
 เม่ือองคกรตาง ๆ นำเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
มาใชเปนแนวทาง จึงเปนภาพสะทอนถึงความสำคัญของ
รางวัลดังกลาว ท่ีสงผลตอการดำเนินงานขององคกร เพราะ
จะชวยใหองคกรเดินถูกทาง รวมท้ังยังชวยยกระดับองคกร
ไปสูมาตรฐานสากล ดวยการดำเนินการ และผลประกอบการ
ที่เทียบเคียงกับองคกรในระดับโลก และไดรับการยอมรับ
ในฐานะ World Class Organization ดังท่ีไดเห็นผานตัวอยาง
ขององคกรท่ีไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศในป 2559

“สำหรับศิริราชน้ัน เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสามารถ
ตอบโจทยใหศิริราชมุงบรรลุวิสัยทัศนขององคกรที่มี
เปาหมายไปเปน World Class International Standard
จากการสรางคุณคาแกลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคม 
โดยเราไดกำหนดไวในวิสัยทัศนท่ีวา เปนสถาบันทางการแพทย
ของแผนดิน มุงสูความเปนเลิศระดับสากล”

“สวน  พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง เรามีการต้ังเปาหมาย
วาเราจะตองกาวไปสูระดับ Global ดังนั้น ผูบริหารจะมี
การสื่อสารกับบุคลากรทุกวัน มี Vision Talk กอนการ
ประชุมเพื่อสื่อสารถึง Vision และ Mission ของบริษัท”

“โรงไฟฟาบางปะกง มีวิสัยทัศนในการเปนโรงไฟฟาของ
ชุมชนท่ีมีสมรรถนะระดับ Global Top Quartile ภายใน
ป 2562 ซ่ึงเม่ือเราไปเทียบแลว พบวาเรายังไมเขาสูระดับโลก 
ทวาตอนนี้เรามีมาตรฐานที่แข็งแรงแลว เราจึงตั้งเปาไวเลย
วาในป 62 เราตองเปนระดับโลกใหได”

Best Practices
ตามแนวทาง

องคกรชั้นนำรวมถายทอด

Thailand Quality Award



นอกจากนี้ องคกรที่ไดรวมถายทอดประสบการณในการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ลวนมีความโดดเดนในดานที่แตกตางกัน ซึ่งถือเปนคุณคา
ที่สำคัญของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติในการแลกเปลี่ยนความรูและวิธีปฏิบัติขององคกรที่
ไดรับรางวัล เพื่อใหองคกรอื่นๆ นำไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาในภาพรวม

Meeting ผมคิดวาเปนเร่ืองใหญและเปนส่ิงหน่ึง
ที่ผูบริหารจะตองระวัง และควรนำไปใช เพราะ
การประชุม ถาเกิดตามแตเร่ือง Hot Issue เทาน้ัน
ก็จะคุยแตเรื่องนั้นจนหมดเวลา”

“อีกส่ิงท่ี TQA พยายามบอกคือ องคกรของคุณ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม นอกจากนั้นตองมี
เรื่อง Knowledge Based ซึ่งทางบริษัทไดมี
การสรางซอฟแวร เพื ่อเก็บความรู เหลานั ้น 
มีการสงเสริมเร่ือง Knowledge Management 
เพราะเรามองวาองคกรที่จะอยูไดอยางยั่งยืน
จะตองเปนองคกรที่มี Knowledge Based 
จะไปบอกวาทุกคนก็รูอยูแลว หรือคนที่ประชุม
อยูในหองก็รูกันหมดไมได เพราะเราตองคิดถึง
คนรุนหลังดวย”

โดยมีหลักการ ดังนี้ P - Path finding, T - 
Team aligning  มีการจัดต้ังทีมใหตรงตาม Path
ท่ีดำเนินการ T - Taking action, G - Gauging
performance มีการวัดผลงาน และ C -
Committing to improve ซึ่งเปนสิ่งจำเปน
ที ่ต องมีการปรับปรุงอยู ตลอดเวลา เพราะ
สถานะการณตางๆ และลูกคามีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา

ในสวนของการวัด Performance ที่ดี PTTGC
ไดนำหลัก TQA เขามาใช “เราตอง Set  Agenda
Based Meeting ซึ่งถาเราไม Set การประชุม 
เราก็จะคุยแตเรื่องเดิมเรื่องเดียว สงผลใหคนที่
พัฒนาสวนอื่นๆ อยูก็จะกลายเปนสวนที่ไมมี
ความสำคัญ พอพนักงานรูสึกไมมีความสำคัญ
พนักงานก็จะไมทำ เร ื ่อง Agenda Based  

หลากองคกรมุงสราง
“Leadership System”

สิ่งที่คิดวาสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจคือ ตองมีการจัดการระบบตางๆ ใหดี
จะสามารถนำองคกรไปสูทิศทางที่เราตองการ และทำใหองคกรเปนองคกรที่เติบโต

และยั่งยืน โดยเราใชหลักการ PTTGC Leadership System

คุณวิบูลย ชูชีพชื่นกมล  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจผลิตภัณฑเอทิลีนออกไซด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ไดกลาวถึงการนำองคกรสูความเปนเลิศและยั่งยืน
ดวย PTTGC Leadership System 
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เปนการใหคำแนะนำวาเราเดินถูกทางไหม ถาเรา
ผานก็แสดงวาเรามาถูกทางแลว แตถายังไมได
อยางนอยเราก็ไดเรียนรูจากขางนอก”

“ตอมาป 2555 เรานำเกณฑ TQA เขามาเพราะ
เรามองวาตองมีการทำงานรวมกัน ความสำคัญของ
เกณฑอันนี้คือการมุง Integrate และพิจารณา
ระบบงานไปสูความเปนเลิศ ดังนั้นจึงเอาเกณฑ
TQA เขามา เร่ืองของ Knowledge Management
(KM) เราก็ไดในระดับหน่ึง เร่ิมเรียนรูวาจะสราง 
Leaning Organization (LO)  ประมาณไหน 
และเสริมสรางตรงนี้ใหชัดเจนขึ้น โดยทุกอยาง
ตองมีการเรียนรูทั้งหมด ไมใชไดมาทันที จนป 
2558 เราคิดวาเราพอเห็นทางบางอยาง เราจึง
ไดสรางโมเดล LO สูความเปนเลิศ”

หันกลับมาดูที่อีกหนึ่งองคกรตัวอยางที่นำเอา
กรอบเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาใชอยาง 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ
วามวาณิช ผูอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ 
ศาสตราจารยแพทยหญิง ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ ไดรวมเผยแพร
ประสบการณการจัดการคุณภาพ ฐานรากสู
ความเปนเลิศและยั่งยืนของศิริราช

“ในเร่ืองของ “คุณภาพ” เราเร่ิมอยางจริงจังในป
2548 โดยบรรจุเขาไปในกลยุทธของศิริราช 
ดวยจุดมุงหมายไปสูการรับรองมาตรฐานโดย
องคกรภายนอก เพราะเรามองเห็นวาการที่มี
คนภายนอกเขามาประเมิน จะทำใหเราไดเรียนรู
เร่ืองมาตรฐาน จัดการกระบวนการ มองถึงผลลัพธ

หลังจากที่เราเรียนรูและปกธงเรื�อง TQA ก็มีการเรียนรูกันจนเกิดเปนโครงสราง
ที่เราทำกันอยูตอนนี้ ในฝงของโรงเรียนแพทย มีการ Integrate ระหวางโรงพยาบาล 

กับกลุมโรงเรียนแพทย ทำใหเกิดความเขาใจรวมกัน และวิ่งไปพรอมกัน
ดังนั้นจะตองวางแผนการดำเนินการตรงนี้ ใหบูรณาการและมีความชัดเจนมากขึ้น  
เรามีการใช Leadership System เพื�อใหทุกกลุมงานเขาใจตรงกันในระบบงาน 

บวกกับการนำมาตรฐานสากลเขามารวมดวย

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ  วามวาณิช
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ศาสตราจารยแพทยหญิง ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
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วา Lose แตละตัวคืออะไร ถาปลอยไวจะสราง
ความเสียหายเทาไหร ซ่ึงผูบริหารก็จะไดเห็นหมด
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ”

“โรงไฟฟาบางปะกงไดพยายามดำเนินตามโมเดล
ดังกลาว จนผลการดำเนินการเริ่มดีขึ้น โดยเรา
ไดมีการส่ือสารเร่ืองเปาหมายใหผูปฏิบัติงานทราบ  
และแสดงใหเห็นถึงตัวช้ีวัดตางๆ ไมวาจะเปนใน
ระดับหนวยงาน ฝาย แผนก และรายบุคคล หาก
เห็นผลการดำเนินการไมดี เกิด Gap ก็จะมี
เครื่องมือตางๆ เขามาชวยแกไข ไมวาจะเปน 
Kaizen,  After Action Review, Problem 
Solving, Knowledge Sharing และ Quality 
Control Circle เปนตน เพื่อนำมาแกปญหา
ปลด Gap ท่ีเกิดข้ึน อะไรท่ีเปนประเด็นใหญก็จะ
นำเขาสูคณะผูบริหารการปรับปรุงแกไขตอไป”

“เริ่มตนจากการคนหา Gap ขององคกรในดาน
ตางๆ เพ่ือกำหนดนโยบาย เปาหมาย และตัวช้ีวัด
ในการปรับปรุงพัฒนาองคกร ถายทอดและส่ือสาร
นโยบายและตัวชี้วัด ไปยังผูปฏิบัติงานเพื่อให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในภารกิจของตนอยางชัดเจน
ติดตามการดำเนินงานตามเปาหมาย ผานการ
ประชุม War Room และการขับเคล่ือน Model 
Plant พนักงานจึงจะตองปรับเปล่ียน Mindset 
ในการทำงานเพ่ือใหเกิดความผูกพันกับองคกร”

“โรงไฟฟาบางปะกงยังมีการสรางโคช แลวนำไป
อบรม เพื่อใหมีหนาที่นำองคความรูตางๆ ไป
ถายทอดกับผูปฏิบัติงานที่อยูหนางาน ซึ่งจะมี 
War Room ที่ผูบริหารจะตองเขารวมทุกครั้ง
ทุกเดือน เพื่อตัดสินใจวาปญหาแตละเรื่องจะ
แกไขอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบและแกไข
เรงดวนแคไหน โดยจะมีการวิเคราะหออกมาเลย

“สวน Knowledge Management (KM) น้ัน เราตองออกไปเรียนรูจากภายนอกและศึกษาจากองคกร
อื่นๆ เราตองคิดวาทำอยางไรที่จะจัดการความรูใหเปนความรูประจักษ (Explicit) และความรูนั้น
ตองทำใหองคกรเกงข้ึน และนำความรูจากขางนอกมาบูรณาการกับความรูท่ีเรามีอยู แลวนำมาพัฒนา
อยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ โดยทำเปนระบบใหได Best Practices ในที่สุด”  

ระบบการนำองคกรของโรงไฟฟาบางปะกง เกิดขึ้นเพื�อผลักดัน 3 ภารกิจหลัก ไมวาจะ
เปนผูผลิตไฟฟาที่มีสมรรถนะสูง คุณภาพการผลิตไฟฟาจะตองมีมาตรฐาน รวมทั้งตอง
เปนโรงไฟฟาตนแบบ (Model Plant) และเปนองคกรที่หวงใยตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งการทำ Model Plant ตองมีผูบริหารระดับสูงลงไปติดตามตลอด เพื�อรวมตัดสินใจ
และดูแลติดตามผลการดำเนินงานทุกครั้ง ทำใหการทำงานตางๆ เหลานี้สำเร็จผลไดงาย

ดานโรงไฟฟาบางปะกง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คุณยงยุทธ ปรีชม ฝายการผลิตโรงไฟฟาบางปะกง
กลาวถึงความโดดเดนในการสรางระบบนำองคกร
ดวยการใช  Model Plant

4



“การจัดการบุคลากร”
หัวใจสำคัญเพื�อกาวสูความเปนเลิศ

PTT PM พัฒนาบุคลากรขององคกรดวยกลยุทธ 4 H เริ่มตนตั้งแต
Head ดูเรื�องของ Knowledge โดยการใหความรูแกพนักงาน 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จำกัด
ดังที่คุณณรงคชัย พิสุทธิ์ปญญา
กรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาววา

อีกหนึ่งความโดดเดนขององคกรที่ถือเปน
แบบอยางของการปฏิบัติตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติในดานบุคลากร คือ

“Heart เปนเรื่องของการสรางความผูกพัน 
ซ่ึงจะเกิดไมไดถาเราไม Trust พนักงาน เราตอง
สรางความศรัทธาตอกัน สิ่งสำคัญเลยผูนำตอง
เปนตนแบบ หรือ Role model  ถา Leader ไมทำ
องคกรก็ไปไมได ไมสามารถ Training อะไรได
เรามีกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความผูกพัน”

“และสุดทาย Health ดูแลเร่ืองสุขภาพของ
พนักงาน อาทิ การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 
การสร างบรรยากาศในการทำงานใหเป น 
Mobile Office เพื่อใหพนักงานรูสึกไมเครียด 
นอกจากนั้นมีการดูแลเรื่องสวัสดิการ และมี
ความยืดหยุ นโดยใหพนักงานสามารถเลือก
สวัสดิการไดอยางเหมาะสมกับตนเอง” 

เพราะวิวัฒนาการการทำงานเปลี่ยนไป ทฤษฎี
เปลี่ยน เราจึงตองเติมความรูใหพนักงานผาน
การฝกอบรม เราพบวาเราตองใชท้ัง Functional
Training และ Corporate Training เพ่ือหลอหลอม
คนใหไปตามวิสัยทัศนขององคกร ก็ตองทำ 
Corporate ไมวาจะเปนเร่ือง CG ความปลอดภัย
เปนตน และ TQA ก็เปนหลักสูตรหนึ ่งดวย
เพื่อเราจะไดสื่อสารในเรื่องนี้รูเรื่อง

“สวน Hand คือการพัฒนาทางดาน Skills 
โจทยคือ ทำอยางไรจะพัฒนาเขาผานกระบวนการ
เครื่องมืออื่น เชน Job Enlargement , Job 
Assignment หรือ Job Rotation และ PTT PM 
ก ็จะพ ัฒนาให บ ุคลากรเก ิดแนวความค ิด
ดานนวัตกรรม”
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สวนองคกรอยางโรงไฟฟาน้ำพอง การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ก็มีความพิเศษใน
การจัดการบุคลากรท่ีนาสนใจไมย่ิงหยอนไปกวา
องคกรอ่ืนๆ โดยคุณเกษม  ปดสายะตัง ตำแหนง
วิศวะกรระดับ 11 ไดกลาววา โรงไฟฟาน้ำพองมี
ความทาทายดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งอีกไมกี่ป
ขางหนาจะมีการผลัดใบ โดยจะมีคน Gen Y
เขามาแทน ซ่ึงในองคกรของเรามีคน Gen ตางๆ
ที่หลากหลาย 

ในขณะเดียวกัน บริษัท พีทีท ี โพลีเมอร 
โลจิสติกส จำกัด เองก็สงเสริมดานการพัฒนา
บุคลากรดวย “HR Development Frame-
work” ท่ีคุณวิลาวัลย สงเจริญ กรรมการผูจัดการ  
กลาววาเปนการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงมาจากวิสัยทัศน
ขององคกร ในอนาคตเรามองวาบริษัทเราจะ
อยูที่ไหน จะทำธุรกิจอะไร รวมถึงเรื่อง Core
Value (SPIRIT) ขององคกรดวยเชนกัน

พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเรียกวา  Individual 
Development Plan (IDP) แตตัว IDP จะไม
เนนใหพัฒนาเยอะมาก และไมไดเนนในเรื่อง
ของฝกอบรม”

“และระดับสุดทายคือ Logistics Academy  
เนื่องจากบริษัทของเราทำเรื่องโลจิสติกส จึง
มองวาการสรางคนท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ือง
ของโลจิสติกสเปนสิ่งที่สำคัญมาก และเปน
เรื่องของการทำธุรกิจไดอยางยั่งยืนในอนาคต  
โดยเราเริ ่มเมื ่อ 2 ปที ่แลว โดยความรวมมือ
ระหวาง Logistics Academy จะเปนอยางไร  
ซ ึ ่ งประกอบด วย PTT PL และสถาบ ัน
พระจอมเกลาธนบุรี  โดยมารวมกำหนดกันวา
Logistics Academy ของเราจะเปนอยางไร”

ซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย คุณภาพและความ
ปลอดภัย และมาตรฐานตางๆ ที ่เราตองใช
ในการทำงานและฝกฝนใหพนักงานของเรา
รวมถึง Work Instruction ตางๆ

“ข้ันตอมาคือ Competency Management 
ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยเรามีการจัดทำ Competency Profile ของ
แตละตำแหนงงาน แลวเราจะมีการประเมินผล 
เริ่มตนและตอนที่เขาทำงานไปแลว 1 ป จะมี
การประเมิน 1 คร้ัง และดู Gap วาตัวไหนท่ีตอง

“ในการพัฒนาของเราแบงเปน 3 ระดับ 
ไดแก Basic Training เปนการฝกอบรม
เรื�องตางๆ ที่จำเปนตองรู”

คุณวิลาวัลย สงเจริญ กรรมการผูจัดการ
บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จำกัด

คุณเกษม ปดสายะตัง วิศวะกรระดับ 11
โรงไฟฟาน้ำพอง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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“สำหรับการจัดการบุคลากรของโรงไฟฟาน้ำพอง 
เรามีการสร างโปรแกรมตัวหนึ ่งเร ียกวา 
“สารสนเทศบุคคล” โดยโปรแกรมน้ีเปนระบบ
ออนไลน ลักษณะ Real-Time เม่ือมีการคัดเลือก
พนักงานเขามา ถาเราตองการดูขอมูลของพนักงาน
คนน้ีก็เขาไปดูท่ีโปรแกรม ซ่ึงจะทำใหเห็นขอมูล
ตางๆ อาทิ Job Description ประวัติการศึกษา
การอบรมในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งเปน
โปรแกรมท่ีจะนำไปสู 4.0 ซ่ึงน้ำพองทำกอนเปน
แหงแรกในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สงผลใหเราไดรับรางวัล TQC”

“เรามีชองทางในการลดชองวางระหวางวัย ดวย
ระบบ Fast Track เชน มีการสำรวจวาใครมี
ศักยภาพ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว มีการ
วางแผน 10 ป 15 ป จนถึง 20 ป ก็จะมีรายช่ือ
เขามาในโปรแกรมของฝายทรัพยากรบุคคล 
มีคณะกรรมการคัดเลือกผูมีศักยภาพ โดยกลุม
ปจจุบันที่ถูกคัดเลือกมาเรียกวากลุม EGAT 
Young Gen @ Heart มารวมวางแผนยุทธศาสตร
กับผู บริหารระดับสูงที ่เรียกวา Top Term  
Meeting ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการ 
และจะสงมอบแผน 10 ป ของการไฟฟา ใหกับ
สำนักงานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อนำมาบังคับ
ใชตอไป”

“เราจึงไมตองกังวลวาจะมีปญหาเร่ือง Generation 
Gap เพราะเราก็จะพัฒนาเด็กรุนใหมอยาง AE 
Innovation (A คือ Alternative , E คือ 
Energy) ข้ึนมา ซ่ึงเปนเด็กรุนใหมท่ีคิดนวัตกรรม
ทางเลือก เมื่ออนาคตซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ดังเชน แกสจะหมดลง คนที่เราคัดเลือกเขามา 
จะมีการพัฒนา และรักษาเขาไว ซึ ่งปจจุบัน
เรามีอัตราการลาออกเปนศูนย นอกจากนี้ 
เรายังใชระบบ 10% การอบรมตามหลักสูตร 
20% On the Job Training และ 70% 
ใชโปรแกรม Individual Development
Plan (IDP) สำหรับพนักงานในแตละคน”



ยกระดับองคกรดวย
การปฏิบัติที่ดีดาน “Strategy”

หากเรามีกลยุทธที่ดีแลวนำไปปฏิบัติ หรือ Operation ดีดวย เราก็จะกลายเปน Winner  
ในขณะที่คนที่มีแตกลยุทธดี แตไมนำไปปฏิบัติ ก็จะเปนเพียงแคความฝน สวนคนที่ ไมมี

การวางกลยุทธแตมีการปฏิบัติที่ดี ก็จะกลายเปนกลุมคนที่ปฏิบัติตามแตผูอื�น 
สวนกลุมที่ ไมมีทั้งกลยุทธและ Operation ก็คงจะไมสามารถประสบความสำเร็จได

“ในการทำ TQA เรามีการอบรมใหความรูกับ
พนักงาน ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เขาทำก็เปนเรื่องของ 
TQA อยูแลว แตเขาไมรูวาน่ันคือ TQA ซ่ึงบุคลากร
ทุกคนมีความมุงม่ันต้ังใจมาก นอกจากน้ี บริษัท
เรามีโครงการ Service Excellent เพื่อบริการ
ลูกคา เรามีคำขวัญ “แมนยำ นาเช่ือถือ มืออาชีพ”
มาใช โดยแตละหนวยงานก็มีการไปคิดโครงการ
เพ่ือตอยอดการเพ่ิมผลิตภาพในองคกรอีกดวย”

“องคกรของเราไดเร่ิมนำ TQA มาใชเม่ือป 2554
เน่ืองจากเรามีท้ังลูกคาและผูถือหุน ซ่ึงเปนบริษัท
น้ำมันระดับขามชาติ ซ่ึงตองทำงานรวมกัน และ
วางแผนรวมกัน และมีการ Audit จากตางชาติ
อยูแลว ดวยมาตรฐานคอนขางหนักและเขมขน
อยูแลว ประกอบกับเรามีเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพมาชวยดวย แตอยางไรก็ตามรางวัลคุณภาพ
แหงชาติจะเนนเร่ืองการ Integrate รวมในทุกหมวด
ซึ่งมีความยากในการนำมาใช องคกรก็พยายาม
และอาศัยความอดทน ดวยความเชื่อที่วา TQA
เปนเครื่องมือที่ดี โดยเราใชระยะเวลา 6 ป จน
ไดรับรางวัล TQC และตั้งเปามาจะไดรับรางวัล
TQA ในอีก 3 ป ขางหนา”

สุดทายคุณชลัช บุญหลาย
รักษาการกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จำกัด
ไดกลาวถึงความสำคัญของ
Strategy Operation

บทความดังกลาวมาจากงานสัมมนา
Thailand Quality Award 2016 Winner Conference
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส
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