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 มุงสูองคกรแหงการเรียนรูดวย TQM

Learning Organization through TQM
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ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจดัการความรูเพือ่สังคม(สคส.)

คุณชรินทร     กาญจนรัตน 

ผูอํานวยการฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ ลําปาง

วิทยากร

ผูดําเนนิรายการ 

คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 

กรรมการผูจัดการกลุมบริษัท ชัยบรูณบราเดอรส 

และรองประธานมูลนิธิสงเสริม TQM ในประเทศไทย



มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย : Foundation for TQM Promotion in Thailand : www.ftqm.or.th 3

ประวัติการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)

จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จบปริญญาโทจากอเมริกา 2 สาขา คือดานวิศวกรรมโยธา และดานการบริหารงานวิศวกรรม 
(Engineering Management)
จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาจาก University of Missouri-Columbia, USA
ประสบการณทํางาน (บางสวน)

ปจจบุนัดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสงัคม (สคส.)

อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร 
อดีตเลขาธิการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

อดีตนายกสมาคมมาตรฐานไทย

เคยทําหนาที่เปนทีป่รึกษาดานการบริหารคุณภาพ และการพัฒนาองคกร เปนวทิยากร และอาจารยพิเศษ
ใหกับองคกรและสถาบันการศึกษาหลายแหง 

ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม(สคส.)
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ผลงานหนังสือ (เฉพาะที่วางจําหนาย)

เปนผูเขียนหนังสือ KM ที่อานงายและขายดีที่สุดในประเทศไทย 2 เลม คือ  

(1) KM ฉบับมือใหมหัดขับ และ (2) KM ฉบับขับเคลื่อน LO

เปนผูแปลหนังสือแนวพัฒนาตน 7 เลม คือ 

(1) ปญญาญาณ (2) อิสรภาพ 

(3) วุฒิภาวะ                                           (4) intelligence…เปนไปไดดวยปญญา

(5) เตา: มรรควิถีที่ไรเสนทาง               (6) สปาอารมณ (Emotional Wellness) 

(7) ดีไซนรัก (Being in Love)

ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม(สคส.)
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คุณชรินทร     กาญจนรัตน 

ผูอํานวยการฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ ลําปาง

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

• ปจจุบนัดํารงตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 แนะนํา

1. แนะนําเกี่ยวกับองคกรและธุรกิจที่ดําเนินการ – พอสังเขป

2. แนะนํามูลนิธิสงเสริม TQM ในประเทศไทย

(ทานละ 5 นาที)13.15 – 13.30
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 โหมโรง 

1. ทําไมจึงสนใจนําเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู

และหรือการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม(TQM) มาเผยแพร      

สูองคกรตางๆ ?

2. ขั้นตอนที่สําคัญในการเผยแพรการเปนองคกรแหงการเรียนรู       

การจัดการความรูและหรือTQM สูองคกรตาง ๆ นั้นเปนอยางไร ?

3. ทําไมจึงสนใจนํา TQM เขามาประยกุตใชใน รฟม

4. ขั้นตอนที่สําคัญในการนํา TQM และการเปนองคกรแหงการเรียนรู

เขามาประยุกตใชใน รฟม 

(ทานละ 15 นาที)13.30 – 14.00
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

วิธีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรในเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

วิธีการรวบรวมความรูของบุคลากรภายในองคกรหรือจากองคกรตางๆ 

วิธีการถายทอดความรูเพื่อนําไปปฎบิัติของบุคลากรภายในองคกร

วิธีการถายทอดความรูที่เกี่ยวของกบัองคกรของทานสู ลูกคา ผูสงมอบ 

คูคาและคูความรวมมือ 

14.00 – 14.30
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

วิธีการในการคนหาวิธีปฎบิตัิที่เปนเลิศ(Best Practices)  ทั้งจาก

ภายในองคกรและจากภายนอกองคกร    

วิธีการในการแบงปนวิธีปฎิบตัิที่เปนเลิศ(Best Practices)  เพือ่นํา         

ไปปฎิบตัิทั้งภายในองคกรและหรือไปสูภายนอกองคกร   

วิธีการพัฒนาระบบการเรียนรูภายในองคกร

วิธีการเรียนรูและการพฒันาทั้งสําหรับบคุลากรและผูนําองคกร 

14.00 – 14.30
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 2

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

 วิธีการวิธีการถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ

 วิธีการเตรียมบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถเพื่อ   

พรอมรับตอสถานะการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 วิธีการประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู

14.30 – 15.00
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พัก 15 นาที

15.00 -15.15 น.
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2 / 1

 แลกเปลี่ยนรูประสบการณจากการนําการ TQM และหรือการจัดการองคกร

 แหงการเรียนรูและการจัดการความรูเขามาประยุกตใชในองคกรและสังคม

(ทานละ 10 นาที)

วิธีการที่ทําใหลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงเพือ่คนหา

สารสนเทศและทําธุรกรรม 

 วิธีการสงเสริมหรือกระตุนใหบุคลากรสนใจที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง

การใช IT มาชวยในการดําเนินการ                                                    

การใชระบบการจัดการคุณภาพหรือเครื่องมือคุณภาพอื่น ๆ มา

เสริมสรางการดําเนินการ

15.15 – 15.35
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2 / 2

 สรุปผลจากการนําการ TQM และหรือการจัดการองคกรแหงการเรียนรู

 และการจัดการความรูเขามาประยุกตใชในองคกรและสังคม

(ทานละ 10 นาที)

 ผลสําเร็จที่ไดรับจากการนํา TQMเขามาประยุกตในองคกร

 ปญหาที่พบและแนวทางในการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว

 เคล็ด(ไมลับ) หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ

 ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญนั้นมีอะไรบาง

15.35 – 15.45
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2

ถาม – ตอบ ปญหา เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน  (15.45 – 16.20)

( 35 นาที)

 ถามสด ๆ

 เขยีนคําถามสงใหเจาหนาที่

15.45 – 16.20
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การสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ

o เขารวมประชุม – กิจกรรม 

o ถามนํา ตอบอะไรมาถูกหมด

o ถามใหคิด กอนบอกใหรู

o กลาพูด กลาถาม กลาเสนอความคิดเห็น

o ใคร  & ทําไม                                    

o สอบเพื่อเรียน เรียนเพื่อสอบ เรียนเพื่อเรียน          

บรรยากาศภายใน - บรรยากาศภายนอก
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อยากรู ไมลึกซึ้งเทากับ อยากเรียนรู

ผูรู เทียบไมไดกับ    ผูใฝรู

ผูใฝรู หรือจะเทียบ      ผูที่ลงมือปฏบิตัิ

คําถาม – ทานชอบเปนคนแบบไหน?

1.รอโอกาส 

2.สรางโอกาส 

3.บริหารโอกาส
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คําถามชวนคิด

• องคกรจะเจริญเติบโตไดมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกบัความรู 

ทักษะ และความสามารถของคนในองคกร

• ความรูที่ปราศจากความคิด คือความไมรู

• รูวาไมรู ดีกวา ไมรูวารู
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พิธีปดการสัมมนา

16.20 – 16.30 น.
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 มุงสูองคกรแหงการเรียนรูดวย TQM

Learning Organization through TQM
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 โหมโรง 

1. แนะนําเกี่ยวกับองคกรและธุรกิจที่ดําเนินการ – พอสังเขป

2. แนะนํามูลนิธิสงเสริม TQM ในประเทศไทย

(ทานละ 5 นาที)
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 มุงสูองคกรแหงการเรียนรูดวย TQM

Learning Organization through TQM
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TQM มีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ

1. สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

(กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา ,งานที่ไมมลีูกคา ไมถือวาเปนงาน )

2. ทุกคน มีสวนรวม 

(งานทีม่คีุณภาพยอมเกิดมาจากกระบวนการทํางานทีม่ีคณุภาพที่ทุกคนรวมมือกนัยึดถือปฏิบัติ)

3. เปนระบบการจัดการแบบบูรณาการที่ประกอบดวยปรัชญา  

แนวคิด และวิธีการ ที่ชัดเจน 
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1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน

2. ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา

3. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล

4. การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา

5. ความคลองตัว

6. การมุงเนนอนาคต

7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม

8. มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม

9. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ

TQM – แนวคิดและอุดมการณ
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10. การใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน

11. กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา

12. บริหารดวยขอมูลจริงในสถานที่จริง

13. แกปญหาที่สาเหตุเนนการปองกนัการเกิดปญหาซ้ํา

14. ใชกรรมวิธีทางสถิติ

15. จัดลําดับความสําคัญ

16. ดําเนินการแบบ PDCA

17. สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรงุอยางตอเนื่อง

TQM – แนวคิดและอุดมการณ
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1. การจัดการเข็มมุง (Hoshin Kanri Management)

2. การจัดการครอมสายงาน (Cross Functional Management)

3. การจัดการงานประจําวัน (Daily Management)

4.   การจัดการกลยุทธ (Strategic Management)

5.   การตรวจวินิจฉัยโดยผูนํา (Leadership Diagnosis)

ระบบการจัดการของ TQM 
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การจัดการกระบวนการอยางมีคุณภาพของ TQM
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ภาพลักษณ  TQM ในแวดวงธุรกิจของประเทศไทย
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มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)

สรางเสริม ใหความรู 

เผยแพร ผลักดัน และพัฒนาองคความรู  

ในการประยุกตใช TQM ขององคกรตางๆ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)

ไดกอตั้งขึ้นจากความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร    

และเทคโนโลยีแหงชาติ กบัสถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ เมื่อวันที่ 8

กรกฎาคม 2545

ซึ่งมีวัตถปุระสงคที่จะสงเสริมและผลักดัน การประยุกตใช TQM 

เพือ่เปนเครื่องมือในการพฒันาความสามารถในดานการจัดการ           

เพือ่กอใหเกิดประสทิธิผลของประเทศในดานตางๆ 
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วัตถุประสงค 

1. สงเสริมและผลักดันการประยุกตใช TQM ใหเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถดานการจัดการอยางรวดเร็วและเปน ปกแผน 
เพือ่กอใหเกิดประสิทธิผลของชาติในดานตอไปนี้

• ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 
• การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
• การเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกรตางๆ และสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมการศึกษา วิเคราะห สถานภาพและปญหาอุปสรรคของการ
ประยุกตใชแนวคิด TQM 
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3. ใหขอมูล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดาน TQM ตอสาธารณชน     
และรัฐบาล

4. เพือ่ใหเกิดการสะสมและถายทอดประสบการณของผูที่ไดรับความ

สําเร็จในการประยุกตใชแนวคิด TQM ใหเปนที่รับรู เรียนรู  อยางกวาง

ขวางทั้งในแวดวงธุรกจิและแวดวงวิชาการ

5. สงเสริมความรวมมือกบั สถาบัน สํานักงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบัน
วิชาการและภาคเอกชนในการรวบรวมและพัฒนาองคความรูในการ 
ประยุกตใช TQM ในองคกรตางๆ

วัตถุประสงค 
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6. สรางความสัมพันธกับงคกรตางประเทศที่มีวัตถุประสงค สอดคลอง
กบัวัตถปุระสงคของมูลนิธิฯ

7. สงเสริมงานวัฒนธรรม

8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกบัการเมืองแตประการใด

9. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการกุศลอื่นๆ 
เพือ่สาธารณประโยชน

วัตถุประสงค 



มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย : Foundation for TQM Promotion in Thailand : www.ftqm.or.th 34

ผลการดําเนินงาน 

Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

เปนเวทีประชุมเพื่อนําเสนอบทความที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี

โดยทุกบทความไดผานการกลั่นกรองอยางเขมขนจากคณะกรรมการกลัน่กรองบทความ

โดยไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป ตอเนื่องกัน 11 ป 

และมีองคกรที่ไดนําเสนอบทความกวา 50 องคกร และมากกวา 120 บทความ

21-23 Sep 2010 
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ผลการดําเนินงาน 
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จัดทําหนังสือ TQM Proceeding ประกอบการจัดประชุม 

ผูสนใจสามารถดาวนโหลด PDF File ไดฟรีที่ www.ftqm.or.th

ผลการดําเนินงาน 
ฟรี
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สัมมนา TQM Forum

เปนกิจกรรมสัมมนาเสริมสรางความรูดาน TQM แกสมาชิก    (ฟรี)

ผลการดําเนินงาน ฟรี
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จัดทํา website : www.ftqm.or.th

สมัครสมาชิก FTQMmember ฟรี  

เพื่อรับทราบขาวสารกิจกรรมและ

ลงทะเบียนออนไลนไดกอนใครได

ที่ www.ftqm.or.th

เว็บไซตมูลนิธิ..สื่อกลางในการ

สงเสริมการประยุกตใช TQM

ผลการดําเนินงาน 
ฟรี
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 เสนทางคุณภาพ นั้นไมสุดสิ้น

 แตชุมชื่น สดใส และเบิกบาน
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ติดตอมูลนิธิ 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มใน

ประเทศไทย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

E-mail : ftqm@ftqm.or.th

Website : www.ftqm.or.th
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 โหมโรง 

1. ทําไมจึงสนใจนําเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู

และหรือการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม(TQM) มาเผยแพร      

สูองคกรตางๆ ?

2. ขั้นตอนที่สําคัญในการเผยแพรการเปนองคกรแหงการเรียนรู       

การจัดการความรูและหรือTQM สูองคกรตาง ๆ นั้นเปนอยางไร ?

3. ทําไมจึงสนใจนํา TQM เขามาประยกุตใชใน รฟม

4. ขั้นตอนที่สําคัญในการนํา TQM และการเปนองคกรแหงการเรียนรู

เขามาประยุกตใชใน รฟม 

(ทานละ 15 นาที)13.30 – 14.00
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 โหมโรง 

1. ทําไมจึงสนใจนําเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู

และหรือการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม(TQM) มาเผยแพร      

สูองคกรตางๆ ?

2. ขั้นตอนที่สําคัญในการเผยแพรการเปนองคกรแหงการเรียนรู       

การจัดการความรูและหรือTQM สูองคกรตาง ๆ นั้นเปนอยางไร ?

3. ทําไมจึงสนใจนํา TQM เขามาประยกุตใชใน รฟม

4. ขั้นตอนที่สําคัญในการนํา TQM และการเปนองคกรแหงการเรียนรู

เขามาประยุกตใชใน รฟม 

(ทานละ 15 นาที)13.30 – 14.00
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

วิธีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรในเรื่องการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

วิธีการรวบรวมความรูของบุคลากรภายในองคกรหรือจากองคกรตางๆ 

วิธีการถายทอดความรูเพื่อนําไปปฎบิัติของบุคลากรภายในองคกร

วิธีการถายทอดความรูที่เกี่ยวของกบัองคกรของทานสู ลูกคา ผูสงมอบ 

คูคาและคูความรวมมือ 

14.00 – 14.30
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

วิธีการในการคนหาวิธีปฎบิตัิที่เปนเลิศ(Best Practices)  ทั้งจาก

ภายในองคกรและจากภายนอกองคกร    

วิธีการในการแบงปนวิธีปฎิบตัิที่เปนเลิศ(Best Practices)  เพือ่นํา         

ไปปฎิบตัิทั้งภายในองคกรและหรือไปสูภายนอกองคกร   

วิธีการพัฒนาระบบการเรียนรูภายในองคกร

วิธีการเรียนรูและการพฒันาทั้งสําหรับบคุลากรและผูนําองคกร 

14.00 – 14.30
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 1 / 2

แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการจัดการคุณภาพ      

และการสรางองคกรแหงการเรียนรู

(ทานละ 15 นาที)

 วิธีการวิธีการถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ

 วิธีการเตรียมบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถเพื่อ   

พรอมรับตอสถานะการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 วิธีการประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู

14.30 – 15.00
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ

7. ผลลัพธ

6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
บุคลากร

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ

โครงรางองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3.
การให

ความสาํคัญกบั
ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสยี

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ –PMQA

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ
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เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ - SEPA
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มหาวิทยาลัย “สรางสรรค” หรือ “ทําลาย” การเรียนรู

ควรมีระบบ โควตาหรือไม ?
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• ถาเราจะชวยกันหาทางปรับปรุงหรือปองกัน
ความผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

• เราควรจะชวยกันแกไขหรือเพิ่มเติมในสวน 
ใดบาง

• ไมตองการหาวาใครผิด 
• และไมตองการหาวาใครตองรับผิดชอบใน
ความผิดพลาดนั้นๆ
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พัก 15 นาที

15.00 -15.15 น.
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2 / 1

 แลกเปลี่ยนรูประสบการณจากการนําการ TQM และหรือการจัดการองคกร

 แหงการเรียนรูและการจัดการความรูเขามาประยุกตใชในองคกรและสังคม

(ทานละ 10 นาที)

วิธีการที่ทําใหลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงเพือ่คนหา

สารสนเทศและทําธุรกรรม 

 วิธีการสงเสริมหรือกระตุนใหบุคลากรสนใจที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง

การใช IT มาชวยในการดําเนินการ                                                    

การใชระบบการจัดการคุณภาพหรือเครื่องมือคุณภาพอื่น ๆ มา

เสริมสรางการดําเนินการ

15.15 – 15.35
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2 / 2

 สรุปผลจากการนําการ TQM และหรือการจัดการองคกรแหงการเรียนรู

 และการจัดการความรูเขามาประยุกตใชในองคกรและสังคม

(ทานละ 10 นาที)

 ผลสําเร็จที่ไดรับจากการนํา TQMเขามาประยุกตในองคกร

 ปญหาที่พบและแนวทางในการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว

 เคล็ด(ไมลับ) หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ

 ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญนั้นมีอะไรบาง

15.35 – 15.45
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กําหนดการ 13.00-16.30 น. = 210 นาที

 รอบที่ 2

ถาม – ตอบ ปญหา เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน  (15.45 – 16.20)

( 35 นาที)

 ถามสด ๆ

 เขยีนคําถามสงใหเจาหนาที่

15.45 – 16.20
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คําถามชวนคิด

• องคกรจะเจริญเติบโตไดมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกบัความรู 

ทักษะ และความสามารถของคนในองคกร

• ความรูที่ปราศจากความคิด คือความไมรู

• รูวาไมรู ดีกวา ไมรูวารู
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+ + 1

เกง ไมเกง 

ดี

ไมดี

+ - 2

- + 3 - - 4

เราตองการเปน“องคการ”ประเภทไหน?
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เวลา & เงินอะไรสําคัญกวากัน ?

เวลา

เงิน

24 * 60 = 1,440 – 420 =1,020
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เอาแตเรียนรู     

แตไมลงมือทํา  

ไมมีวันประสบความสําเร็จ

เอาแตลงมือทํา   

แตไมเรียนรู     

ไมมีวันกาวหนา พัฒนา
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พิธีปดการสัมมนา

16.20 – 16.30 น.
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 เสนทางคุณภาพ นั้นไมสุดสิ้น

 แตชุมชื่น สดใส และเบิกบาน



มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย : Foundation for TQM Promotion in Thailand : www.ftqm.or.th 62

ติดตอมูลนิธิ 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มใน

ประเทศไทย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

E-mail : ftqm@ftqm.or.th

Website : www.ftqm.or.th
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 ขอบคุณ-สวัสดีครับ

TH OK YA UN


