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1. คดัเลือก Theme Problem 
Solving 

Theme (Task) 
 Achievement 

เลือกขั้นตอน 

2. จบัสภาพปัจจุบนั ก าหนดเป้าหมาย 

3. วเิคราะห์สาเหตุ 
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5. ด าเนินทางเลือกท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ  

 ตรวจสอบผลลพัธ์ 

 จดัท าเป็นมาตรฐาน บริหารผลลพัธ์ใหค้งอยูต่่อเน่ือง 

ทบทวนขอ้ผดิพลาด ปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

6. 
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 Manufacturing QCC Prize 
 Junior Manufacturing QCC Prize 

 Business for Service QCC Prize 
    Support QCC Prize 
   Office QCC Prize 
   Task Achieving QCC Prize 
   New Born QCC Prize 



ประเภท 

Manufacturing Service 

Junior 
Manufacturing 

QCC Prize 

Manufacturing 
QCC Prize 

Business  
for Service  
QCC Prize 

Support  
QCC Prize 

Office QCC Prize 

Task Achieving 
/Theme 
Achievement QCC 
Prize 

New Born  
QCC Prize 



Manufacturing QCC Prize 
• กลุ่ม QCC ที่อยู่ในหน่วยงานผลิตหลัก หรือกระบวนการ
หลัก   เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ของสถานประกอบการนัน้
โดยตรง  

 กลุ่มที่ท า QCC ตัง้แต่ 5 เร่ืองขึน้ไป (สมาชิกมากกว่ากึ่ง
หน่ึง ของสมาชิกในกลุ่ม ท ากิจกรรมกลุ่มตัง้แต่ 5 เร่ืองขึน้ไป) 

 



Junior Manufacturing QCC Prize 

• กลุ่ม QCC ที่อยู่ในหน่วยงานผลิตหลัก หรือกระบวนการ
หลัก   เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ของสถานประกอบการนัน้
โดยตรง  

 กลุ่มที่ท า QCC ไม่ถงึ 5 เร่ือง (สมาชิกมากกว่ากึ่งหน่ึง ของ
สมาชิกในกลุ่ม ท ากิจกรรมกลุ่มมาแล้วไม่ถงึ 5 เร่ือง) 

 



Business for Service QCC Prize 

• กลุ่ม QCC ที่กระบวนการหลักเกี่ยวข้องกับการบริการของ
สถานประกอบการนัน้โดยตรง เช่น โรงพยาบาล โรงแรม 
และ Logistics ฯลฯ  

 ผลงานกจิกรรมเน้นให้บริการลูกค้าภายนอก 



Support QCC Prize 
• กลุ่ม QCC ที่สนับสนุนหน่วยงานผลิตหลัก หรือกระบวนการ
หลักที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ของสถานประกอบการนัน้โดยตรง 
หรือเก่ียวข้องทางด้านเทคนิควศิวกรรม เช่น ด้านซ่อมบ ารุง งาน
ทดสอบ/วเิคราะห์ คลังสินค้า  เป็นต้น 

 ผลงานกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานภายในองค์กร  



Office QCC Prize 
กลุ่ม QCC ที่ไม่ใช่ Support Service เช่น HR, Marketing 
Purchasing, Sale, Accounting  ซึ่งเป็นงาน Office ทางด้าน
การบริหาร 



New Born QCC Prize 
กลุ่ม QCC ขององค์กรที่ไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดกับ 
ส.ส.ท. หรือกลุ่ม QCC ขององค์กรที่ยังไม่มีกลุ่มใดผ่านการ
น าเสนอผลงานรอบคัดเลือกของ ส.ส.ท. 



กลุ่ม QCC ที่มีผลงานเน้นนโยบายในเชิงการออกแบบ หรือ
แผนงานในอนาคต ที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

Task Achieving /  
Theme Achievement QCC Prize 



 ระดับของรางวัล 
รางวัล  / ประเภท Diamond 

>= 90 
Golden 

80 ~ <90 
Silver 

70 ~ <80 
Bronze 

60 ~ <70 

• Manufacturing  QCC Prize     
• Junior Manufacturing  QCC  Prize     
• Business for Service QCC  Prize     
• Support QCC Prize     
• Office QCC Prize     
• Task Achieving/Theme 
Achievement QCC Prize 

    

• New Born QCC Prize    



  รางวัลเชดิชูเกียรต ิ

 QCC Promoter Award for Top Management              

เพื่อเป็นการเชิดชเูกียรติส าหรับผู้บริหาร และผู้ประสานงานที่มี
สว่นผลกัดนัให้การท ากิจกรรมกลุม่ QCC ประสบความส าเร็จ  

 QCC Facilitator Award  

 Popular Vote      1  รางวัล (ในแต่ละวัน)  

 Boot Vote          1  รางวัล (รางวัลจากผู้เข้าร่วมงาน) 



ขั้นตอนการคัดเลือก  
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขั้นตอน  

Thailand Quality Prize 2019  



Thailand  Quality  Prize 

  ขัน้ตอนการคัดเลือก 
 

ข ัน้ตอนที ่1  ตรวจเอกสาร   เกณฑผ์า่น 70% 

 

ข ัน้ตอนที ่2  น าเสนอผลงานรอบคดัเลอืก  เกณฑผ์า่น 70% 

       

ข ัน้ตอนที ่3  ตรวจผลงานกลุม่และผูบ้รหิาร  เกณฑผ์า่น 70% 

                   ณ สถานทีป่ฏบิตังิานของกลุม่ (ขัน้ที ่2  (30%) + ขัน้ที ่3  (70%)) 

       

ข ัน้ตอนที ่4  น าเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิ คะแนนตามเกณฑ ์   
              (ขัน้ตอนที ่3 (60%) + ขัน้ตอนที ่4 (40%)) 

      



4. น าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ  

Thailand Quality Prize 

Flow เส้นทางสู่  Thailand Quality Prize 
A 

          2 (30%)  + 3 (70%) 

   >=70% 

  Y 

= next challenge  B 

N 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

B 

ส่งเอกสาร 

2. น าเสนอผลงาน  

   >=70% 

  Y 

3. ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏบิตังิานจริง 
  Y 

A 

N 

B N 
 3 (60%) + 4 (40%) 

B 

- Diamond  >=  90  คะแนน  
- Golden     >=  80  คะแนน 
- Silver        >=  70  คะแนน 
- Bronze     >=  60  คะแนน 

คะแนนตามเกณฑ์ 

   >=70% 



รอบเอกสาร 

หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

1. แนะน าองค์กร และการบริหาร 
QCC  

1.1   ประวตัิองค์กร ลกัษณะธุรกิจ ผงัองค์กร  
1.2   โครงสร้างระบบการบริหาร การสง่เสริมสนบัสนนุ QCC 

2 แนะน าหน่วยงาน และกลุ่ม  2.1  หน่วยงานที่กลุม่สงักดั 
2.2   รายละเอียดของกลุม่ 
2.3  ลกัษณะงานของกลุม่ 
2.4  จดุที่เกิดปัญหา 

3. หัวข้อเร่ือง และมูลเหตุจูงใจ 3.1  การระบปัุญหาท่ีถกูต้อง 
3.2  เป็นปัญหาของกลุม่ หรือนโยบาย 
3.3  เทคนิคการคดัเลือกปัญหา 
3.4  มลูเหตจุงูใจเพ่ือตนเอง (กลุม่ หรือเพ่ือลกูค้าภายใน-ภายนอก หรือ
เพ่ือองค์กร) 
[ ระบคุวามจ าเป็น]  

[เกณฑป์ระเภท Task Achieving] 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

4. สภาพปัญหาก่อนการแก้ไข และ
การตัง้เป้าหมาย 

4.1  การเก็บข้อมลู 
4.2  การวิเคราะห์สภาพปัญหา  ชีใ้ห้เห็นถึงจดุปัญหาอย่างชดัเจน 
4.3  การตัง้เปา้หมายชดัเจน 
4.4  หลกัการมีเหตผุลและท้าทาย 

[การก าหนดจุดรุก] [4.1  มีการเก็บข้อมลูระดบัปัจจบุนัได้ถกูต้อง และระบคุณุลกัษณะ
เฉพาะท่ีสะท้อนหวัเร่ืองอย่างชดัเจน 
4.2  มีการรวบรวมระดบัท่ีต้องการ  มีเหตผุลพร้อมท่ีมาชดัเจน เป็น
รูปธรรม พร้อมทัง้ตรวจสอบระดบัท่ีต้องบรรล ุ
4.3  ก าหนดจดุรุกที่ชดัเจนท่ีสามารถใช้ก าหนดทิศทางไลเ่รียงแนว
ทางเลือก และมีการประเมนิคดัเลอืกจดุรุก] 

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving] 

รอบเอกสาร 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

5. การวางแผนการด าเนินงาน 5.1  มีขัน้ตอนชดัเจน  ช่วงเวลาเหมาะสม และสอดคล้องกบัเปา้หมาย 
5.2  มีการแบง่ความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกกลุม่มีสว่นร่วม 
5.3  หากไมเ่ป็นไปตามแผนสามารถอธิบายเหตผุลได้ 

[การก าหนดเป้าหมาย] [การก าหนดตวัเลขเปา้หมายมีเหตผุลท่ีเหมาะสม และท่ีมาอย่างชดัเจน
เป็นรูปธรรม และประเมนิแนวโน้มการบรรลเุปา้หมาย] 

6. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 6.1  มีกระบวนการในการค้นหาสาเหต ุและเจาะถึงสาเหตขุองรากเง้า 
6.2  มีกระบวนการในการทดสอบ พิสจูน์ ยืนยนั สาเหต ุ

[การเสนอแนวทาง] [6.1  มีความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนวทางเลือกหลาย ๆ  แนวทาง
ของแต่ละจดุรุก 
6.2  มีการประเมนิคดัเลือกแนวทาง และเรียงล าดบัจากแนวทางเลือกท่ีมี
ผลการประเมนิสงูมาหาต ่า] 

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving ] 

รอบเอกสาร 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

7. การแก้ไขปัญหา 7.1  มีท่ีมาของการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา  และมาจากสาเหตท่ีุแท้จริง 
7.2  มีการพิจารณา เพ่ือเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา ท่ีสอดคล้องกบัสาเหตุ 
7.3  ลกัษณะวิธีการแก้ไขปัญหา ต้องเป็นเชิงปอ้งกนัและไมส่ร้างปัญหาใหม ่
รวมทัง้ผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 
7.4  แก้ไขปัญหาได้ด้วยกลุม่เองเป็นสว่นใหญ่ 
7.5  มีความพยายาม 
7.6  ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือมีนวตักรรม 

[การค้นหาแนวทางไปสู่
ความส าเร็จ] 

7.1  น าแนวทางที่คดัเลือกไว้มาหาวิธีด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบตั ิ  
ได้จริง 
7.2  มีการคาดคะเนและหาวิธีขจดัอปุสรรคที่อาจขดัขวางการปฏิบตัิ 
วิธีด าเนินการ และผลกระทบข้างเคียงไปยงัระบบอ่ืน ๆ 
7.3  จดัท าแผนและปฏิบตัิตามแผน ส าหรับแต่ละวิธีด าเนินการท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จ 

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving ] 

รอบเอกสาร 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

8. การตรวจสอบผล 8.1  มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผล ก่อนและหลงั เป็นตวัเลขชดัเจนในแต่ละมาตรการ 
8.2  มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผล ก่อนและหลงั เป็นตวัเลขชดัเจนทัง้ผลลพัธ์ และเปา้หมาย 

9. การตัง้มาตรฐาน 9.1  มาตรฐานได้มาจากวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีได้ผลแล้ว 
9.2  เขียนชดัเจน  ตามหลกั  5W1H   ปฏิบตัิตามได้ง่ายและใช้ได้จริง 
9.3  มีการเช่ือมโยงเข้ากบัมาตรฐานระบบงานด้านคณุภาพ 

10. การสรุปผล 10.1  แสดงการบรรลผุลของกลุ่ม QCC โดยบรรลเุปา้หมาย (ทางตรง) 
10.2  แสดงการบรรลผุลของกลุ่ม  QCC  ในรูปของผลประโยชน์ต่อองค์กร/กลุ่ม (ทางอ้อม รวมถึง
มลูเหตจุงูใจ ฯลฯ) 
10.3  ปัญหา อปุสรรค และวิธีการแก้ไข 

11. การตดิตามผล ติดตามผลเม่ือกิจกรรมส าเร็จแล้ว และมีข้อมลูเก็บต่อเน่ืองจนถึงการน าส่งเอกสาร 

12. แผนการในอนาคต 12.1  เลือกจากปัญหาท่ีกลุ่มเคยเสนอ  หรือปัญหาเร่งด่วนอ่ืน ๆ มาเป็นหวัข้อกิจกรรมเร่ืองต่อไป 
12.2  มลูเหตจูงูใจของหวัข้อเร่ืองต่อไป 

รอบเอกสาร 
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หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

1. การแนะน ากลุ่ม 
หน่วยงาน 

1.1  หน้าท่ีงาน 
1.2  ขอบเขตงาน 
1.3  กระบวนการท างาน 
1.4  คณุสมบตัิสมาชิกกลุม่ 

2. หัวข้อเร่ือง  
และมูลเหตุจูงใจ 

2.1  ความสอดคล้องของปัญหากบัหน้าท่ีงาน 
2.2  ปัญหาของกลุม่   
2.3  วิธีการคดัเลือกปัญหา 
2.4  หวัข้อเร่ืองแสดงให้เห็นถงึสิง่ท่ีกลุม่จะต้องด าเนินการ 
2.5  หวัข้อเร่ืองสอดคล้องกบัปัญหาที่ถกูเลอืก 
2.6  ผลกระทบของปัญหา 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

รอบคดัเลอืก 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

3. การศึกษาวเิคราะห์
สภาพของปัญหาก่อน
การแก้ปัญหา 

3.1  จ าแนก บง่ชี ้ประเด็นส าคญัของปัญหา 
3.2  ข้อมลูปัญหาต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั 

[การก าหนดจุดรุก] [3.1  มีการเก็บข้อมลูระดบัปัจจบุนัได้ถกูต้อง และระบคุณุลกัษณะเฉพาะท่ีสะท้อนหวั
เร่ืองอย่างชดัเจน 
3.2  มีการรวบรวมระดบัท่ีต้องการ  มีเหตผุลพร้อมท่ีมาชดัเจน เป็นรูปธรรม พร้อมทัง้
ตรวจสอบระดบัท่ีต้องบรรล ุ
3.3  ก าหนดจดุรุกที่ชดัเจนท่ีสามารถใช้ก าหนดทิศทางไลเ่รียงแนวทางเลอืก และมี
การประเมนิคดัเลือกจดุรุก] 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving ] 

รอบคดัเลอืก 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

4. การตัง้เป้าหมาย และ 
แผนการด าเนินงาน 

4.1  เปา้หมายเป็นรูปธรรม / ท้าทาย 
4.2 เปรียบเทียบ  Plan/Actual สอดคล้องกบัการด าเนินงานจริง 
4.3  กระจายความรับผิดชอบรายบคุคล 
4.4  มีแผนการประชมุ  Plan/Actual 

[การก าหนดเป้าหมาย] [การก าหนดตวัเลขเปา้หมายมีเหตผุลท่ีเหมาะสม และท่ีมาอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 
และประเมนิแนวโน้มการบรรลเุปา้หมาย] 

5. การวเิคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา 

5.1  แสดงวิธีการหาสาเหต ุ
5.2  ใช้เคร่ืองมือถกูต้อง 
5.3  Root cause 

[การเสนอแนวทาง] [5.1  มีความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนวทางเลือกหลาย ๆ  แนวทางของแต่ละจดุรุก 
5.2  มีการประเมนิคดัเลือกแนวทาง และเรียงล าดบัจากแนวทางเลือกท่ีมีผลการ
ประเมนิสงูมาหาต ่า] 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving ] 

รอบคดัเลอืก 

Thailand  Quality  Prize 



หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

6. การแก้ไขปัญหา 6.1  ก าจดัสาเหตท่ีุแท้จริง 
6.2  ไมส่ง่ผลกระทบท่ีไมดี่ 
6.3  ปอ้งกนัเกิดซ า้ 
6.4  Poka  Yoke (ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหา) 
6.5  แยบยล  คาดไมถ่ึง 

[การค้นหาแนวทาง
ไปสู่ความส าเร็จ] 

6.1  มีการน าแนวทางท่ีคดัเลือกไว้มาหาวิธีด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบตัิ ได้จริง 
6.2  มีการคาดคะเนและหาวิธีขจดัอปุสรรคที่อาจขดัขวางการปฏิบตัิ วิธีด าเนินการ 
และผลกระทบข้างเคียงไปยงัระบบอ่ืน ๆ 
6.3  จดัท าแผนและปฏิบตัิตามแผน ส าหรับแต่ละวิธีด าเนินการท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

[เกณฑ์ประเภท Task Achieving ] 

รอบคดัเลอืก 
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หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

7. การตรวจสอบผล 7.1  ข้อมลูเปรียบเทียบก่อน/หลงั 
7.2  ความน่าเช่ือถือของข้อมลูหลงัแก้ปัญหา 

8. การตัง้มาตรฐาน 8.1  เปรียบเทียบวีธีการท างานก่อน/หลงั การแก้ไข 
8.2  เป็นรูปธรรม 
8.3  SDCA 

9. การสรุปผล 9.1  ผลทางตรงเปรียบเทียบจากมลูเหตจุงูใจ 
9.2  ผลทางอ้อมนอกเหนือจากมลูเหตจุงูใจ 
9.3  มี Lesson Learn 
9.4  สรุปผล ณ จบกิจกรรม 

10. การตดิตามผล 10.1  ติดตามผลหลงัจบกิจกรรม 
10.2  มีข้อมลูติดตามผลถึงปัจจบุนั 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

รอบคดัเลอืก 
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หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

11. แผนงานในอนาคต 11.1  ความสอดคล้องของปัญหากบัหน้าท่ีงาน 
11.2  ปัญหาเรือ้รังของกลุม่ 
11.3  วิธีการคดัเลือกปัญหา 
11.4  หวัข้อเร่ืองแสดงให้เห็นถึงสิง่ท่ีกลุม่จะต้องด าเนินการ 
11.5  หวัข้อเร่ืองสอดคล้องกบัปัญหาที่ถกูเลือก 
11.6  ผลกระทบของปัญหา 

12. การใช้เคร่ืองมือและ
เทคนิค 

การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคได้อย่างเหมาะสม 

13. การน าเสนอ การอธิบายสื่อสารเข้าใจง่ายในเวลาก าหนด 

กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหัวข้อดังนี ้

   เวลาในการน าเสนอ  15  นาท ี (รวมการแสดง (ถ้ามี)) 
   กรรมการซกัถาม  10  นาท ี

รอบคดัเลอืก 
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หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

1. นโยบายส่งเสริมกจิกรรม  
QCC 

1.1  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1.2  ประกาศใช้เป็นนโยบาย 
1.3  ระดบัล่างรับรู้อย่างทัว่ถึง 

1.4  การปฏิบตัิตามนโยบาย 
1.5  วตัถปุระสงค์และเปา้หมายขององค์กรใน
การน า QCC มาใช้ 

2. โครงสร้างการบริหาร  
QCC 
 

2.1  มีโครงสร้างคณะกรรมการ  QCC  
อย่างเป็นทางการ 
2.2  มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
2.3  มีแผนงานของคณะกรรมการ  
QCC  ประจ าปี 

2.4  มีงบประมาณสนบัสนนุ 
2.5  ท่ีปรึกษา QCC  มีการระบอุย่างชดัเจน 
2.6  ผู้ประสานงาน QCC  มีหน้าท่ีประจ าหรือ
คล้ายคลงึกนั 

3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 3.1  ผู้บริหารระดบัสงูมีการทบทวน
ระบบบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
3.2  ผู้ รับผิดชอบ  QCC มีการผลกัดนั
อย่างเห็นผล 

3.3  ความพร้อมของผู้บริหาร 
3.4  การเข้าร่วมของผู้บริหารระดบัสงู 

[ฝ่ายบริหาร 40%] 

รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
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4. การน าผล QCC 
ไปช่วยประเมินผลความดี/
ความชอบ 

มีเกณฑ์ก าหนดอย่างชดัเจนในใบประเมนิผล 

5. ระเบียบ/หลักเกณฑ์การปฏิบัต ิ มีคู่มือการปฏิบตัิกิจกรรม เช่น การประชมุกลุม่นโยบาย 

6. การฝึกอบรม/วธีิการให้ความรู้อ่ืนๆ 6.1  มีแผนการฝึกอบรมและศกึษาดงูานภายนอก 
6.2  มีเอกสารฝึกอบรม 

7. การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ 7.1  การให้เวลาประชมุ 
7.2  การให้เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ 
7.3  มีบอร์ด โปสเตอร์ ข่าวสารในบริษัท มมุแสดงผลงานดีเด่น 

8. การตดิตามผลงาน 8.1  มีแผนการติดตามการปฏิบตัิงานของ  QCC  ในแต่ละระดบั 
8.2  มีรายงานการติดตาม 

9 การเสนอผลงาน มีการเสนอผลงานตามแผนงาน  QCC 

หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
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10. ความต่อเน่ืองของการด าเนิน
กิจกรรมQCC ในองค์กร 

มีแผนการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองทกุปี 

11. ระบบการเก็บข้อมูล 11.1  ทะเบียนกลุม่ 
11.2  ทะเบียนกิจกรรม 

12. การน ามาตรฐานไปใช้เป็นระเบียบ
ปฏิบัตขิองบริษัท/องค์กร 

มีหลกัฐานการน ามาตรฐานไปใช้ 

หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
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1. การประชุมและการมีส่วนร่วม
ของสมาชกิ 

1.1  มีการประชมุตามแผน 
1.2  มีรายงานการประชมุทกุครัง้ 
1.3 การเข้าร่วมประชมุของสมาชิก 
1.4  มีการกระจายความรับผิดชอบให้สมาชิกอย่างทัว่ถึง 

2. ผลงานข้อมูลน่าเช่ือถือ 
 

2.1  ผลงานแสดงวิวฒันาการความคิดของกลุม่ในการแก้ไขปัญหา 
2.2  การพฒันาผลงานต่อไปของกลุม่ 

3. การรักษามาตรฐาน 3.1  มีการจดัท าเป็นเอกสารพร้อมใช้ตามต้องการ 
3.2  การปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

4. ความต่อเน่ือง/สม ่าเสมอของการ
ท ากิจกรรม 

4.1  ประวตัิการการด าเนินกิจกรรม  QCC ของกลุม่ 
4.2  การรักษามาตรฐานจากกิจกรรมท่ีผ่านมาของกลุม่ 

5. พฤตกิรรมกลุ่ม ความคิดเห็นของสมาชิกลุม่, การมีสว่นร่วม, ฯลฯ 

[กลุ่มกิจกรรม 60%] 

หัวข้อการประเมิน รายละเอียด 

รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
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1.  ผู้บริหารร่วมน าเสนอผลงาน  

2.  กลุ่มน าเสนอผลงาน 

3.  เวลาน าเสนอผลงาน 
4.  การจัดบูธนิทรรศการกจิกรรม 

 
 

 

 

รอบชงิชนะเลศิ 
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1.  ผู้บริหารร่วมน าเสนอผลงาน 
      1.1   ระดบัของผู้บริหาร 
      1.2   เนือ้หา / ผลลพัธ์ / วิธีการน าเสนอ 
      (น าเสนอโครงสร้าง กลยทุธ์ และแนวทางในการบริหารกิจกรรม QCC 
การสง่เสริม และนโยบายที่ท าให้เกิดการบริหารคณุภาพท่ียัง่ยืน ผลลพัธ์จากการ
ท ากิจกรรม QCC) 
 
 

 
 

 

 

รอบชงิชนะเลศิ 
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2.  กลุ่มน าเสนอในรูปแบบของ  QC Story  โดยมีหวัข้อ ดังนี ้
    (เกณฑ์ของ Task Achieving)  
 2. 1  หวัข้อเร่ืองและมลูเหตจุงูใจ  
 2.2   การศกึษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาก่อนการแก้ปัญหา  
           (ส ารวจระดบัท่ีต้องการ / ก าหนดจดุรุก/ประเมินเลือกจดุรุก) 
 2.3   การตัง้เปา้หมาย และแผนการด าเนินงาน 
 2.4   การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา (การเสนอแนวทาง) 
 2.5  การแก้ไขปัญหา  (การค้นหาแนวทางไปสูค่วามส าเร็จ) 
 

 
 

รอบชงิชนะเลศิ 
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 2.6  การตรวจสอบผล  
 2.7  การตัง้มาตรฐาน  
 2.8  การสรุปผล 
 2.9  การติดตามผลจนถึงปัจจบุนั 
 2.10  แผนงานในอนาคต 
 2.11  การใช้เคร่ืองมือและเทคนิค 
 2.12  การน าเสนอ 

รอบชงิชนะเลศิ 
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3.  เวลาน าเสนอผลงาน 
 3.1  กลุม่มีเวลาในการน าเสนอผลงาน 25 นาที (รวมกลุม่ / ผู้บริหาร และการแสดง  
          (ถ้ามี)  
    3.2  กรณีใช้เวลาเกิน ถ้าเกินกวา่ 5 นาทีขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 10 นาที การพิจารณา 
         ผลงานจะลดระดบัรางวลัลง 1 ระดบั ถ้าเกินกวา่ 10 นาที จะไมพ่ิจารณารางวลั 

 
 

 
 

 

4. การจัดบูธนิทรรศการกจิกรรม QCC 
        กลุม่ท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ จะต้องร่วมจดับธู เพ่ือเป็นการเผยแพร่การท า

กิจกรรม QCC ขององค์กร และเชิดชเูกียรติส าหรับกลุม่ดีเดน่ ทัง้นีห้ากองค์กรไม่
เข้าร่วมจดับธู รางวลัท่ีจะได้รับพิจารณาสงูสดุ คือ Silver 

 
 

 
 

รอบชงิชนะเลศิ 
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การเตรียมความพร้อมของกลุ่ม QCC เพื่อรับ  
Thailand Quality Prize 2019  



 

เอกสารสรปุการด าเนนิการของกลุม่ QCC จ านวน 10 ชุด  ไมเ่กนิ 20 หนา้            

มรีายละเอยีดดงันี ้

 

1.  ใบสมคัร พรอ้มการรบัรองจากผูบ้รหิารขององคก์ร   

2.  สรปุผลงาน QCC โดยยอ่ประมาณ 2-3 หนา้กระดาษ A4 

3.  ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทั ชือ่ สถานทีต่ ัง้ ธุรกจิขององคก์ร  

     ผงัการบรหิารงาน โครงสรา้งระบบการบรหิาร  

     การสง่เสรมิสนบัสนุน QCC 

 

 

4.  แนะน ากลุม่และหนว่ยงาน           เสนอรายละเอยีดสงักดัของกลุม่ ประวตักิาร 

     จดัต ัง้ และจดทะเบยีนกลุม่ ภาระหนา้ทีง่านประจ า 

     ทีร่บัผดิชอบ ประวตักิารท า QCC ของสมาชกิ 

     แตล่ะทา่น ประวตักิารด าเนนิกจิกรรมกลุม่ 

     ทีผ่า่นมา จดุทีเ่กดิปญัหาของกจิกรรม 

 

5.  หวัขอ้เร ือ่งและมูลเหตจุงูใจ มเีหตผุลและทีม่าของการเลอืกหวัขอ้เร ือ่ง  

         ความชดัเจนของมูลเหตจุงูใจ  

 

6.  ส ารวจสภาพปจัจบุนั  ก าหนดเป้าหมาย สภาพปจัจบุนัสอดคลอ้งกบัปญัหา รวมท ัง้ลกัษณะการ   

     [ส ารวจระดบัทีต่อ้งการ ก าหนดจดุรกุ] เก็บขอ้มลู การจ าแนกขอ้มูล การต ัง้เป้าหมาย 

      [การใชเ้ครือ่งมอืในการก าหนดจุดรุกชดัเจน  

      และมกีารประเมนิคดัเลอืกจดุรุก] 

 

[เกณฑข์อง Task Achieving]    

Thailand  Quality  Prize 



 

7.  การวางแผนการด าเนนิงาน  มขี ัน้ตอนชดัเจน สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย มกีาร 

      แบง่ความรบัผดิชอบใหก้บัสมาชกิกลุม่ 

 

 

8.   การวเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหา   การใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหา 

      [การก าหนดแนวทาง]   [การก าหนดแนวทางไปสูค่วามส าเร็จ] 

      

9.   การแกป้ญัหา    วธิกีารแกไ้ขปญัหา  

      [มกีารน าแนวทางทีค่ดัเลอืกไวม้าหาวธิดี าเนนิการทีเ่ป็น

     รปูธรรมและปฏบิตัไิดจ้รงิ] 

 

10.  การตรวจสอบ/ประเมนิผล   แสดงการเปรยีบเทยีบผลกอ่นและหลงัการแกไ้ข 

 

11.  การต ัง้มาตรฐาน   แสดงรายละเอยีดของมาตรฐานทีป่ฏบิตั ิ

 

12.  การสรปุผล     แสดงผลในการด าเนนิกจิกรรม และอปุสรรคใน 

      การด าเนนิกจิกรรม รวมถงึแนวทางการแกไ้ข 

      ในคร ัง้ตอ่ไป 

 

13. แผนการตดิตามผลและ                     แสดงขอ้มลูการตรวจสอบผลหลงัการ  

      แผนงานในอนาคต                 ท ากจิกรรมกลุม่ และแสดงกจิกรรมเรือ่งตอ่ไป 

      พรอ้มทีม่า 
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เวลาในการน าเสนอผลงาน 
 

1.  รอบคดัเลอืก (15 นาท)ี 

 -  กลุม่น าเสนอกจิกรรม   15   นาท ี 

 -  คณะกรรมการตดัสนิผลงานซกัถาม  10  นาท ี

 

2.  รอบชงิชนะเลศิ  (25 นาท)ี 

 -  ผูบ้รหิารน าเสนอ     10   นาท ี 

 -  กลุม่น าเสนอกจิกรรม   15   นาท ี 

 -  คณะกรรมการตดัสนิผลงานซกัถาม  10  นาท ี  
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ก ำหนดกำร Thailand Quality Prize 2019 

บรรยายหลกัเกณฑ์การพิจารณา และคดัเลือกผลงาน 13 มิถนุายน 2561 

เปิดรับสมคัร พร้อมสง่เอกสาร มิถนุายน  -  15 สิงหาคม 2561 

ประกาศผลรายช่ือผลงาน QCC ท่ีผ่านรอบเอกสาร 4 กนัยายน  2561 

น าเสนอผลงานรอบคดัเลือก 

(เฉพาะผลงานท่ีผ่านรอบเอกสาร) 

16  -  19 ตลุาคม 2561 

ประกาศผลรายช่ือผลงาน QCC ท่ีผ่านรอบคดัเลือก  26 ตลุาคม 2561 

ตรวจผลงาน QCC ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานจริง  13 พฤศจิกายน  -  20 ธนัวาคม 2561 

ประกาศผล รายช่ือผลงาน QCC ท่ีผ่านรอบตรวจผลงาน  

ณ สถานท่ีปฏิบตัิงานจริง 

25  ธนัวาคม 2561 

งานประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 

การน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 
20  -  22 มีนาคม  2562 


