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 ในเดือนตุลาคมนี้ถือได้ว่ามีวันสำคัญสำหรับชาวไทยที่ควรระลึกถึง เช่น วันออกพรรษา 

ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (นับแบบไทย) ในวันนี้พระสงฆ์

จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่าวันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าว

ตักเตือนกันได้ ทั้งนี้ เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้อง

แก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื ่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน  

หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยเราก็ คือ วัน  

ปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง-

พัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟและทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสีย

เลือดเนื้อ สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. แล้วเชื่อว่าวันนี้ หรือวันไหนก็ขอให้สร้างแต่ความดี ทำทุกๆ วัน

ของเราให้มีค่าและควรแก่การระลึกถึงนะคะ 

 Member Club ฉบับนี้ขอแจ้งข่าวสารเชิญชวนสมาชิกทุกท่านสร้างความดีร่วมกันนะคะ 

อาจเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ฝีมือกันอยู่สักหน่อย แต่สำหรับท่านที่คิดว่าไม่ไหวทำไม่เป็นเราก็มีวิธีให้

ท่านได้ทำความดีกับกิจกรรมดีๆ ของเรา ขอเฉลยเลยนะคะกิจกรรมที่ว่านี้ก็ คือ งานสมาชิก

สัมพันธ์ได้เตรียมโครงการการกุศลสำหรับช่วยเหลือน้องๆ ที่กำพร้าและน้องๆ ติดเชื้อเอดส์จากพ่อ-

แม่ จำนวนกว่า 80 คน ณ โครงการบ้านธรรมรักษ์ 

อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี (เป็นโครงการเดียวกับวัด

พระบาทน้ำพุ แยกผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อมาไว้

ที ่โครงการนี้) ขณะนี้เราได้เตรียมจัดตู้  

รับบริจาคทรัพย์ไว้ที่ร้านหนังสือ TPA 

Book Centre ทั้งที่ซอยสุขุมวิท 29 

และ ซอยพัฒนาการ 18 ไม่เพียงเท่านี้

นะค่ะ เรายังเพิ่มโครงการถักทอ

สายใยร่วมใจถักหมวกเพื่อน้อง 

โดยมีวัตถุประสงค์ มอบ-

หมวกไหมพรม จำนวน 80 

ใบให ้ก ับน ้องๆ ร ่วมก ัน 

หมวกที ่ เป ็นผลงาน เป ็น

น้ำใจ เป็นกำลังใจด้วยแรง

ศรัทธาของเพื่อนๆ สมาชิก ส.ส.ท. 

หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมโครงการนี้ด้วย

เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากสมาชิกท่านใดสนใจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ แบบนี้กับเรา 

เรามีไหมพรมให้ฟรีค่ะ สอนวิธีถักให้ด้วย ท่าน

สามารถติดต่อรับไหมพรมไปถักหมวก ได้ที่

ฝ ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ ช ั ้น 1 

อาคารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ซอยสุขุมวิท 29 หรือหากท่านไม่สะดวก หรือ

ไม่มีเวลาถัก ท่านสามารถบริจาคเป็นเงินเพื่อซื้อ

ไหมพรมและอุปกรณ์การถักได้เช่นกัน การ

หยิบยื่นน้ำใจให้กับผู้ด้อยโอกาส ถือว่าเป็นการ

ทำความดีร่วมกันเพื่อสังคมเราจะได้น่าอยู่ยิ่ง

ขึ ้น ผู ้ให้เองก็ได้ทั ้งความสุขกายสุขใจ เริ ่ม

ลงมือถักตั้งแต่วันนี้นะค่ะแล้วเราจะนำไปมอบ

เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆ กันค่ะ 

 อีกข่าวที่อยากจะแจ้งสมาชิกแต่เนิ่นๆ 

คือ กิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจสำหรับสมาชิก 

ส.ส.ท. จัดพิเศษในอัตราพิเศษและสมาชิกยัง

สามารถเข้าชมงานแสดงเทคโนโลยีด้านอุต-  

สาหกรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 สัมมนา

ในหัวข้อ CTQM (Compact Total Quality 

Management) ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค 

พร้อมชมงาน แสดงสินค้า Metalex 2009 

(19-22 พฤศจิกายน 2552) 

By Jitrapat Boonchalieo 
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หลักการและเหตุผล 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนี ้ได้ถึงจุดต่ำสุดแล้วและแม้จะมี

สัญญาณว่าจะดีขึ้นในหลายเรื่องแต่เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ไม่เร็วนัก คาดว่า

จะต้องอาศัยเวลาอีกอย่างน้อย 3-5 ปี จึงจะกลับสู่ภาวะปกติ 

 ผลกระทบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ กระจาย

ความรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้แรงซื้อลดลง ผู้คนตกงานมากขึ้น หลายบริษัท  

ล้มละลาย ภาวะวิกฤติดังกล่าวเหมือนประเทศไทยเมื่อตอนภาวะวิกฤติต้มยำกุ้ง

ปี 2540 และในเวลานั้นได้มีการนำปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบ TQM มาใช้

เป็นเครื่องมือทางการบริหารและสามารถนำพาองค์กรให้รอดพ้นวิกฤตนั้นได้

และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรจวบจนปัจจุบัน 

 CTQM หรือ (Compact Total Quality Management) จัดเป็น

TQM ฉบับ SME ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจะ

สามารถประยุกต์ช่องทางการบริหารแบบการมีส่วนร่วม 

 ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น) เล็งเห็นความสำคัญของ SME ที่ต้องปรับตนเองให้ต่อสู้ แข่งขันได้ใน

ยามวิกฤติเช่นนี้ เพื่อให้องค์การขนาดกลางและย่อมสามารถนำ CTQM ไป

ประยุกต์ใช้ภายในบริษัทให้แข็งแกร่งต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. พัฒนาธุรกิจ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

 2. ประยุกต์ใช้ CTQM ในการบริหารจัดการ 

 

วิทยากร 

 อาจารย์ อุดม สลัดทุกข์  

 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ทางด้าน TQM, TPM 

 

หัวข้ออบรม 

● TQM Philosophy ● Organization Concept and   

●  C-TQM Model  Technique 

●  QC Story  ●  Promotional Vehicle for SME 

 

อัตราค่าสัมมนา 

●  พิเศษ! สมาชิก ส.ส.ท. 800 บาท  

●  บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,300 บาท 

(ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + ค่าอาหารว่าง + ค่าเอกสารสัมมนา

และร่วมเยี่ยมชมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในงาน Metalex 2009 ฟรี!!) 

 

การชำระค่าสัมมนา 

 ●  ชำระเงินล่วงหน้าก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

 ●  สั่งจ่ายเช็คในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 

 ● ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ช่ือ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน่) 

  1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ เลขท่ีบัญชี 172-0-23923-3 

  2.  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขท่ีบัญชี 009-2-23325-3 

 ●  ไม่รับชำระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วม

สัมมนาโปรดชำระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์  

 ●  ในกรณีที ่มีผู ้สำรองที่นั ่งเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ใน

หลักสูตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระค่าลง

ทะเบียนก่อน 

**หมายเหตุ: เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (80) จึงมิได้

อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

 

วิธีการสมัคร 

กรอกใบแจ้งยืนยันการสัมมนาแล้วส่งโทรสาร 02-2599117 หรือ 02-2586440 

 

 
ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา “CTQM (Compact Total Quality Management)” 

ชื่อบริษัท.......................................................................................................................หมายเลขสมาชิก…………………......................................……….. 

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)............................................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท์ : ...............................................................................โทรสาร :.....................................................E-mail : ………................…….…….......... 

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา  (จำนวน..............ท่าน) 

1…………………………………………………...............................................…………………...ตำแหน่ง…….................................……………………………………… 

2…………………………………………………...............................................…………………...ตำแหน่ง…….................................……………………………………… 

3…………………………………………………...............................................…………………...ตำแหน่ง…….................................……………………………………… 

4…………………………………………………...............................................…………………...ตำแหน่ง…….................................……………………………………… 

5…………………………………………………...............................................…………………...ตำแหน่ง…….................................……………………………………… 

กรุณาตอบรับการสัมมนาภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรญา คุณลดาวัลย์ คุณจิตรภาษณ์ โทรศัพท์ 02-2580320-5 ต่อ 1112 หรือ 1115 

สัมมนา CTQM (Compact Total Quality Management) 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30-16.30 น 

ณ ห้องสัมมนา MR 211-212 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ถนนบางนา-ตราด 

รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น ! 




