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FTQM update ฉบับนี้ เปนอีกฉบับหนึ่งที่นาสนใจครับ เพราะ
ทานอาจารยของเราไดนําเสนอเร่ืองราวที่นาสนใจ อาจจะเปนเร่ือง
ใกลตัวสําหรับการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ือง TIM :
Total Innovation Management และเร่ือง MFCA : Materail Flow Cost
Accounting ก็ขอเชิญทานสมาชิกติดตามกันในเลมนะครับ หรือหากวา
ทานมีเร่ืองราวดีๆ และตองการเผยแพร ก็สงเขามาไดนะครับ FTQM
update จะเปนส่ือกลางในการเผยแพรไปยังสมาชิกตอไปครับ

ในระหวางนี้จนถึง 30 เมษายน 2556 มูลนิธิฯ กําลังเปดรับ
สมัครผลงาน/บทความจากองคกรตางๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจเอกชนที่ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
จนถือวาเปนแบบอยางที่ดีเย่ียม รวมนําเสนอในงานการประชุมวิชาการ
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 14th Symposium on
TQM-Best Practices in Thailand โดยทานสามารถ Download คูมือ
ประกอบการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ftqm.or.th

สมัครกันมาเยอะๆ นะครับ ปนี้มูลนิธิฯ เคาจัดหนัก จัดเต็มครับ

พบกันใหมในฉบับหนานะครับ

เจริญชัย ฉิมเนียม
บรรณาธิการ
crcbkk@gmail.com

sign-in
the..exclusive

 


Content











my..life

Download จดหมายขาวฉบับนี้และยอนหลังไดที่
www.ftqm.or.th



1

ในชวงสิบปท่ีผานมาน้ี หลายทานอาจเคยไดผานตาคําวา Total Innovation Management (TIM)
หรือ "การบริหารจัดการนวัตกรรมท่ัวท้ังองคกร" มาบางแลว TIM เปนการบริหารจัดการ
ท่ัวท้ังองคกรท่ีมุงเนนไปสูความเปนองคกรนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับการเสริมพลัง
ระหวางเทคโนโลยีองคกร และวัฒนธรรมในองคกร ท่ีจะสามารถสรางขีดความสามารถ
ดานนวัตกรรมใหกับองคกร ผูเขียนจึงขอหยิบยกมาเปนประเด็นในฉบับน้ี โดยนําเสนอมุมมอง
ตางๆ ของนักวิชาการจากนานาประเทศท่ีไดศึกษาเรื่องน้ีไว

คําวา TIM1  มีจุดกําเนิดมาจากกลุมนักวิชาการในประเทศจีน (Institute of Manage-
ment Science & Strategy of Zhejiang University) และกลุมนักวิชาการในทีมที่ปรึกษาของ
Stanford University ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักวิชาการเหลานี้มองวา ทามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบันที่ มีการแขงขันสูง การผลิตสินคาใหมีคุณภาพเพียงอยางเดียวนั้ น
ไมเพียงพอ เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการหลากหลาย เพราะฉะนั้นคําวา "นวัตกรรม"
จึงมีความสําคัญอยางมากตอความอยูรอดขององคกร จนนําไปสูคําถามที่วา หากตองการที่จะ
พัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับคูแขงรายอื่นในอนาคตอันใกลนี้ การบริหารแบบ
TQM เพียงพอแลวหรือ>>



ดร.ณัฐกา โยคะกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
nattaka@tmc.nstda.or.th
>>
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>>

ในอดีตเราอาจคิดวาการแขงขันดวยราคาและการผลิตสินคาคร้ังละมากๆ เพื่อใหตนทุน
ตอช้ิน มีราคาตํ่านั้นเพียงพอแลว แตเม่ือเวลาผานไป ลูกคากลับเร่ิมคํานึงถึงคุณภาพมากขึ้น ผูผลิต
ที่สามารถผลิตของดีมีคุณภาพก็จะสามารถอยูรอดได แตหากมองในมุมกลับกันแลว อาจเพียงแค
ช่ัวระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เนื่องดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากอดีตสูปจจุบัน ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงตางๆ ลวนเปนตัวแปรที่ทําใหการแขงขันดวยราคาและคุณภาพไมย่ังยืนอีกตอไป
หากแตเปนการเพิ่มมูลคาสินคาและสรางความแตกตางดวยนวัตกรรมตางหาก ที่กลายเปนหัวใจ
สําคัญของธุรกิจ เพราะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดในระยะยาวอยางแทจริง

>>

สวน TIM นั้น มีจุดมุ งหมายที่จะเสริมสรางขีดความสามารถดานนวัตกรรมขององคกร
ภายใตแนวความคิดที่วาทุกคนในองคกรสามารถเปนนวัตกรได คลายกับที่ ศ.นพ. วิจารย  พานิช
กลาวถึงองคกรแหงนวัตกรรม2  ไววา "เปนองคกรที่มีกิจวัตรในการสรางนวัตกรรมอยูตลอดเวลา
สรางนวัตกรรมในการทํางานประจํา สรางนวัตกรรมในทุกหนวยงานยอย สรางนวัตกรรมใน
ระดับพนักงานแตละคน และในระดับทีมงานยอยๆ ไปจนถึงหนวยงานยอย" ซ่ึงส่ิงเหลานี้เม่ือ
รวมกันแลวกอใหเกิดการเสริมพลังนวัตกรรมกันทั่วทั้งองคกรนั่นเอง

ในประเทศออสเตรเลียนั้น นายเดเนียล3  ไดศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการ
ของบริษัทช้ินสวนยานยนตแหงหนึ่ง ซ่ึงใชเวลากวา 2 ทศวรรษในการปรับปรุงองคกรไปสู TIM โดยสงผล
กระทบอยางใหญหลวงตอวิถีชีวิตขององคกร กลยุทธทางธุรกิจ รวมถึงตัวบุคลากร ซ่ึงพวกเขาพบวา
การจะเปล่ียนแปลงไปสู TIM ไดนั้น ตองมีการปรับทัศนคติของพนักงานในองคกรคร้ังใหญ ในประเด็น
ที่สําคัญตางๆ ดังนี้

• การใหความสําคัญกับลูกคา พวกเขาไดปรับแนวทางการทํางานจากการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาเปนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น โดยไมเพียงแตคํานึงถึงคุณภาพที่ดีเลิศ แตตอง
สรางความตองการใหมๆ ที่เกิดจากความตองการแฝงของลูกคา พรอมทั้งนําเสนอส่ิงที่ดีเหลานั้นออกสู
ตลาดอีกดวย ส่ิงเหลานี้ลวนเปนกลยุทธที่สรางปรากฏการณทางการตลาดใหแก Apple iPhone ซ่ึงใช
สินคาเปนตัวสรางความตองการใหแกตลาดนั่นเอง

• การปรับแนวคิดในการทํางาน และกระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากการทํางาน
เดิมๆ ของฝายผลิตและฝายตรวจสอบคุณภาพซ่ึงเคยชินกับสภาวะที่ตองควบคุมได การทํางานตาม
ขั้นตอน การทํางานเพื่อใหไดคุณภาพตามขอกําหนดผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณภาพใหไดสูงสุด และให
เกิดความเส่ียงนอยที่สุดในการผลิต โดยแนวคิดเหลานี้อาจจํากัดความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะนําไปสู
Breakthrough innovation ได






• การใหความสําคัญกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการใหมๆ เร่ิมต้ังแต การตลาด
การออกแบบและวิศวกรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการผลิต ซ่ึงจําเปนตองเปนการดําเนินงานแบบเช่ือมโยงกันทุกฝาย มีการปรับ
ระบบการทํางานเปนแบบเมตริกซ ทั้งการพัฒนาบุคลากรก็สําคัญย่ิง โดยตองสรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยีใหกับ
บุคลากรผูทําหนาที่สําคัญในแผนกที่เก่ียวของกับการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการส่ังสมประสบการณและการเรียนรู
จนนําไปสูการคิดคนนวัตกรรมได

ประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนเปนส่ิงสําคัญที่องคกรตองคํานึงถึงในโดยรวมในการปรับเปล่ียนกลยุทธไปสูการ
บริหารองคกรนวัตกรรมซ่ึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงหลายอยาง ซ่ึงผูนําองคกรตองปลูกฝงแนวคิดนวัตกรรมใหแก
พนักงาน กุญแจสําคัญอีกประการที่ทําใหบริษัทดังกลาวประสบความสําเร็จในการปรับเปล่ียนองคกรไปสู TIM คือ การที่
องคกรมีการประยุกตใชระบบ TQM ที่มีประสิทธิผลมานานพอสมควร เพราะการสรางนวัตกรรมจําเปนตองกระทําควบคูไป
กับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องดวยเชนกัน
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การสรางนวัตกรรมไมใชเร่ืองงายแตก็สามารถบริหารจัดการใหเกิดขึ้นได ย่ิงหากเปนการบริหารจัดการ
นวัตกรรมทั่ วทั้งองคกรก็ย่ิงตองใชเวลามากพอสมควร เพราะเปนการบริหารอยางตอเนื่องที่ไมมีรูปแบบและ
กระบวนการที่ ชัดเจน ทั้งยังเต็มไปดวยความซับซอน  รวมถึงบริบทในการประสานงานและการทํางานรวมกัน
ก็สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา การบูรณาการของกลยุทธทั้งหมดไมวาจะเปน เทคโนโลยี กระบวนการธุรกิจ
วัฒนธรรม และพนักงานในองคกร ลวนมีความแตกตางตามแตลักษณะขององคกรนั้นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริบท
เหลานี้ก็ย่ิงมีความแตกตางกันในแตละประเทศ แตเราก็สามารถเรียนรูจากมุมมองของประเทศอื่นและเอามาปรับใช
ใหเหมาะสม

โดยสวนตัวของผู เขียนนั้น เช่ือวา TQM เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหองคกรมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและสงเสริมใหนําไปสูการเกิดนวัตกรรมได เหมือนที่หัวหนาคนแรกในชีวิตของขาพเจาเคยสอนไววา
เม่ือคุณจัดการเร่ืองภายในบาน (องคกร) ของคุณเรียบรอยแลว คุณจะมีเวลาคิดส่ิงใหมๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงขึ้นได นอกจากนี้ การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดี ก็จะนําคุณไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไดเชนกัน เพียงแตคุณตองเขาใจธรรมชาติของนวัตกรรม ที่เต็มไปดวยความเส่ียง ความไมแนนอน และมีการลงทุน
สูง ทานตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และต่ืนตัวในการรับรูขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี
ใหมๆ อยูเสมอดวย

ทายที่สุดแลว หากใครเปนสาวก  TQM อยางเต็มตัว ก็จะรูสึกวาแนวความคิด   TQM ครอบคลุม วิจัย และนวัตกรรม
อยูแลว แตวันเวลาเปลี่ยนไป การมีคําใหมๆ เกิดขึ้น ยอมเปน  Food for Thought ที่ดี และก็เปนการย้ําเตือนวา เราคงตอง
หันมาสนใจการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการบริหารจัดการองคกรโดยรวม
อยางแทจริง>>

>>



>>

>>

ทานสมาชิกจดหมายขาวที่รักทุกทานครับ ผมกลับจากการไปศึกษาที่ญ่ีปุน มาครบ 30 ป ในปนี้ พอดีไดขาว
วาหองปฏิบัติการวิทยาการหลอโลหะ ที่ผมเคยทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวจะปด เนื่องจากไมมีอาจารยมารับทําวิจัย
ในเร่ืองนี้ตอแลว

ผูชวยอาจารยที่ดูแลหองปฏิบัติการและเปนเพื่อนสนิทก็บอกมาวา ทั้งอุปกรณ ทั้งวัสดุ และตําราบรรดามีใน
หองจะทิ้งทั้งหมด หากอยากไดอะไร ใหมาขนเอาไป

ในประเทศที่พื้นที่เปนเงินเปนทองก็อยางนี้แหละครับ ผมเลยตองเอา กระเปาวางๆ ใบใหญๆ ควักกระเปาซ้ือ
ต๋ัวเคร่ืองบินไปขนส่ิงที่พอจะแบกกลับ มาใชประโยชนได มาใหสถาบันที่เมืองไทย โดยออกเดินทางคํ่าวันที ่12 มีนาคม
กลับมาถึงเชาวันที่ 16 มีนาคม

ไดจังหวะอากาศเปล่ียนเปนอุนขึ้นกระทันหัน เลยไดเห็นซากุระที่ บานเร็วกวาปรกติ 10 วัน

ไปขนของที่หองปฏิบัติการนี่คุมคาเครื่องบิน 3 หมื่นกวาบาท ไหม?

คุมครับ เพราะมีต้ังแตกลองถาย VDO ใหมเอี่ยมเปล่ียนเลนสได เลนส กลองถายภาพขนาดใหญหลายอัน
เบาหลอมโลหะเล็กๆ ทําจากวัสดุทนไฟ เบาละ 3,000-4,000 บาท มีกวา 20 เบา ฯลฯ ขนกันเพลินครับ

และดวยความอนุเคราะหจากคุณทัศนียา สวนวิเทศสัมพันธ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (ที่ผมต้ังให
ใหมวาเปนฝายพัวพันอาคันตุกะภาคโพนทะเล !!!) ระหวางที่อยูญ่ีปุนผมไดมีโอกาสเขาไปนั่งฟงสัมมนาเร่ืองบัญชีตนทุน
การไหลของวัสดุหรือ MFCA ที่ Japan Productivity Center ที่ Shibuya รวมกับกลุมคนไทยที่ไปกันชวงนั้นพอดี
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com
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Prof. Michiyasu Nakajima, Kansai University ไดเลาใหพวกเราฟงวา MFCA
เร่ิมในเยอรมัน แลวมาแพรขยายในญ่ีปุนในชวงป ค.ศ. 2000 โดยมีแนวคิดพื้นฐานเพื่อจัด
ทําบัญชีการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management Accounting - EMA)
สําหรับประสิทธิภาพวัสดุในกระบวนการผลิต

หลักการก็ดูงาย ๆ ลองดูตามภาพขางลางนี้นะครับ

กอนอื่นใหทําสมดุลวัสดุโดยพิจารณาปริมาณของวัสดุปอนเขา เทียบกับผลิตภัณฑที่ดีจากกระบวนการ เชน
มีหมู 1 ตัว หนักประมาณ 150 กิโลกรัมเปนวัสดุปอนเขา เดินเขากระบวนการผลิตที่เปนกลองส่ีเหล่ียมตรงกลางภาพ
หากผลลัพธไดเปนกุนเชียง 100 กิโลกรัม ก็จะแปลวามีวัสดุที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต 50 กิโลกรัม

จากนั้นจึงไปแปลงเปนตนทุนตอไปวาการสูญเสียที่เกิดจากวัสดุหมู 50 กิโลกรัมนี้เปนเงินเทาใด?
เราสามารถขยายแนวคิดตอไปใหครอบคลุมเร่ืองของพลังงานที่ใสเขาไปในกระบวนการ น้ํา อากาศ

บรรจุภัณฑ ฯลฯ แลวอาศัยหลักการของสมดุลวัสดุ โดยเอาผลลัพธที่ไดจากกระบวนการไปหักจากปจจัยที่ปอนเขา
บริษัทในญ่ีปุนที่วาแน ๆ ในเร่ืองของการใชเทคนิคการบริหารจัดการตาง ๆ เชน 5 S, QCC, TPS, มาเพื่อใหเกิดการ
ประหยัดและลดตนทุนไดโดยเช่ือม่ันวาแทบไมมีความสูญเปลาเหลืออยู จนมีศัพทเรียกกันวา "บิดผาแหง" ใหได
หยดน้ํานั้น พอลองประยุกต MFCA พบวามีตนทุนการสูญเสียวัสดุเทียบกับตนทุนวัสดุที่ปอนเขาไปต้ังแต  2.5% จน
ที่หนักๆ จริงๆ ความสูญเสียก็สูงถึง 61.2% !!!

หลักการและแนวคิดนี้ยังขยายขอบเขตใหครอบคลุมตลอดส่ิงที่เรียกกันทางวิชาการวา "สายโซอุปทาน"
หรือ Supply Chain ทั้งหมด จะทําใหลดความสูญเสียไดอยางมีประสิทธิผลสูง

เชน โรงงานผลิตอาหารสามารถขยายขอบเขตใหครอบคลุมการทําเกษตรกรรมทางตนน้ํา และการจัด
จําหนายสูผูบริโภคทางปลายน้ําได  ขอบเขตที่วานี้ครอบคลุมไปถึงตางประเทศไดเลยครับ

ทั้ งยังสามารถขยายใหโยงไปถึงเร่ืองของการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด
การใชน้ํา และตนทุนวงจรอายุหรือ Life Cycle Costing ได

Prof. Nakajima เลาวา MFCA ไดพัฒนาเปนมาตรฐาน ISO 14051 และมีบริษัทในเวียดนามไดรับ
การรับรองบางแลว ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมทางมาเลเซียเองก็ใหความสนใจมากในเร่ืองนี้

ในคณะที่ไปนั้นมีคณาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมมารวมการสัมมนา
ดวย ดังนั้นทานสมาชิกที่สนใจอยากจะลองเอาแนวคิดนี้ไปใชในกิจการของทานก็ลองติดตอสอบถามดูไดนะครับ

เคล็ดสําคัญอยูที่ตองมีขอมูลที่แมนยําในเรื่องของปจจัยปอนเขา และผลลัพธจากกระบวนการ
จากนั้นก็บวก-ลบกันธรรมดาๆ กอนจะแปลงมาเปนตันทุนในภายหลัง อยาเพิ่งมุงคํานวณตนทุนกอนการ

คํานวณสมดุลวัสดุเทานั้นแหละครับ

ทําอยางนี้ได ทานก็จะไดเคร่ืองมือไปชวยวิเคราะหความสูญเปลาในกระบวนการทํางานไดเปนอยางดี
พบกันใหมฉบับหนา
สวัสดีครับ!!

วัสดุปอนเขา

วัสดุที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ

(ผลิตภัณฑที่ดีจากกระบวนการ)

สมดุลวัสดุและตนทุน
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เรามารูจักคาถาหกพี (6Ps) ที่จะทําใหคุณมีความสุขในการทํางาน มีผูช่ืนชอบอยากรวมงานและใหการ
สนับสนุน อยางนั้นเรามาปฏิบัติพรอมกันดังนี้นะครับ

1. Positive Thinking คือการมองโลกในแงดี มีทัศนคติที่เปนบวกอยูเสมอ จะไมมองอะไรในแงรายเลย

2. Peaceful Mind คือการมีจิตใจที่สงบ จะสรางความสุขที่คนอื่นตองอิจฉา เพราะใจเราจะไมด้ินรน นิ่ง
ไมต่ืนเตนหว่ันไหวตามกระแสที่ถูกปนจากผูที่มีจุดมุงหมายอื่นแอบแฝง

3. Patient คือการที่ มีความอดทน มิไดหมายถึงความเฉยชา คนเราจะทําใหทุกอยางเปนไปตามใจ
เราคงยาก มันตองมีชวงที่เปนของคนอื่นบาง แตถาเรารูจักอดกล้ัน อดทน รอคอยใหถึงชวงของเรา จะทําใหเรามี
ความสุขมากย่ิงขึ้น

4. Punctual คือการตรงตอเวลา การมีวินัย ฝกตนเองใหมีระเบียบในชีวิต รักษาเวลาเม่ือตองนัดคนอื่น
อยาคิดวาชานิดหนอยไมเปนไร แตนั้นหมายถึงความไมใสใจของเรานั่นเอง คนเปนใหญขอบไปงานชา เพราะคิดวาตน
สําคัญ คนอื่นตองรอ แสดงถึงคนย่ิงใหญ คิดผิดนะ

5. Polite คือความสุภาพออนนอมถอมตน ย่ิงใหญตองมีตัวนี้มาก มีมากเทาใดคนอื่นจะย่ิงเกรงมากขึ้น
เทานั้น

6. Professional หมายถึงความเปนมืออาชีพในงานของตน ตองรู ตองทําอยางดีที่สุด ทําหนาที่ใหเหมาะสม
กับตําแหนงที่ไดรับ หม่ันฝกปรือ แสวงหาความรู ใหทันสมัย ทันตอโลก และตองทํางานไดตามความตองการ
ขององคการดวย จะทําใหคุณประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น

คาถาทั้งหกขอที่นํามาฝากนี้ จะทําใหคุณมีจิตใจดี สงบ มุงม่ันอยูกับงาน มองโลกในแงบวก รูตน
รูสถานะ ไมคิดฟุงซาน ลงมือทํางานในหนาที่ใหเต็มความสามารถ และเปนที่รักของเพ่ือนรวมงานทุกๆ คน




>>

เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com



ขอมูลจาก http://www.kamsonbkk.com/encouragement/love/871-007
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ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน


 TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางท่ีดีเย่ียม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Powerpoint Presentation ใหคณะกรรมการฯ

ตรวจทาน-ช้ีแนะเพ่ือยกระดับ-และประเมินเพ่ือมอบรางวัล TQM-Best Practices Award
 TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการท่ีประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพ่ือแบงปนความรู-ประสบการณ-แรงบันดาลใจ
กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯเพ่ือมอบรางวัล

> ผูสมัครจะตองจัดสง Powerpoint Presentation ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 16-17 ตุลาคม 2556)


 คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 e-mail : tqmsymposium@gmail.com
 Download คูมือรายละเอียดและใบสมัครไดท่ี 

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสังคมคุณภาพ



CALL for PAPER


