ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ : บริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน ……บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด .......................................................................................................
ที่อยู่ …166 ซ.เทียนทะเล 20 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กทม. 10150……………..…
โทรศัพท์ …02-892-1092 …….. โทรสำร ……02-892-1098 ........……. เว็บไซต์ …..www.skthai.com……......………
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) ……คุณวิไลลักษณ์ หิรัญอร ...….…….. ตำแหน่ง …QMR & TQM Promotor…………..………
โทรศัพท์ ……02-892-1092 # 191……………….… โทรสำร ……02-892-1098…………………………………………..………
มือถือ ……089-7433192………………… อีเมล ………wilailak@skthai.com……………………………….………………….
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) …พนักงำนทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยควำมขยันขันแข็งและไปใน
ทิศทำงเดียวกัน……
2) ……พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำด สำหรับสินค้ำที่พฒ
ั นำภำยใต้แบรนด์ของบริษัท โดยคำนึงถึงควำมท้ำทำย
เชิงนวัตกรรม และสร้ำงมูลค่ำให้ธุรกิจสูงสุดอย่ำงยั่งยืน..........
3) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………….
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1) ……พนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรเพือ่ นำไปสูก่ ำรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ.…..…
2) ......บริษัทมีสินค้ำนวัตกรรมภำยใต้แบรนด์ของบริษัท………………………………………………………….……………………….
3) …………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………….
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract) ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ
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- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ ีเยี่ยมทีส่ อดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำไปปฏิบัติ แล้ว
นำไปสู่กำรป้องกัน ปัญหำเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำงำนทีส่ ง่ มอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)
หมายเหตุ
1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่
www.ftqm.or.th/tqmsymposium19
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2562
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : บริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่ง เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด เป็นหนึง่ ในผู้นำในกำรผลิตชิ้นส่วนยำงของไทย โดยเริม่ ต้นจำกบริษทั
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กในปี 1991 และในปัจจุบันเรำมีพนักงำนประมำณ 700 คน ที่ทำงำนร่วมกันในกำรส่งมอบ
ชิ้นส่วนยำง และพลำสติกทีม่ ีคุณภำพ สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้ำ, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์,
เครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ
เรำเชื่อมั่นในกำรบริหำจัดกำรแบบ Total Quality Management (TQM) ซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรมำนำน
กว่ำ 10 ปี ทำให้เรำได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทั่วโลก ในกำรให้บริกำรของเรำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ภำยใต้
มำตรฐำนISO 9001:2015, IATF 16949:2016
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่กำร
ป้องกัน ปัญหำเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำงำนที่สง่ มอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
นโยบายคุณภาพ
“เราเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ที่มีคุณค่าแก่มนุษยชาติ”
ค่านิยม
“S.K. ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทา พฤติกรรม 6 ไม่ : ไม่เป็นไร ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ไม่ได้ ไม่รู้ ไม่กล้า”
พันธกิจ (Mision)
1. ขยำยฐำนลูกค้ำเข้ำสู่อุตสำหกรรมใหม่และพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์สำหรับควำมมั่นคงทำงธุรกิจ
2. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่ำสูงและนวัตกรรมที่มสี ิทธิบัตรเป็นของตัวเอง
3. กำรเป็น OEM Subcontractor ให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมัน่ และนึกถึงเรำเป็นอันดับแรก
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4. เพิ่มประสิทธิภำพของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำร, มีควำมเป็นผู้นำและมีควำมสุขในกำรทำงำน
5. สร้ำงกิจกรรมทำงสังคมที่จะคืนควำมสุขสูส่ ังคมและกลำยเป็นองค์กรที่รักของชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
1. พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมรับรู้ และมีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยความขยัน
ขันแข็งและไปในทิศทางเดียวกัน
1.1 จำกวิสัยทัศน์, พันธกิจ และ MD’s Hoshin บริษัทได้บริหำรงำนภำยใต้ QWP กำรบริหำรแผน
ยุทธศำสตร์และเข็มมุง่ โดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่ TSNM (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค), QM
Story, SASP (SWOT Analysis & Strategic Planning) QDM, QC. Story, Kaizen เพื่อ
ปรับปรุง KQI & Performance Trend
1.2 จำก QWP กำรเรียนรู้ สร้ำง พัฒนำควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อปิดกำรขำยอย่ำงยัง่ ยืน บริษทั
ได้มีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ได้แก่ HOQ, Kotler’s Marketing Vision, NPD List &
Feasibility Studies เพื่อประมำณกำรยอดขำยด้วย QM Story
1.3 จำกเครื่องมือใน 1.1 และ 1.2 พนักงำนทุกคนจะ Shopping จุดโจมตีและกลยุทธ์ทที่ ีมงำนได้
สรุปไว้ ไปจัดทำแผนปรับปรุงงำนประจำปีของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยมำตรกำร/วิธีกำร
ขั้นตอนกำรปฎิบัติอย่ำงละเอียด ทีจ่ ะทำให้แต่ละจุดโจมตี/กลยุทธ์ประสบผลสำเร็จ
ผู้รบั ผิดชอบและฝ่ำยงำนเกี่ยวข้อง เป้ำหมำย กำรประเมินประสิทธิภำพ งบประมำณที่ใช้ ROI
รวมไปถึงระยะเวลำที่จะปฏิบัติตำมขั้นตอนนั้นๆ ทั้ง Plan และ Actual
2. พัฒนาความสามารถด้านการตลาด สาหรับสินค้าที่พัฒนาภายใต้แบรนด์ของบริษัท โดยคานึงถึง
ความท้าทายเชิงนวัตกรรม และสร้างมูลค่าให้ธุรกิจสูงสุดอย่างยั่งยืน
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