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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ขอเชิญองคกรที่มีผลงานดานการจัดการคุณภาพ
โดยใชหลักการ TQM สงผลงานเขาประกวด
เพื่อรับ...

รางวัลคุณภาพคาโน

ครั้งที่ 6
“คุณภาพ” เปนเรื่องสําคัญที่ตองทําใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในทุก ๆ งาน คุณภาพเปนปจจัยพื้นฐานที่ลูกคาตองการ สําหรับองคกรที่ใชระบบการบริหารงาน
คุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถวางกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหมีคุณภาพไดอยางแทจริงนั้น จะมีสวนสําคัญที่ชวยใหองคกรอยูรอดและเติบโตไดแม
ในภาวะเศรษฐกิจทีม่ ีความผันผวนสูง
Prof.Dr.Noriaki Kano เปนบุคคลหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกในฐานะ “กูรู” ที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานคุณภาพ หรือ Total Quality
Management (TQM) ทานใหการสงเสริมและชวยเหลือระบบการจัดการคุณภาพในประเทศไทยมาอยางตอเนื่องยาวนานกวา 20 ป โดยเปนทั้งวิทยากรและเปน
ที่ปรึกษาดานการจัดทําระบบ TQM ในหลายองคกร
ปจจุบันมีการใชแนวคิดดานการบริหารงานคุณภาพของทานอยางแพรหลายทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ
เพื่อเปนการสนับสนุนระบบ TQM ในประเทศไทยตามแนวทางของ Prof.Dr.Noriaki Kano สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จึงไดริเริ่มจัดตั้ง
รางวัลคุณภาพ KANO Quality Award ขึ้นมา เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการบริหารงานคุณภาพ โดยใชหลักการ TQM
ของ Prof.Dr.Noriaki Kano
 เปนรางวัลดานคุณภาพตามแนวทาง TQM ที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศไทย
 เปนรางวัลที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
มีจุดเนนที่แขงกับตนเอง และเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทาทายใหกา วสูรางวัลจาก Certificate สู Diamond Award
 เปนรางวัลที่มีเกณฑและกลไกการตัดสินที่สอดคลอง ตามปรัชญาการบริหาร TQM ของ Prof. Dr. Noriaki Kano
 เปนระบบหรือกระบวนการใหรางวัลที่ชวยสงเสริมใหองคกรมีความมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหสูงขึ้นอยางเปนระบบอยูตลอดเวลา

วิสัยทัศน

วัตถุประสงค
1. สงเสริมใหกําลังใจแกองคกรที่มีความมุงมั่นทุมเทพยายามในการนํา TQM ไปประยุกตใชในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
2. สงเสริมใหองคกรมีการบันทึก ทบทวน กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จขององคกร เพื่อใหเปนประวัติศาสตรการเจริญเติบโต
ขององคกร และเปนแนวทางการบริหาร สะสมประสบการณการบริหารจัดการองคกรตอไปในอนาคต
3. ใหการยอมรับ เชิดชูเกียติแกองคกรทีส่ ามารถบรรลุผลสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพขององคกร
4. เผยแพรประสบการณขององคกรที่ประสบความสําเร็จโดยใช TQM เปนกลยุทธทางธุรกิจใหเปนแบบอยางแกสาธารณะ
5. เปนรางวัลที่สงเสริมใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ นวัตกรรมของสินคาและบริการที่มีตอความสามารถในการแขงขัน
6. เปนรางวัลที่สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของความเปนเลิศทางดานคุณภาพ โดยใชหลักการ TQM
7. ชวยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑทงั้ ภาคการผลิตและบริการของภาครัฐและธุรกิจไทย

ขั้นตอนการคัดเลือก
รายละเอียด

วัน/เดือน/ป

ปดรับสมัครผลงานรางวัลคุณภาพคาโน
สงเอกสารสรุปผลงานการดําเนินงานขององคกร
ตรวจผลงาน ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 1
(ใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม)
ตรวจผลงาน ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2

30 มิถุนายน 2556
15 กรกฎาคม 2556
1 – 11 ตุลาคม 2556

ประกาศผล รายชื่อองคกร ที่ผานรอบตรวจผลงาน
ณ สถานประกอบการ

17 มกราคม 2557

งานประกาศผล KANO Quality Award 2013

21 มีนาคม 2557

3 – 20 ธันวาคม 2555

คาใชจาย

ฟรี
20,000 + 1,400 (Vat 7%)
= 21,400 บาท
30,000 + 2,100 (Vat 7%)
= 32,100 บาท
***กรณีที่ผานเขารอบการตรวจผลงาน ณ
สถานประกอบการ องคกรจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจา ยในการเดินทาง และ
คาที่พัก (ถามี) ของคณะกรรมการทั้ง 2 รอบ

เกณฑการใหรางวัล
กิจกรรมหลัก

การริเริ่ม

ผลลัพธ

2. กลยุทธการผลิตและการบูรณาการ
(300 คะแนน)

1. นโยบายการจัดการและการ
กระจายนโยบาย (200 คะแนน)

3. ผลลัพธจากการจัดการ
(200 คะแนน)

การพัฒนาและการประดิษฐผลิตภัณฑและ
บริการใหม (50 คะแนน)

ความเปนผูนําของผูบริหารสูงสุด
(80 คะแนน)
- การจัดการเชิงนโยบาย

การประสานงานโดยผูบริหารระดับกลาง
(60 คะแนน)
- การจัดการประจําวัน

คุณภาพ (50 คะแนน)

การสงมอบ, ผลิตภาพ และตนทุน
(50 คะแนน)

- การใชหลักการ Task Achieving และเครือ่ งมือ
New QC 7 tools QFD, DOE, FMEA เปนตน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
(50 คะแนน)

การปรับปรุง คุณภาพ, การสงมอบ, ผลิต
ภาพ และตนทุน (50 คะแนน)

การมีสวนรวมและการใหอํานาจแก
พนักงาน (30 คะแนน)
- กิจกรรมกลุมยอย QCC

- การแกปญหาดวย QC 7 tools และการ
วิเคราะหทางสถิติ เปนตน

การจัดการการทํางานเปนทีม
(30 คะแนน)
- การบริหารขามสายงาน

- การใชหลัก PDCA, Management by Fact,
Standardization เปนตน

ระบบการจัดการ TQM แบบใหม
และเครื่องมือการจัดการที่เปนนวัตกรรม
(50 คะแนน)

การยกระดับระบบการจัดการ (40 คะแนน)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (40 คะแนน)
การเปนหุนสวนกับผูจัดหา (40 คะแนน)
การใชประโยชนจากระบบ IT (40 คะแนน)
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
(40 คะแนน)

การปอนกลับ

การปอนกลับ

การปอนกลับ

4. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของ Stakeholder (150 คะแนน)
ความพึงพอใจของลูกคา (50 คะแนน)

ความพึงพอใจของพนักงาน (25 คะแนน)

5. ผลกําไรและการเติบโต (100 คะแนน)

วิธกี ารสมัคร

ความพึงพอใจของผูจัดหาและสังคม (75 คะแนน)

6. แผนดําเนินการในอนาคต (50 คะแนน)

ผลลัพธทางธุรกิจ

คะแนนรวม : 1,000 คะแนน

1. กรอกแบบฟอรมใบสมัคร พรอมการรับรองจากผูบริหารขององคกร
2. เอกสารสรุปการดําเนินงาน จํานวน 5 ชุด พรอม CD 1 แผน โดยมีหัวขอ และรายละเอียดสําคัญดังนี้
2.1) สําเนาใบสมัครทีม่ กี ารรับรองจากผูบ ริหารขององคกรแลว
2.2) สรุปผลการดําเนินงานดวยหลักการ TQM ประมาณ 3-4 หนา (ความเรียง)
รับสมัครตัง้ แตวันนี้...ถึง
2.3) ประวัติความเปนมาขององคกร วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย TQM
2.4) เนื้อหาโดยรวมของการดําเนินการ TQM ในองคกร
2.5) ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จทั้งรูปธรรมและนามธรรม
2.6) แนวทางการยกระดับการดําเนินงาน TQM
2.7) Success Case (ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการนํา TQM มาใช)
3. คาสมัครเขารวมประกวดผลงาน ...ฟรี...
4. กรณีที่ผานเขารอบการตรวจติดตามผลงาน ณ สถานประกอบการ องคกรจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการเดินทาง และคาทีพ่ ัก (ถามี) ของคณะกรรมการทัง้ 2 รอบ
รอบที่ 1 : ตรวจประเมิน ใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม คาใชจาย 20,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ )
รอบที่ 2 : ตรวจประเมินศักยภาพ คาใชจาย 30,000 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ )
5. กรณีองคกรไดเขานําเสนอเสนอผลงาน ในงาน KANO Quality Award องคกรจะตองรวมจัดบูธแสดงผลงาน การประยุกตใช TQM
ในงาน KANO Quality Award
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครพรอมนําสงเอกสารไดที่
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 771-773 โทรสาร. 0-2719-9481-3 www.tpif.or.th

ใบสมัครเขารวมประกวด

ฟรี... คาสมัคร
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รายละเอียด

ชื่อองคกร ..............................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ....................................................................................... ผลิตภัณฑ..............................................................................................


ที่อยู (ออกใบกํากับภาษี) ................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย .................................
โทรศัพท ..............................................................โทรสาร................................................... Website....................................................................



ที่อยู (สงผลงานเขาประกวด) .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย .................................
โทรศัพท ..............................................................โทรสาร................................................... Website....................................................................



ชือ่ -นามสกุล (ผูบริหารสูงสุด) .........................................................................................ตําแหนง................................................................

ปที่เริ่มประกาศนโยบาย TQM ขององคกร (ป พ.ศ.) ................................................................................ พนักงานทั้งหมด.................................... คน
ผูบริหารระดับสูงที่ประกาศนโยบาย TQM ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหนง...............................................
การนํา TQM ไปใชในองคกร ................................................................................................................................................. .............. ..........................................
วิสัยทัศน ....................................................................................................................................................................................... .............................
.......................................................................... ......................................................................................................................................................... ...........

ภารกิจ ..............................................................................................................................................................................................................
.

..........................................................................................................................................................................................................................

กลยุทธ ...............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

นโยบาย ..............................................................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบ TQM ภายในบริษัท .....................................................................................................................................................................
ที่ปรึกษา TQM ภายนอกบริษทั ......................................................................................................................................................................
กิจกรรมทีใ่ ชสงเสริม TQM .............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ ........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................



รายละเอี ย ดผู ป ระสานงาน

(เพื่ อ ติ ด ต อ กั บ ส.ส.ท.)

1. ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................. ตําแหนง .........................................................................................................
โทรศัพท : ......................................................................ตอ.......................... โทรสาร : .................................................................................
มือถือ : ………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………..…………………………………………………………………………..….
2. ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................. ตําแหนง ........................................................................................................
โทรศัพท : ......................................................................ตอ.......................... โทรสาร : .................................................................................

มือถือ : …………………………….……….. E-mail : …………………………………..……………………………..….

ผลงานที่สงเขาประกวดองคกรตองยินยอมใหสมาคมฯเผยแพร เพือ่ เปนกรณีศึกษา

ผูเขียนใบสมัคร (ตัวบรรจง)……………………………………………………………..

*** กรณีที่ผานเขารอบการตรวจติดตามเพื่อเตรียมความพรอม
และตรวจผลงาน ณ สถานประกอบการ องคกรจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและคาที่พัก (ถามี) ของ
คณะกรรมการทั้ง 2 รอบ
*** กรณีองคกรเขานําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ องคกรจะตอง
รวมจัดบูธแสดงผลงานการประยุกตใช TQM ดวย

วันที่ ...................../......................../………..….….
โทร........................................... ตอ........................
E-mail :………………………………… ……………………..………………………….………
ผูรับรองการสมัคร………………………………………….……..………………………
(...........................................................................................................)
ตําแหนง .........................................................................................

