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ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ

พัฒนาศักยภาพ สร้างความโดดเด่น

กับ รางวัลคุณภาพ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ริเริ่ม

ให้มกีารจดังานประกวดการน�าเสนอผลงาน QC Circle ตัง้แต่ปี พ.ศ.

2526 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรม QC Circle” ซ่ึง 

ได้รับความสนใจจากสมาชิก QCC ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาค

ธรุกจิเป็นจ�านวนมาก โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นความ

รู้ และประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร 

และตนเองอย ่างต ่อเนื่อง  ตลอดจนน�าระบบ QC Circ le  

มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหางานภายในองค์กร  

ให้เกิดประสิทธิภาพ

QC Circle หมายถึง กลุ่มคนขนาดเล็ก ประมาณ 3-10 คนที่

อยู่ในสายงานเดียวกัน มารวมตัวกันอย่างอิสระ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม

ในด้านการพฒันา และปรบัปรงุคณุภาพงาน โดยทกุคนมส่ีวนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา และมีการควบคุมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์ของ QCC

1.  ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมงาน และ

ภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็น

ล�าดับต่อไป

2.  ให้ทกุคนจนถงึพนกังานปลายแถว ได้เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่

เพิ่มขวัญ ก�าลังใจ และควบคุมคุณภาพขั้นตอนทั่วทั้งสถานที่ปฏิบัติ

งาน โดยการอาศัยกิจกรรมกลุ ่มคุณภาพเป็นสื่อกลางอีกทั้ง 

เพื่อเพิ่มพูนความส�านึกในเรื่องคุณภาพปัญหาในงาน และแก้ไข

ปรับปรุงงาน

3.  ให้กจิกรรมควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้วสิาหกจิเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกัน โดยด�าเนินกิจกรรมกลุ ่มคุณภาพในลักษณะเป็นหัว 

(ใจกลาง) ณ สถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ

ส.ส.ท. เป็นองค์กรทีม่คีวามพร้อม ด้านการจดัการ และความ

พร้อมของบุคลากร ประกอบกับประสบการณ์จากการด�าเนินงาน 

มาหลายปี หลายองค์กรที่มีการท�ากิจกรรม QC Circle มาอย่าง 

ต่อเนื่อง น่าจะมีประสบการณ์ และความสามารถค่อนข้างสูง ถ้า

แข่งขนักับกลุ่มกิจกรรมทีเ่พิง่ท�าเป็นเรือ่งแรก หรอืเรือ่งทีส่องความได้

Thailand Quality Prize 2017
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เปรียบของกลุ ่มที่ท�ามานานแล ้วคงมี

มากกว่า ดังนั้น กลุ่มที่เก่ง และดีเด่นจาก

หลายหน่วยงาน ควรมเีวทกีารแข่งขนัเฉพาะ

กลุม่จงึเป็นทีม่าของ QC Prize โดยกลุม่ทีจ่ะ

ได้รับ QC Prize ต้องเป็นกลุ่มที่ท�ากิจกรรม 

QC Circle อย่างต่อเนือ่งมาไม่ต�า่กว่า 5 เรือ่ง 

โดยมีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการตรวจคัด

เลือกอย่างเข้มงวด 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเอกสาร

สรุปกิจกรรมของกลุ่มที่ส่งเข้ามา 

ขัน้ตอนที ่2 กลุ่มทีผ่่านการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 จะต้องมาเสนอผลงาน QC 

Circle ให้คณะกรรมการพิจารณา 

ขัน้ตอนที ่3 กลุ่มทีผ่่านการคัดเลือก

จากขั้นตอนที่ 2 ผู ้แทนคณะกรรมการฯ  

จะท�าการตรวจผลงาน ณ สถานปฏิบัติงาน

โดยการ 

3.1 สัมภาษณ์ผู ้บริหารเกี่ยวกับ

โครงสร้างการบริหาร QCC, นโยบาย, 

แผนการฝึกอบรม, การประชาสัมพันธ์, การ

มีส่วนร่วมของผู้บริหาร และแนวทางการ

พัฒนา QCC 

3.2 สมัภาษณ์กลุม่ QC เกีย่วกบัการ

ด�าเนินกิจกรรม การน�ามาตรฐานไปปฏิบัติ 

การรักษามาตรฐานความต่อเนื่องของการ

ด�าเนนิการ ความสอดคล้องกับความเป็นจรงิ

ตามที่เสนอ และการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม

โดยกลุ ่มที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3  

ขั้นตอนดังกล่าว จะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอ

ผลงาน QCC เพื่อชิงชนะเลิศ และรับ QC 

Prize ในงาน ประกาศผล Thailand Quality 

Prize ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยกลุ่มที่

สามารถร่วมเสนอผลงาน ในวันประกาศผล

นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีของสมาชิกกลุ่ม QC 

ที่จะได ้แสดงความสามารถของตนต่อ

สาธารณชน และยังเป็นการแลกเปลี่ยน

ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม QC 

ด้วย

การมอบรางวัล QC Prize ให้แก่

กลุม่ดเีด่น จะสงัเกตเหน็ว่าหน่วยงานทีไ่ด้รบั 

QC Prize เสมอๆ มกัเป็นหน่วยงานทีม่าจาก

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ที่ ได ้ รับการ

สนับสนุนเต็มที่ จากผู ้บริหารหน่วยงาน

เท่านัน้ ส่วนหน่วยงานเลก็ๆ และบรษิทัใหม่ๆ 

ที่เพิ่งเริ่มท�า QC Circle ก็ควรจะมีโอกาสที่

จะได้แข่งขัน หรือได้เผยแพร่ความสามารถ

ด้วย คณะทีป่รกึษาโครงการฯ จงึเหน็สมควร

ให้เพิ่มรางวัล Junior QC Prize ขึ้นอีก 1 

รางวัล เพื่อมอบให้แก่กลุ่มที่ท�า QC Circle 

มายงัไม่ถงึ 5 เรือ่ง ซึง่กลุม่ QC ทีส่ามารถรบั 

Junior QC Prize ได้ ต้องผ่านการคัดเลือก

อย่างเข้มงวดถึง 3 ขั้นตอนเหมือนกับการ 

คัดเลือก QC Prize เช่นกัน 

อนึ่ง จากการไปตรวจผลงานกลุ่ม 

QC ณ สถานปฏิบัติการจริง พบว่าผู ้ที่มี

บทบาทในการส่งเสรมิผลกัดนัให้ QC Circle 

นั้นด�าเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคนั้น มี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มที่ด�าเนินการ 

QCC ส.ส.ท. จึงเพิ่มรางวัลอันทรงเกียรติ 

ประเภทบคุคล เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุขึน้มา

อีก 2 รางวัลคือ TQC Promoter Award และ 

QC Facilitator Award ให้แก่ผู้ที่มีบทบาท

ในการส่งเสรมิ และผลกัดัน QCC และ TQC 

ให้แพร่หลายในเมืองไทย 

ส.ส.ท. เล็งเหน็ว่า QCC เป็นรากฐาน

ที่ส�าคัญของการบริหารระบบคุณภาพของ

องค์กร ซึง่ถอืเป็นรากฐานในการทีจ่ะพฒันา

สู่ระบบคุณภาพอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม

คุณภาพชีวิตในการ ท�างานของพนักงาน 

สร้างให้เกิดกระบวนการทางด้านความคิด
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ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และเกิดการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ ประกอบกบั QCC มกีารน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร 

อกีทัง้ ส.ส.ท. เลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ของธุรกิจบริการที่นับวัน ได้เข้ามามีบทบาท

ในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ และมแีนวโน้มการ

เจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน  

การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพในงาน

บรกิาร จงึมคีวามส�าคญัเช่นกนั ประกอบกบั 

ส.ส.ท. มีความพยายามสนับสนุนกิจกรรม 

QC Circle ใน ธรุกจิบรกิารมาเป็นระยะเวลา

พอสมควร ดังนั้น ส.ส.ท. จึงริเริ่มให้มีการ 

เพิ่มรางวัล QCC ประเภทงานบริการ ขึ้นมา

อีกหนึ่งรางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุน และ

เป็นเวทีให้เกิดการยกระดับคุณภาพในงาน

บริการให้สูง ยิ่งขึ้นต่อไป รวมท้ังเพิ่ม และ

ปรับปรุงระดับรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ Dia-

mond, Golden และ Silver พร้อมกนันี ้กลุม่

ทีไ่ด้รบัรางวลั Diamond ในประเภทต่างๆ จะ

ได้รับทุนสนับสนุนการไปทัศนศึกษาดูงาน

ด้าน QCC ณ ประเทศต่างๆ ที่ ส.ส.ท. จัดขึ้น

ทุกปี 

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเพิ่ม

รางวัลอีก 2 รางวัล คือ New Born QCC 

Prize (เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่ม QC ที่เพิ่ง

เริ่มท�าในองค์กรขนาดกลางและเล็ก และยัง

ไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส.ส.ท.) 

และ Task Achieving QCC Prize (เพื่อ

เป็นการสนับสนุนกลุ่ม QC ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะกิจของสถานประกอบ

การ ประกอบด้วย พนกังานระดบับรหิารจาก

หลายหน่วยงาน โดยจะเน้นนโยบาย วัตถุ-

ประสงค์ และมีเป้าหมายของผู้บริหารอย่าง

ชัดเจนในการมอบหมาย ให้ปฏิบัติส�าหรับ

งานในอนาคต หรือก้าวกระโดดจากสถาพ

ปัจจุบัน) และ ได้ปรับปรุงระดับรางวัลเป็น  

4 ระดับ คือ Diamond, Golden, Silver  

และ Bronze 

ในปัจจบุนั การประกวดผลงานกลุ่ม 

QCC เพือ่รบัรางวลั Thailand Quality Prize 

คณะกรรมการได้แบ่งประเภทรางวัลตาม

เนื้อหาหลักของกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท 

คือ

1. กิจกรรมกลุ ่มด ้านการผลิต 

(Manufacturing QCC Prize) แบ่งตามระดบั

ประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมได้ 3 ระดับ 

คือ

➠  Manufacturing QCC Prize

➠  Junior Manufacturing QCC 

Prize

➠  New Born Manufacturing 

QCC Prize

2.  กิจกรรมกลุ่มด้านงานบริการ 

และงานสนับสนุน (Service QCC Prize)

➠  Support Service QCC Prize

➠  Business for Service QCC 

Prize

➠  Office Service QCC Prize

3.  กิจกรรมกลุ่มด้านการบริหาร

ข้ามสายงาน หรอืด้านนโยบายสูน่วัตกรรม 

(Task Achieving QCC Prize)

ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาสให้กบักลุม่ธรุกจิ 

และอตุสาหกรรมได้มกีารแข่งขนั การพฒันา

ศักยภาพซึ่งกัน และกันในการสร้างความ

โดดเด่นทางด้านคุณภาพ และสามารถท�าให้

เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง และ 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จกับ

รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Prize 

2017 (ครั้งที่ 34) และการน�าเสนอผลงาน 

QCC รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 28 - 30 

มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ

ส�ารองที่นั่งได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81 

โทรสาร 0 2719 9481-3  E-mail: award@ 

tpa.or.th  หรือ www.tpif.or.th
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