ "คนดี" คือ คิดที่จะเปนมือบน
ไมใชที่จะเปนมือลาง มีนิสัยเอื้อเฟอเผื่อแผ ยินดีในการใหความชวยเหลือผูอื่น
ไมคิดเห็นแกตัว แตจะเห็นแกประโยชนและความสุขของสวนรวมตลอดเวลา รูวา
อะไรตองทําและอะไรที่ตองไมทํา การไดคนดีมาทํางานคนหนึ่ง ตองถือวาผูบริหาร
หรือผูนําคนนั้นโชคดี และจะมีความสําเร็จเปนธงไชย
ในขณะที่คนเกงอาจจะเปนคนไมดีก็ได และคนไมดีนั้นก็มีสิทธิ์ ที่จะทํา
ใหธุรกิจนั้นมีปญหา เชน ทุจริต คดโกงบริษัท หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย
ซึ่งมีตัวอยางมากมายใหเห็นไดโดยทั่วไป โดยเฉพาะในองคการที่ตองการเติบโต
เร็วมักจะไปจางมืออาชีพมาบริหาร โดยไมไดพิจารณาถึงความเหมาะสมวาเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหรือไม
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ผมเห็ นธุ รกิ จที่ เติ บโตมาแบบใช มื ออาชี พมาบริ หารที่ ธุ รกิ จและทําให
ธุ รกิ จเจริญรุ งเรื องดีอยู พักหนึ่ งแต สุดท ายก็ ต องล มสลายไปนั้ นก็ มี อยู มากมาย
ในขณะเดียวกันผมก็เห็นธุรกิจที่ใชคนดี มาเปนผูบริหาร อีกทั้งเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหารยังเปนแบบอยางที่ดี มีการกําหนดแนวทางการประพฤติปฎิบัติที่ถูกที่ควร
ทั้งกับระดับผูบริหารดวยกันและกับเพื่อนรวมงาน ยึดมั่นที่จะประพฤติและดําเนิน
ธุรกิจในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝงจากรุนสูรุน ไมดําเนินธุรกิจที่ผิด
จรรยาบรรณและหรือศีลธรรม จึงเปนสาเหตุที่ทําใหองคการเหลานั้นยั่งยืนมาจน
กระทั้งบัดนี้
ธุ รกิจไม ไดสําเร็ จได จากผู นําหรือบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเท านั้ น ทีมงาน
ทุ กทานมี ความสําคั ญบางครั้ งอาจจะมากกว าผู นําด วยซ้ําที่ จะดําเนิ นธุ รกิจให
ประสบความสําเร็จ เพราะผูนําซึ่งมีคนเดียวนั้น ทําไดแตเพียงคิด ตัดสินใจ สื่อสาร
และ มอบหมายงาน แตผูที่จะนําความคิดไปปฎิบัติใหเกิดผลนั้นคือเพื่อนรวมงาน
ทุกทาน ซึ่งก็ตองเปนผู มีความคิด สติปญญา ที่ จะนําเอาความคิดของผู นําไป
ปฎิบัติ ถาหากผูปฎิบัติงานเปนคนดีมีคุณธรรมและอีกทั้งเปนคนเกงดวยแลวงาน
ก็จะยิ่ งกาวหนาและประสบความสําเร็จไดอยางดีและยั่งยืน เพราะคนดีจะเปน
ผูระมัดระวังสูงในการที่จะไมทําอะไรผิด มีความละอียดรอบคอบ คิดหนาคิดหลัง
ทําใหงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไมพลาดพลั้งไดงาย คนดีจะเปนคนที่ทํางานเพื่อ
องค การมากว าเพื่ อตนเอง ดั งนั้ นองคการที่ มีคนดีอยู มาก ก็จะทําใหองคการมี
ความมั่นคงตอไปไดอีกยาวนาน
แตการที่จะไดคนดีมารวมงานดวยนั้นไมใชเรื่องงายเราไมสามารถรูไดใน
ระยะ เวลาอันสั้น โดยสวนตัวผมจะใชวิธีการพูดคุยและตั้งคําถามแบบปลายเปด
ในการสัมภาษณเพื่อนรวมงานใหม โดยคําถามทุกคําถามในการสัมภาษณจะตอง
เปนคําถามที่มีวัตถุประสงคในการถามที่ชัดเจน ไมใชถามไปเลนๆหรือไมรูจะถาม
อะไร ก็ ถามเรื่ องทั่ วๆ ไป ซึ่ งอาจจะทําให เราไม ได ข อมู ลที่ สําคั ญมาใช ในการ
พิ จารณาตั ดสิ นใจคั ดเลื อกเพื่ อนร วมงานใหม คําถามของผมจะได คํา ตอบที่
สะทอนความเปนตัวตนและความคิดของเขาไดวา เขาเปนคนดีหรือไมดี นอกจาก
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นั้ นยั งสามารถทราบได จากการสั งเกตุ พ ฤติ กรรมส ว นตั ว เช น ถามว า การดู แล
คุณพอ-คุณแม มีอะไรติดขัดบางไหม? ความรักที่มีตอ คุณพอ-คุณแม ครอบครัว
หรื อผู อื่ น เปนอย างไร? เข าวั ดทําบุ ญบ อยแค ไหนอย างไร? ตอนที่ เรี ยนหนังสื อ
อยู นั้ นมี กิจกรรมกลุ มอะไรที่ รวมทําบ าง? ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ จะสามารถสะท อนตัวตน
ออกมาไดวาคน คนนั้นเปนคนดีหรือไมไดเชนกัน อีกทั้งผมยังมีแบบทดสอบทัศนคติ
ที่มีคําถามประมาณ 275 ขอใหตอบ เมื่อตอบเสร็จจะนํามา Input ใน Software
เพื่อประมลผลวา เพื่อนรวมงานใหมทานนี้มีทัศนคติในการดําเนินชีวิตหรือในการ
ดําเนินงานอยางไร

>

สวนความรูความสามารถนั้นดูไมยาก สามารถดูไดจากประวัติการทํางาน
ความสําเร็จในงานที่ ผานมา ความมุ งมั่ นในการทํางาน ความทะเยอทะยานที่จะ
ก าวหนาในงาน ความรักที่ จะอยู กับองค การ ดังนั้ นอาจจะกลาวได วาคนเก งนั้ น
สังเกตุไดงายกวาคนดี ความดีของคนไมไดอยูที่การกระทําแตเพียงอยางเดียว ลึกๆ
อยู ที่หัวใจของคนๆนั้นมากกวา วาเปนคนสํานึกดีหรือไมและการวัดหัวใจคนก็วัด
ไดไมยากถาเราหมั่นศึกษาพูดคุย สอบถาม และสนใจพฤติกรรมของเขา เราก็จะ
ทราบไดวาเขาเปนคนอยางไร?

ดังนั้นความมุงหมายขององคการและของผมก็คือ การหาคนดีมาทํางาน
สรางและพัฒนาคนดี เพื่อใหเปนพื้นฐานในอนาคตของบริษัทและเพื่อใหเขาพรอม
ที่จะรวมคิด รวมทํา รวมรักษาและรวมพัฒนา ที่จะนําพาองคการใหมั่นคง ยั่งยืนยาว
นานตลอดไป

ถ าหากเราได คนดี เข ามาร วมทํางานแล ว เราจะทําอย างไรกับคนดีเหล านี้
เพื่อใหเคาผูกพันธและอยูกับเราอยางยาวนาน ในยุคปจจุบันนี้การหาคนดีๆ นั้น

ก็นับวายากอยูแลว แตการที่จะรักษาคนดีและเกง ไวกับองคการนั้น
ยิ่งยากกวา ! ! ไวโอกาสหนานะครับผมจะมาขอชวนคุยตอเรื่อง
การรักษาคนดีและเกงไวใหอยูกับองคการของเราไดอยางไรบาง?
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com





ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ชวงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือน
เมษายนที่ผานมานี้ ขาวคราวที่สงผลกระทบกับพวกเราคนไทยในทุกภาคสวน ทุกวงการ
เห็นจะเปนเรื่องพลังงานไฟฟาที่จะขาดแคลนนี่แหละครับ
สาเหตุที่ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานประกาศมาก็คือ พมาเพื่อนบานเรา
จะปดซอมแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการทํางานที่แจงมาลวงหนาอยูแลว ไมไดเปน
การปดซอมฉุกเฉินแตประการใด

แตที่เราเดือดรอนก็เพราะ ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานใน
การผลิตไฟฟาถึง 70%

>>

ขอมูลเพิ่มเติมใหทราบไว คือ เราใชถานหินอีกประมาณ 10% ใชน้ํามันเชื้อเพลิง
อีกประมาณ 10% สวนอีก 10% ที่เหลือเปนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา และพลังงานทาง
เลือกอื่นๆ เชน แสงอาทิตย ลม และชีวมวลหรือจากขยะ
4

พูดงาย ๆ วาประมาณ 90% ของพลังงานปฐมภูมิที่นํามาผลิตไฟฟานั้น
มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่
• ใชแลวหมดไป
• ทํา ให เ กิ ดก าซเรื อนกระจก ที่ ส งผลให เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
แทนที่จะใชพลังงานที่หมุนเวียนได และสะอาดกวา
ขอมูลเสริมที่นาสนใจคือ ในจํานวนกาซ 70% ที่เราใชผลิตไฟฟานั้น 40% นําเขา
จากตางประเทศซึ่งก็มาจากพมา มาเลเซีย อินโดนีเซียนี่แหละครับ
พอแหล งจากต างประเทศหยุดชะงักขึ้ นมาเชนกรณีของพม า เราถึ งได
เดิอดรอนหนักหนาไงละครับ
ผมมีขอสังเกตุตรงนี้วา เรามีแผนการผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟาที่เรียกกันวา
PDP หรือ Power Development Plan ที่ละเอียดและชัดเจนมาก
แตก็เหมือนกับแผนทั้งหลายของไทยคือ มักจะPlan แลว "นิ่ง" แทนที่จะเปน Plan
Do Check Action หรือ PDCA ตามวงจรการจัดการอยางที่ควรจะเปน
เราก็เลยตองมาตุม ๆ ตอม ๆ กับการเกรงวาไฟฟาจะไมพอใชกันทุกป ๆ
แถมดวยการรณรงคประหยัดพลังงาน กระบวนการรณรงคใหใช "ผาไทย" ปดไฟ
คนละดวง ฯลฯ
ซ้ําๆ ซากๆ กันแบบนี้เหมือนคนเปนโรค "ย้ําคิด ย้ําทํา" นะครับ
ลองมาดูวงจรการจัดการกันซักนิดนะครับ ผมเชื่อวาทานสมาชิกจดหมายขาว
ทุกทานรูจักวงจรนี้กันดีมากๆ อยูแลว ภาพของวงจรที่เราเห็นกันทั่วๆ ไปเปนอยางนี้ครับ

>>

วากันวา วงจรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา เปน P->D->C->A ไปอยางนี้เรื่อยๆ ไมมีที่
สิ้นสุด เขาตามหลักการของคําวา Kaizen หรือ Continuous Improvement ที่แปลวาการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5

ผมเพิ่งมีโอกาสไดอานตําราการตลาดกึ่งนิยายภาษาญี่ปุนที่ ใชชื่อวา "ทําอยางไรจะขายโคลาราคา 100 เยน
ใหไดในราคา 1000 เยน"
หนังสื อที่ ว านี้ เลมแรกออกเมื่ อปที่ แลว พูดกั นเรื่ องของกลยุ ทธการตลาดโดยอาศัยแนวคิดของการเสนอคุ ณค า
ที่คูแขงขันไมสามารถเสนอได กลยุทธการหาสนามการตลาดใหมที่เรียกกันวา Blue Ocean Strategy
ไวมีโอกาสผมจะคอยๆ หยิบมาถกยกมาคุยกันนะครับ

>>

ในเลมที่ 2 ไดพูดถึงวงจรการจัดการวาภาพแท ๆ ของวงจรการจัดการ และความหมายที่แทจริงในยุคปจจุบันคือ
อะไรกันแน?

ความหมายที่แทจริงประการหนึ่งของวงจรการจัดการ คือ แทนที่
จะเป นการหมุ นเป นวงกลมอยู กั บที่ ตามภาพแรกนั้ น ที่ ถูกตอง
จะเปนการหมุนวนเปนวงเกลียวเสมือนบันไดเวียนที่วนขึ้นขางบนไป
เรื่อยๆ
ภาพนี้จะแสดงใหเห็นไดชัดเจนนะครับวา เมื่อหมุน PDCA
ไป 1 รอบ ก็ จะเกิ ดการยกระดับปรับปรุ งขึ้ นไป 1 ขั้ น ซึ่ งก็
หมายความวา
1. ยิ่ งหมุนเร็วเท าไหร ก็จะยิ่ ง "ยกระดั บปรั บ ปรุ ง "
ไดเร็วเทานั้น
2. ยิ่งหมุนไดรวดเร็ว ระดับของการปรับปรุงแตละระดับ
แมจะไมมาก.... และอันที่จริงก็ไมจําเปนตองมาก..... แตการหมุนเร็วๆ
ก็จะทําใหการปรับปรุงไปไดมากและเร็วได

นี่เองเปนสาเหตุที่ทานอาจารย Masuo Suyama ปรมาจารยดานการจัดการคุณภาพภาคปฏิบัติถึงย้ํานักย้ําหนาวา
PDCA ตองหมุนใหครบวงจร และหมุนใหเร็ว ๆ
ความหมายที่แทจริงประการสุดทาย คือ คําวา P ในโลกปจจุบันและอนาคตที่การตอสูแขงขันรุนแรง การแปรผัน
ในสภาพแวดลอมเปนไปอยางรวดเร็วนั้น P ไมไดมาจากคําวา Plan อยางที่เราๆ เขาใจกันแลวละครับ พี่นอง !!
แต P มาจากคําวา Hypothesis แปลวา สมมติฐานครับ
เมื่อเปนสมมติฐานก็หมายความวา แทนที่เราจะเสียเวลาเก็บรวบรวมขอมูลจนครบถวนบริบูรณ ประชุมกันคร่ําเครง
เพื่อวางแผนละเอียดยิบ ก็จะใชเปนการตั้งสมมติฐานหรือการวางแผนแบบเคราๆ ทําไป ปรับแกไป ทําไป ปรับปรุงไป
พูดใหลึกไปกวานั้นคือ เปน PDCA ใน P นั่นเองครับ
ทําอยางนี้ไดเมื่ อไหร การยกระดั บปรับปรุงจะรวดเร็วทั นการณ เพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขันอย างยั่ งยืน
แนนอนครับ
พบกันใหมฉบับหนาครับ
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



คนที่ทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานกินเดือน เมื่อทํางานไปนานๆ มักเกิดอาการ
เบื่อหนาย ทอแท ทอถอย ไมอยากทํางาน บางคนถึงขนาดอยากออกไปประกอบกิจการ
สวนตัว แตความจริงแลว หากมองในแงดี คนที่ทํางานกินเดือนมีแงมุมที่ ไดเปรียบกวา
ผูประกอบกิจการหลายอยางเชน ไดรับเงินเดือนหรือมีรายไดแนนอน, ไมมีการลงทุนเมื่อ
ไมมีการลงทุนก็ไมมีการลมละลาย, ไมอยากทํางานเบื่องานสามารถเปลี่ยน ยาย งานได
แตกตางจาก เจาของกิจการเมื่อลงทุนไปแลวก็เปนเรื่องยากที่จะเลิกกิจการแลวไปลงทุน
กิจการใหมๆ เนื่องจากไดลงทุนไปเปนเงินจํานวนมากจึงยากที่จะเลิกกิจการ เบื่ออยางไร
มีปญหาอยางไร ก็ตองทํา, การทํางานกินเงินเดือนมักมีวันหยุดชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมาย
แรงงานรองรับใหมีวันหยุดที่ชัดเจน ฯลฯ
สําหรับคนที่จะทํางานดวยหัวใจไดนั้น บุคคลผูนั้นจะตองลักษณะดังนี้
1. ตองรักงานที่ทํา หรือ มีความคิดวาการทํางานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข
ถึงกับมีคนเคยกลาววา "ถาอยากมีความสุข 1 ชั่วโมง ใหงีบ ถาอยากมีความสุข 1 วัน
ใหไปพักผอน ถาอยากมีความสุข 1 อาทิตย ใหไปปกนิก แตถาอยากมีความสุขตลอดไป
ให ทํา งานที่ ต นเองรั ก" ในการบรรยายหั วข อการทํา งานด ว ยหั วใจของกระผมเคยมี ผู
เขารับการอบรมเคยถามกระผมวา ถาในปจจุบันเราทํางาน แตไมไดรักงานที่ตนเองทํา
จะทําอยางไร กระผมขอบอกวา จงหางานที่ตนเองรักและจงสนุกกับมัน ถาทานไดทํางาน
ที่ตนรัก ทานมักจะสนุกสนานกับมัน จนลืมไปไดวา สิ่งนี้คืองาน แตถามีความจําเปนจริงๆ
กล า วคื อ ไม สามารถเปลี่ ย นงานหรื อย ายงานได เนื่ องจากเหตุ ผลส วนตั ว บางอย า ง
ก็จงทํางานนั้นตอไป แต "จงภูมิใจกับงานในปจจุบัน และตองทําใจใหรักในงานปจจุบัน
มากกวาจะถามถึงสิ่งที่ไมไดเปนหรือยังไมไดเปน" แตถึงที่สุดแลว หากตองการความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและชีวิตจริงๆ บุคคลที่ประสบความสําเร็จมักจะตองเลือกทํางานในสิ่ง
ที่ตนเองรักเสมอ

>>
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สําหรับการสรางความสุขในการทํางาน ทางพุทธศาสนาสอนไดดีมากครับ วาคน
ที่ตองการประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองมีหลัก อิทธิบาท 4 คือ
ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในงานเห็นคุณคาของงาน รักงานที่ทํา
วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม บากบั่น อดทน กับงานที่ตนเองทํา
จิตตะ หมายถึง มีความคิดจดจอ เอาใจใสในงานที่ทํา
และวิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ หมั่ นพิ จารณา ใครครวญ เมื่ อมีปญหา
ในงานที่ทําก็ตองคอยแกไข ปรับปรุง ตรวจสอบ ขอบกพรองของงานที่ทํา
2. ตองมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ทัศนคติมีความสําคัญมากในการทํางาน
เพราะบุ คคลที่ ประสบความสําเร็ จมั กมี ทั ศนคติ ที่ ดี มี ทั ศนคติ ในด านบวก (คนคิ ดลบ
เปรี ยบเสมือนถั งขยะที่ คอยเก็บของที่ ไมมีค า แตคนที่ ทัศนคติ ที่ ดี ทั ศนคติในทางบวก
เปรียบแลวก็เหมือนดังคลังสมบัติที่มักจะเก็บแตสิ่งที่ล้ําคาเสมอ) คนที่จะทํางานดวยหัวใจ
จะตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอบริษัทหรือตอหนวยงาน และจะตองมีทัศนคติที่ดีตอ
หัวหนางานดวย
3. ตองมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน สําหรับคําวา มนุษยสัมพันธในที่ทํางาน
คื อ ต องมี ศิลปะในการชักจู งใจให คนที่ ทํางานด วยเกิ ดการประสานงานหรื อเกิ ดความ
รวมมือกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน
ทั้งนี้บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธจะตองมีลักษณะดังนี้ ตองเปนคนที่ยอมรับในเรื่อง
ขอแตกตางของบุคคลได เชนความแตกตางในเรื่อง เพศ วัย อายุ ประสบการณ ฯลฯ
4. ตองมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ไมวาจะเปนเรื่อง บุคลิกภาพ
การพูดจา การแตงกาย บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางานทุกคน มักเปนนักพัฒนา
ตนเองเสมอ อีกทั้ งตองเปนนักเรี ยนรู งาน เรียนรู เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่ อนํามาใชกับการ
ทํางานใหเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น
ดังนั้น คนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองเปนคนที่ทํางานดวยหัวใจ
จะตองมีความรักในงานที่ตนเองทํา ตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอหนวยงาน และตอ
หัวหนางาน ตองมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน และตองมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสม
กับงานนั้นๆ เสมอ
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ขอมูลจาก http://www.gotoknow.org/posts/424911


ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :

เวที แลกเปลี่ ย นเรีย นรู สู สั งคมคุณ ภาพ
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TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางที่ดีเยี่ยม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Powerpoint Presentation ใหคณะกรรมการฯ
ตรวจทาน-ชี้แนะเพื่อยกระดับ-และประเมินเพื่อมอบรางวัล TQM-Best Practices Award


TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการที่ประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพื่อแบงปนความรู- ประสบการณ-แรงบันดาลใจ
กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯเพื่อมอบรางวัล
> ผูสมัครจะตองจัดสง Powerpoint Presentation ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 16-17 ตุลาคม 2556)
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