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คู่มือการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ  อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ    
ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ สร้ำงรำยได้จำก
กำรส่งออกให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ   อีกทั้งยัง เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่ส ำคัญของอุตสำหกรรมแปรรูปอื่นๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก เช่น 
อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์  ยำงรถยนต์  เครื่องมือแพทย์  และเฟอร์นิเจอร์  

อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำของไทย 
ยังมีเทคโนโลยีกำรผลิตที่ล้ำสมัย   ขำดมำตรฐำนในกำรทดสอบผลิตภัณฑ์  
ท ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพไม่ได้มำตรฐำนสำกล อีกทั้งในปัจจุบันประเทศที่มี
อ ำนำจต่อรองสูง ได้ใช้มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีต่ำงๆ เป็นเงื่อนไขในกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำ เช่น ก ำหนดเงื่อนไขด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ มำตรฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม และสุขอนำมัย ผู้ประกอบกำรไทยจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำคุณภำพสินค้ำ ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และกำรผลิตให้สำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล  ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้มีกำรเร่งก ำหนดมำตรฐำน
และทดสอบผลิตภัณฑ์ และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำของไทยสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม จึงได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำสู่มำตรฐำนสำกล ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมกำรจัดท ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ 
โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนสำกล และยังให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมให้มีกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยรวมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรบริกำรลูกค้ำ 
และผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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กำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเลิศตำมแนวทำงเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่ งชำติ ซึ่ ง เป็นแนวทำงที่ ได้ รับกำรเผยแพร่ ไปยั ง
ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรบริกำร ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำในประเทศไทย 
และเป็นเกณฑ์ที่ประยุกต์มำจำก National Quality Award ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำที่ได้รับกำรยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นอีกแนวทำงหนึ่ง
ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำท่ีขยำย
ขอบเขตกว้ำงกว่ำกำรจ ำกัดเฉพำะกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต 

กำรจัดท ำคู่มือกำรสมัครรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จึงเป็นอีก
ช่องทำงหนึ่งในกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำองค์กร
สู่ควำมเป็นเลิศเพื่อใช้วิเครำะห์หำโอกำสในกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กร 
และเมื่อองค์กรมีควำมพร้อมยังสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรสมัครขอรับ
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพื่อเป็นเครื่องหมำยกำรยกย่ององค์กรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับองค์กรอื่น 

 
 
 

สถำบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ  
ชั้น 12-15 อำคำรยำคูลท์  

เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2619-5500  
www.ftpi.or.th 
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เคำน์เตอร์เซอร์วิสได้น ำแนวคิดของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ มำยึดถือเรียนรู้ปรับปรุงตลอดมำจนถึงปัจจุบัน เรำพบว่ำ
องค์กรมีกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงโดดเด่นในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
ธุรกิจ ปฏิบัติกำร บุคลำกร และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ท ำให้
พนักงำนเรำมั่นใจและภำคภูมิใจในสิ่งที่ท ำ ว่ำไม่เพียงแค่ได้สร้ำง
คุณค่ำต่อองค์กรเท่ำนั้น แต่ยังได้ส่งผลไปถึงสังคมไทยด้วย เพรำะเรำ
เป็นผู้ให้บริกำรที่เข้ำถึงประชำชนทุกชุมชนทั่วประเทศให้ได้รับบริกำร
ที่ดีและครบถ้วน ซึ่งเรำหวังว่ำจะได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องไปสู่ TQA ต่อไป  

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด  
Thailand Quality Class ปี 2555 

“เปรียบเทียบว่ำเรำเป็นนักมวย ที่แม้จะซ้อมมำโดยตลอด  
แต่ถ้ำไม่ได้ขึ้นชก ก็คงไม่รู้ว่ำตัวเองมีฝีมือมีพัฒนำกำรแค่ไหน ซึ่ง TQA 
จะช่วยบอกว่ำ ที่เรำท ำใช่หรือไม่ สิ่งที่ท ำดีคืออะไร สิ่งที่ท ำไม่ดีคืออะไร 
TQA ท ำให้องค์กรรู้จุดอ่อน จุดแข็งตัวเอง และน ำไปสู่กำรปรับปรุง 
พัฒนำ” 

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
Thailand Quality Class ปี 2555 
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CPF-มหำชัย มีควำมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง 
ที่ได้รับรำงวัล “กำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ หรือ TQC” เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน ต้องขอยกย่องทำงส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติและ
ผู้ตรวจประเมิน ที่ ได้ เสียสละทั้งเวลำและทุ่มเท ควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ ในกำรประเมินองค์กรและจัดท ำรำยงำนป้อนกลับ 
ตำมกรอบกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ จำกกำรน ำเกณฑ์ TQA  
มำใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ส่งผลให้เรำมีควำมเชื่อมั่นในกรอบกำร
บริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ TQA ที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เพื่อให้ CPF-มหำชัย ก้ำวไปสู่กำร
เป็น “ผู้น ำกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำใน ASEAN ปี 2558” 

 
โรงงานผลิตอาหารสตัว์น  า (มหาชัย)  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
Thailand Quality Class ปี 2555 
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สารบัญ 

        
             หน้ำ 
 ควำมเป็นมำของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ    1 
 เจตนำรมณ์ ของ “รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ”   1 
 ประเภทและจ ำนวนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ   2 
 ประโยชน์ต่อองค์กร      2 
 รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ใกล้เคียงกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 3 
 กำรสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ    4 

คุณสมบัติขององค์กรที่สำมำรถสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  4 
ผู้มีสิทธ์ิสมัครขอรับรำงวัล      5 
วิธีกำรสมัคร      7 
สถำนท่ีติดต่อในกำรสมัครขอรับรำงวัล            10 

 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน          10 
 ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน          14 
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 ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 

ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ และ
ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ เมื่อวนัที่ 5 กันยำยน 
2539 และได้รับเงินอุดหนุนจำกกระทรวงอุตสำหกรรมจำกมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  23 กันยำยน 2543 เริ่มกระบวนกำรรับสมัคร ตรวจประเมิน และ
มอบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติครั้งแรกในปี 2545 โดยมีคณะกรรมกำรรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติแต่งตั้งโดยนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย และ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (ชื่อในขณะนั้น) 
ซึ่งต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ มีหน้ำที่ในกำร
ส่งเสริมกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ พัฒนำผู้ตรวจประเมิน และ
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพิจำรณำรำงวัล  

 เจตนารมณ์ ของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 

1. เพื่อสนับสนุนกำรน ำแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติไปใช้ในกำร
ปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2. เพื่อประกำศเกียรติคุณให้แก่องค์กรท่ีประสบผลส ำเร็จในระดับ
มำตรฐำนโลก 

3. เพื่อกระตุ้นให้มีกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. เพื่อแสดงให้นำนำชำติเห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับ

มำตรฐำนควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร  
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 ประเภทและจ านวนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ไม่แบ่งประเภทและไม่จ ำกัดจ ำนวนรำงวัล 
องค์กรที่ได้รับรำงวัลจะต้องมีคะแนนจำกกำรประเมินโดยคณะผู้ตรวจ
ประเมินเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำรำงวัลโดยคณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ โดยมีระดับรำงวัล คือ  

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
ส ำหรับองค์กรที่มีคะแนนผลกำรตรวจประเมินสูงกว่ำ 650 คะแนน 

 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) 
ส ำหรับองค์กรที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ข้ำงต้น แต่สูงกว่ำ 350 คะแนน 

 ประโยชน์ต่อองค์กร 

องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนำด ที่น ำเกณฑ์เพื่อ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบกำรประเมินคุณภำพระดับมำตรฐำน
โลกไปเปรียบเทียบกับระบบกำรบริหำรจัดกำรของตน จะได้รับประโยชน์ใน
ทุกขั้นตอน เร่ิมจำกกำรประเมินตนเอง ผู้บริหำรจะทรำบถึงสภำพที่แท้จริงว่ำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรของตนยังขำดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสำมำรถ
ก ำหนดวิธีกำรและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร และเมื่อ
องค์กรปฏิบัติตำมแผนจนบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ มีควำมพร้อม และตัดสินใจ
สมัครรับรำงวัล องค์กรจะได้รับกำรตรวจประเมินด้วยกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพที่ได้รับกำรฝึกอบรม
เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพำะ และไม่ว่ำองค์กรจะผ่ำนเกณฑ์รับรำงวัล
หรือไม่ก็ตำม องค์กรจะได้รับรำยงำนป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควร
ปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปวำงแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์
มำกข้ึนต่อไป 

องค์ กรที่ ได้ รั บรำงวั ลจะเป็นที่ ยอมรับจำกองค์ กรต่ ำงๆ ทั้ ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และมีสิทธิ์ใช้ตรำสัญลักษณ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ ซึ่งสื่อถึงควำมเป็นเลิศในระบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรโฆษณำ
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ประชำสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกำสส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรน ำเสนอวิธีปฏิบัติที่น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จและเปิดโอกำสให้มี 

กำรเข้ำเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรเพื่อเป็นแบบอย่ำงให้แก่องค์กร
อื่นๆ น ำไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลส ำเร็จเช่นเดียวกัน 

 รางวัลการบริหารจัดการที่ใกล้เคียงกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติได้เผยแพร่ไปอย่ำงกว้ำงขวำงตลอด
ระยะเวลำกว่ำสิบปี และยังเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์ตัดสินรำงวัล
ต่ำงๆ ในส่วนของรำงวัลประเภทที่ให้กับผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม 
ได้แก ่

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ด้านการเพิ่มผลผลิต  

กระทรวงอุตสำหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือกรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น และรำงวัลอุตสำหกรรมยอดเยี่ยม ซึ่ง
รำงวัลดังกล่ำวถือเป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศและควำมภำคภูมิใจสูงสุดในควำม
มุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนำธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสำกล ดังนั้น เพื่อเป็นกำร
ประกำศเกียรติคุณผู้ประกอบกำรที่มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนที่มีคุณภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่ำงอันดีแก่กิจกำร
อุตสำหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจให้กับผู้ประกอบกำร  

ที่มำ  ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดงำนรำงวัลอุตสำหกรรม  
            ส ำนักพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรมำตรฐำน  
           ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
  http://www.tisi.go.th/pmaward56/ 
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รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ซึ่งมี
บทบำทหน้ำที่ และภำรกิจ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน
ผู้ประกอบกำร SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมกำรประกวดรำงวัลเพื่อ
ผู้ประกอบกำร SMEs ขึ้น โดยใช้ชื่อว่ำรำงวัลสุดยอด SMEs แห่งชำติ หรือ 
SMEs National Awards เพื่อมอบรำงวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มี
ศักยภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ SMEs เกิดแรงจูงใจใน
กำรปรับปรุงพัฒนำธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน 

กำรจัดประกวดรำงวัลสุดยอด SMEs แห่งชำติ หรือ SMEs 
National Awards ได้เริ่มด ำเนินกำรคร้ังแรกในปี 2549 โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ ในกำรน ำแนวทำงของเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award - TQA) มำปรับใช้เป็นเกณฑ์
พิจำรณำตัดสิน ซึ่งกำรจัดประกวดในแต่ละปีประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี มี
ธุรกิจ SMEs ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก 

ที่มำ  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
http://www.smesnationalawards.com/ 

 การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

คุณสมบัติขององค์กรที่สามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนำด ที่ด ำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย มีสิทธิ์สมัครรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติได้ หำกมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ด ำเนินกิจกำรหรือก่อตั้งขึ้นโดยถูกต้องตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
ก่อนวันส่งใบรับรองคุณสมบัติ 

2. กำรด ำเนินกำรต้องครอบคลุมทุกส่วนงำนภำยในองค์กร และครบ
ตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติทั้ง 7 หมวด 
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3. มีกำรด ำเนินกิจกำรส่วนใหญ่ที่สำมำรถจะถูกประเมินได้
ภำยในประเทศไทย 

4. กรณีองค์กรมีกำรบริหำรงำนครบทั้ง 7 หมวด แต่รำยละเอียดของ
งำนบำงส่วนขึ้นตรงกับองค์กรแม่ ถ้ำคะแนนถึงเกณฑ์กำรตรวจประเมินขั้นที่ 
3 (Site Visit Review) องค์กรควรเตรียมพร้อม เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ สำมำรถตรวจประเมินองค์กรแม่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรผู้สมัครด้วย 

5. กรณีที่มีกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำงองค์กรในเครือแล้วเปลี่ยนชื่อ
องค์กรใหม่นั้น องค์กรดังกล่ำวต้องมีกำรควบรวมกิจกำร และเปลี่ยนชื่อ
องค์กรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ก่อนวันส่งใบรับรองคุณสมบัติ 

6. กรณีที่องค์กรควบรวมกิจกำร / โอน / และเปลี่ยนชื่อใหม่ ใน
ระหว่ำงกำรสมัครขอรับรำงวัล ตั้งแต่ยื่นใบรับรองคุณสมบัติ จนกระทั่งเสร็จ
สิ้นพิธีมอบรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ จะถือว่ำไม่มีคุณสมบัติในกำรตรวจ
ประเมินและไม่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ในใบรับรองคุณสมบัติและใบสมัคร 
ท ำให้ไม่สำมำรถรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ( Thailand Quality Award: TQA) / 
รำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ได้ 

ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัล ( Eligibility) 

องค์กรทุกประเภท ทุกขนำด ที่ด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นองค์กรที่มีสิทธิ์สมัครขอรับรำงวัล ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร
ที่แสวงหำผลก ำไร ( Profit Organization) หมำยถึง องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรม 
โดยมุ่งเน้นกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ เช่น บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด 
ห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น  หรือองค์กรที่ ไม่แสวงหำผลก ำ ไร ( Non-Profit 
Organization) หมำยถึง องค์กรที่ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์เป็น
หลักรวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนอิสระ เช่น สมำคม มูลนิธิ สถำบัน 
สหภำพ หอกำรค้ำ องค์กรศำสนำ องค์กรต่ำงประเทศ ที่ให้ควำมช่วยเหลือ
หน่วยงำนและประชำชนในประเทศไทย องค์กรต่ำงๆ เหล่ำนี้สำมำรถจ ำแนก
ตำมลักษณะได้เป็น 2 ประเภท คือ 



คู่มือการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ                                                

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำต ิ 6 

1. องค์กรเดี่ยว หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงำนที่จดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคลเป็นบริษัทเดี่ยว ไม่มีองค์กรในเครือข่ำย สำมำรถบริหำรและจัดกำร
ระบบได้อย่ำงอิสระครอบคลุมเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด โดยไม่ต้องรับ หรือให้
นโยบำยกับองค์กรหรือหน่วยงำนใดๆ ทั้งสิ้น มีควำมเป็นเอกเทศในกำร
ด ำเนินกำรของตน และสำมำรถถูกตรวจประเมินภำยใต้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติครบทั้ง 7 หมวด  

2. องค์กรในเครือ หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงำน ซึ่งมีองค์กรแม่
เป็นผู้ก ำกับดูแล ถือหุ้นส่วน หรือเป็นองค์กรที่ต้องให้นโยบำยและก ำกับดูแล
องค์กรย่อย หรือหน่วยงำนในกำรก ำกับ องค์กรแม่และองค์กรลูกถือเป็น
องค์กรที่มีสิทธิ์ในกำรสมัครขอรับรำงวัล โดยมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้เบื้องต้น
ในข้อ 1- 6 

2.1 องค์กรแม่ หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจสูงสุด ที่มี
องค์กรหรือหน่วยงำนเครือข่ำยย่อย ในกำรก ำกับดูแล โดยองค์กรแม่เป็นผู้
ก ำหนดนโยบำย แนวทำง กรอบกำรบริหำรจัดกำร กำรสรรหำบุคลำกรและ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ส ำหรับองค์กร
หรือหน่วยงำนเครือข่ำยต่อไป 

2.2 องค์กรลูก หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงำน ซ่ึงมีองค์กรแม่เป็นผู้
ก ำกับดูแล ถือหุ้น หรือควบคุมด้ำนนโยบำย แนวทำง กรอบกำรบริหำรจัดกำร 
บุคลำกร และกำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตำมที่
องค์กรแม่ก ำหนด 

2.3 องค์กรภำครัฐ หมำยถึง หน่วยงำนซึ่งมีหน่วยงำนระดับสูงสุด 
(องค์กรแม่) เป็นผู้ก ำกับดูแล (องค์กรแม่) ในที่นี้ หมำยถึง หน่วยงำนระดับ 
กระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำน มูลนิธิ มหำวิทยำลัย เป็นต้น ท ำหน้ำที่
ควบคุมนโยบำย วำงแผน กำรสรรหำบุคลำกร หรือกำรจัดสรรงบประมำณใน
กำรท ำงำน 
หมำยเหตุ: องค์กรในเครือเดียวกับองค์กรแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับรำงวัลในปี
เดียวกัน 
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วิธีการสมัคร 

กำรสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
โดยองค์กรผู้สมัครต้องด ำเนินกำรครบทั้ง 3 ขั้นตอน ตำมเวลำที่ก ำหนด จึงจะ
ถือว่ำกำรสมัครสมบูรณ์ โดยมีรำยละเอียด แต่ละขั้นตอนดังนี้ 

ขั นตอนที่ 1 ผู้สมัครส่งใบรับรองคุณสมบัติ เพื่อให้ส ำนักงำนรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติตรวจสอบคุณสมบัติ (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) โดยแนบเอกสำรดังนี้ 

1. ส ำเนำหนังสือรับรอง กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำก
ส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมผู้บริหำรสูงสุด
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 

2. กรณีเป็นองค์กรภำครัฐ ขอให้แนบส ำเนำ พรบ. หรือหนังสือ
รับรองกำรจัดตั้งอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตนองค์กรของผู้สมัคร โดยผู้บริหำรสูงสุด
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ  

3. ผังกำรบริหำรงำนซึ่งมีชื่อหัวหน้ำของแต่ละส่วนงำนที่ปรำกฏในผงั 
4. ผู้สมัครที่เป็นองค์กรในเครือให้แนบผังกำรบริหำรงำนที่แสดง

ควำมสัมพันธ์กับองค์กรแม่และกับองค์กรในเครือเดียวกันด้วย 
5. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำบันศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ โดยผู้บริหำร

สูงสุดลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 
6. แผนที่ตั้งขององค์กร ขนำดไม่เกิน A4 

ขั นตอนที่ 2 ผู้สมัครส่งใบสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
ผู้สมัครที่ได้เอกสำรตอบรับกำรรับรองคุณสมบัติจำกส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติเท่ำนั้นที่มีสิทธิ์ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำม
อัตรำที่ก ำหนด องค์กรที่ไม่ได้ส่งใบรับรองคุณสมบัติในขั้นตอนที่ 1 ไม่สำมำรถ
ส่งใบสมัครได้ในขั้นตอนนี้  

ขั นตอนที่ 3 ผู้สมัครส่งรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน ผู้สมัคร 
ที่ได้รับเอกสำรตอบรับใบสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติจำกส ำนักงำน
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเท่ำนั้น ที่มีสิทธิ์ส่งรำยงำนวิธีกำรและผลกำร
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ด ำเนินงำน โดยสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดวิธีกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผล
กำรด ำเนินงำน ได้จำกข้อก ำหนดส ำหรับกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำร
ด ำเนินงำนภำยหลังจำกผู้สมัครจัดส่งเอกสำรครบทั้ง 3 ขั้นตอน ส ำนักงำน
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติจะด ำเนินกำรในกระบวนกำรตรวจประเมินต่อไป             
ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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สถานที่ติดต่อในการสมัครขอรับรางวัล 

ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
ชั้น 15 อำคำรยำคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 630-634 
สำยตรง 0-2619-8086 โทรสำร 0-2619-8085 
หรือดูรำยละเอียดได้ที่ www.tqa.or.th 

 ข้อก าหนดส าหรับการเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน 

ผู้สมัครต้องจัดท ำรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน ตำมรูปแบบ
ที่ก ำหนด ดังนี้  

ส่วนประกอบของรายงาน 
1. ปกหน้า: ใช้กระดำษเปล่ำสีขาวเท่านั น ห้ำมใช้แผ่นใสหรือปกสี

อื่นๆ ควำมหนำของกระดำษอย่ำงน้อย 180 แกรม จัดท ำเป็นปกหน้ำ ไม่ต้อง
ระบุชื่อองค์กร สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมำยองค์กร ลวดลำย หรือรูปผลิตภัณฑ์
ของผู้สมัคร เพื่อช่วยให้รำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนของผู้สมัครเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

2. ปกใน: ใช้กระดำษควำมหนำของกระดำษอย่ำงน้อย 180 แกรม 
แสดงรำยละเอียดและแสดงควำมเป็นเจ้ำของ ให้ส ำนักงำนทรำบ โดยระบุ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยองค์กร ชื่อองค์กร สถำนที่ท ำงำนหลัก ห้ำมพิมพ์
ลวดลำยหรือรูปภำพเต็มหน้ำเอกสำร เว้นระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนละ 2.5 ซม. 

3. ผังโครงสร้างองค์กร: เพื่อเป็นกำรแสดงข้อมูลเบื้องต้นของ
องค์กรผู้สมัครที่เป็นปัจจุบัน ห้ำมใส่เคร่ืองหมำยองค์กรหรือสัญลักษณ์  

ผังโครงสร้ำงองค์กร     ประกอบด้วย 
 ผังโครงสร้ำงองค์กร  จ านวน 1 หน้า 

http://www.tqa.or.th/
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 ผังกำรบริหำรงำนระหว่ำงองค์กรแม่กับองค์กรผู้สมัคร กรณีที่
เป็นองค์กรในเครือ (องค์กรแม่ – องค์กรลูก) เพื่อประโยชน์ขององค์กรท่ำนใน
กำรตรวจประเมิน  จ านวนไม่เกิน 2 หน้า 

4. ค าอภิธานศัพท์ ค าย่อ หรือค าศัพท์เฉพาะขององค์กรผู้สมัคร (ถ้ำมี): 
ควรท ำเฉพำะค ำศัพท์ที่ใช้ในองค์กรเท่ำนั้น ไม่ได้หมำยถึงค ำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป  
ตัวอย่ำงเช่น SWOT เป็นค ำที่ใช้ทั่วไป หมำยถึง Strengths Weaknesses 
Opportunities Threats เป็นต้น  โดยความยาวไม่เกิน 5 หน้า จ ำนวน
บรรทัดให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด  

5. สารบัญ: ควรระบุหัวเร่ืองให้ชัดเจน โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น
สำรบัญ สำรบัญตำรำง และสำรบัญรูปภำพ รวมแล้วไม่เกิน 5 หน้า กรณีที่มี
สำรบัญตำรำง และสำรบัญรูปภำพขอให้ผู้สมัครระบุเลขที่ของตำรำงและ
รูปภำพให้ชัดเจน 

6. อธิบายโครงร่างองค์กร (Organization Profile): ฉบับ
ภำษำไทย ควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำ และฉบับภำษำอังกฤษควำมยำวไม่เกิน 7 หน้ำ 
ในกำรเขียนรำยงำนส่วนนี้ให้ศึกษำ โครงร่ำงองค์กรในหนังสือเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ  

7. อธิบายวิธีการและผลการด าเนินงาน: ตำมเกณฑ์ส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวด ส ำหรับภำษำไทยควำมยำวไม่เกิน 90 หน้ำ 
และส ำหรับภำษำอังกฤษ ควำมยำวไม่เกิน 63 หน้ำ โดยใส่หมำยเลขและ
หัวข้อของเกณฑ์ ให้หมำยเลขก ำกับรูปภำพ แผนผัง กรำฟ และตำรำง รวมทั้ง
ใส่เลขหน้ำ ในกำรเขียนรำยงำนส่วนนี้ให้ศึกษำจำกหนังสือเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติในปีที่สมัคร 
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8. ปกหลัง: ใช้กระดำษเปล่ำสีขาวเท่านั น ควำมหนำของกระดำษ
อย่ำงน้อย 180 แกรม จัดท ำเป็นปกหลัง โดยไม่ต้องระบุชื่อองค์กร สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมำยองค์กร ลวดลำย หรือรูปผลิตภัณฑ์ของผู้สมัคร เพื่อช่วยให้
รำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนของผู้สมัครเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

9. การคั่นหน้า และการจัดหมวดหมู่  ผู้สมัครสำมำรถท ำได้        
(ไม่บังคับ) โดยใช้กระดำษเปล่ำที่มีสีในกำรคั่นหน้ำ ไม่ระบุข้อควำมอื่นๆ 
นอกจำกระบุ หมวดที่ 1-7 เท่ำนั้น เพื่อควำมเป็นหมวดหมู่ภำยในรำยงำน 
และสะดวกในกำรเปิดอ่ำนของผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

10. การระบุเลขหน้า ให้เริ่มระบุหน้ำที่ 1 ที่หน้ำแรกของโครงร่ำง
องค์กร นับเรียงไปจนถึงเนื้อหำส่วนที่เป็นวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนในหน้ำ
สุดท้ำยไม่เกิน 100 หน้ำ (ส ำหรับภำษำไทย) และไม่เกิน 70 หน้ำ (ส ำหรับ
ภำษำอังกฤษ) 

11. ส่วนบน (Header) และส่วนท้าย (Footer) ของหน้ากระดาษ 
ผู้สมัครไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์หรือไม่ต้องระบุชื่อองค์กรในส่วนบน (Header) 
และส่วนท้ำย (Footer) ของหน้ำกระดำษทุกหน้ำ โดยขอให้ระบุเพียงเลขหน้ำ
เท่ำนั้น 

 

รายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน จ านวนหน้า 
ฉบับภำษำไทย 

 โครงร่ำงองค์กร 
 รำยงำน 

100 หน้า 
10 หน้ำ 
90 หน้ำ 

English 
 Organization Profile 
 Report (Category 1 – 7) 

70 Page 
7 Pages 

63 Pages 
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หมายเหตุ :  
1. ห้ำมแสดงข้อควำม  รูปภำพ  แผนผัง  ประกอบรำยงำนวิธีกำร

และผลกำรด ำเนินงำน นอกเหนือจำกส่วนประกอบของรำยงำนข้อ 1  ถึง 11 
ไม่อนุญำตให้มีภำคผนวก 

2. กำรแสดงรำยละเอียด รูปภำพ แผนผัง ประกอบรำยงำนวิธีกำร
และผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ต้องใช้พื้นที่ในข้อ 6 ถึง 7 ตำมจ ำนวนหน้ำท่ี
ก ำหนดเท่ำนั้น 

อย่ำงไรก็ตำม องค์กรผู้สนใจสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
ควรศึกษำรำยละเอียดกำรจัดท ำรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนจำก
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เนื่องจำกอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใน
แต่ละปี 
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 ข้อแนะน าในการจัดท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน 
(Application Report) 

1. ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับปีที่สมัครขอรับรางวัล  

องค์กรควรมีกำรศึกษำข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับเกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ เนื่องจำก
ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติมีนโยบำยในกำรปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับ National Quality Award ของสหรัฐอเมริกำ จึงมีกำรปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ทุก 2 ปี ผู้ที่สมัครจึงควรศึกษำเกณฑ์ที่ประกำศใช้ในปีที่ประสงค์      
ขอสมัครเข้ำรับรำงวัล 

เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ประกอบด้วย หมวดหลักดังนี้ 
 โครงร่ำงองค์กร มี 2 หัวข้อ 
 หมวดกระบวนกำร ประกอบด้วย หมวดที่ 1-6 มี 12 หัวข้อ 
 หมวดผลลัพธ์  ประกอบด้วย หมวดที่ 7 มี 5 หัวข้อ 
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2. วางแผนการจัดท ารายงาน 

2.1 การจัดตั งคณะท างาน  

ผู้สมัครควรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำน โดยอำจ
จัดตั้งในรูปแบบคณะท ำงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน  
เนื่องจำกกำรเขียนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นต้องรวบรวม
ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร จึงเป็นเรื่องยำกที่กำรเขียนรำยงำน
จะเป็นควำมรับผิดชอบเฉพำะผู้ใดผู้หนึ่งเท่ำนั้น 

คณะท ำงำน อำจประกอบด้วย 
 คณะกรรมการ (Steering Committee) อำจประกอบด้วย 

ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร และผู้บริหำรอำวุโส มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย
กำรจัดท ำรำยงำน  กำรให้ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร จัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นแก่
คณะท ำงำน เช่น เวลำ อุปกรณ์ ข้อมูล เครื่องมือต่ำงๆ ทบทวนและรับรอง
รำยงำนก่อนส่งส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรเพื่อให้ทันกับก ำหนดส่งรำยงำน รวบรวม/ทบทวน/บูรณำกำรข้อมูลที่
ได้รับจำกทีมงำน บริหำรโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนและทรัพยำกรที่ได้รับ   
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและตั้งทีมงำน 

 ทีมงาน (Team Member)  รวบรวมข้อมูลตำมที่ได้รับ
มอบหมำย เขียนรำยงำนในส่วนที่รับผิดชอบ ประสำนงำนกับผู้จัดกำร
โครงกำร  ปรับปรุงรำยงำน  และจัดพิมพ์รำยงำนเป็นรูปเล่มตำมข้อก ำหนด 
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2.2 ขั นตอนการจัดท ารายงาน ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ส ำคัญ 
ได้แก่  

2.2.1 วางแผนงานโครงการ  

เพื่อก ำหนดกิจกรรมหลักทั้ งหมดในกำรจัดท ำรำยงำน      
กำรก ำหนดกรอบเวลำกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน กำรวำงแผนงำนนี้            
ควรสอดคล้องกับระยะเวลำของกำรจัดส่งรำยงำนที่ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติก ำหนด รวมทั้งกำรก ำหนดวิธีกำรจัดส่งรำยงำนซึ่งใช้ระยะเวลำใน
กำรจัดส่งที่แตกต่ำงกัน 

2.2.2 รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนนี้ มักเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลำมำกที่สุด โดยเฉพำะ
องคก์รที่เพิ่งจัดท ำรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินกำรเป็นครั้งแรก  ข้อควร
พิจำรณำในขั้นตอนนี้ คือ 

 แหล่งข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  แหล่งข้อมูล
ภำยในองค์กร อำจประกอบด้วย เอกสำร คู่มือกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน ฐำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบงำนหลัก  ผู้บริหำร  แหล่งข้อมูลภำยนอก
องค์กร อำจประกอบด้วย ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ พันธมิตร  ชุมชน               
ศูนย์ข้อมูลทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ วำรสำร  
สมำคม ชมรมต่ำงๆ  

 วิธีจัดเก็บข้อมูล  ควรพิจำรณำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำร
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ข้ำงต้น  วิธีที่ใช้บ่อย ได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูล
จำกแหล่งที่เก็บข้อมูลโดยตรง เช่น เอกสำร ฐำนข้อมูล  รำยงำนผลกำรส ำรวจ   
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน  และอำจรวมทั้งกำรส ำรวจสถำนที่
ปฏิบัติงำน 

 กำรประเมินควำมส ำคัญและควำมเกี่ยวข้องของข้อมูล 
หลังจำกรวบรวมข้อมูลตำมแผนงำนที่ก ำหนดแล้ว คณะท ำงำนควรพิจำรณำ
ว่ำข้อมูลใดมีควำมส ำคัญ และเกี่ยวข้องกับระบบงำนหรือข้อมูลเรื่องอื่นๆ อีก
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หรือไม่  มีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์รำงวัลคุณภำพในหมวดใด  เพื่อเป็นกำร
กลั่นกรองข้อมูลเนื่องจำกบ่อยครั้งที่องค์กรมีข้อมูลจ ำนวนมำกเกินจ ำนวน
หน้ำที่ก ำหนด หรืออำจยังไม่ได้ข้อมูลที่จ ำเป็นเพียงพอ  

2.2.3 จัดท าร่างรายงาน   

เพื่อประเมินเบื้องต้นว่ำข้อมูลมีครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ และ
ควรจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่  และจัดท ำร่ำงรำยงำนให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจัดท ำรำยงำนตำมที่ก ำหนด  เบื้องต้นอำจไม่ต้องเคร่งครัดกับ
จ ำนวนหน้ำเท่ำกับคุณภำพและควำมครบถ้วนของข้อมูล กำรเขียนที่ท ำให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจองค์กรได้ง่ำย  และแสดงถึงจุดแข็ง และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
(Good Practices) 

2.2.4 ทบทวนร่างรายงาน 

ให้มีควำมสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ทั้งเล่ม ในขั้นตอนนี้ 
คณะท ำงำนควรมีกำรตกลงกำรใช้ถ้อยค ำที่ตรงกัน โดยเฉพำะเมื่อมีกำรอ้ำงถึง
ข้ำมหมวดหรือหัวข้อในเรื่องเดียวกัน  คณะท ำงำนอำจก ำหนดกำรใช้ค ำย่อ 
กำรจัดท ำอภิธำนศัพท์ กำรก ำหนดรูปแบบของรำยงำน เช่น กำรใช้สัญลักษณ์ 
กำรใช้สีของหมวดผลลัพธ์ เป็นต้น 

2.2.5 ปรับปรุงรายงาน และจัดท ำรูปเล่ม   

3. การเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน  

3.1 แนวทางการเขียนรายงาน หมวดโครงร่างองค์กร 

ในหมวดนี้ ค ำถำมเป็น “What” หรือ ค ำถำม “อะไร” ซึ่งให้
ผู้สมัครให้ข้อมูลทุกค ำถำมย่อย ค ำถำมในหมวดนี้ ถือเป็นค ำถำมส ำคัญซึ่ง
องค์กรต้องตอบตำมบริบทขององค์กร โดยจ ำนวนหน้ำที่ก ำหนด คือ ไม่เกิน 
10 หน้ำกระดำษ A4  อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ผู้สมัครไม่มีข้อมูลในกำรตอบ
ค ำถำมบำงเร่ือง อำจเป็นจุดตั้งต้นของกำรจัดท ำแผนปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูล
ดังกล่ำวก่อนด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
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3.2 แนวทางการเขียนรายงาน หมวดกระบวนการ (Process)  

ในหมวดนี้ ค ำถำมเป็น “HOW (อย่างไร)” เป็นส่วนใหญ่         
ซึ่งกำรตอบค ำถำม ผู้สมัครจ ำเป็นต้องอธิบำยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้องกับค ำถำมนั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำร ตัววัด กำรน ำไปปฏิบัติ 
และปัจจัยด้ำนกำรประเมินผล กำรปรับปรุง และกำรเรียนรู้  นอกจำกนี้           
ในหมวดกระบวนกำรยังมีค ำถำม “What (อะไร /อย่ำงไรในบำงค ำถำม)” 
แสดงว่ำต้องกำรค ำตอบทั้ง 2 ลักษณะ วิธีกำรเขียน สำมำรถใช้ได้หลำย
รูปแบบ เช่น กำรบรรยำยหรือพรรณนำ  กำรบรรยำยผสมผสำนกับกำรใช้
แผนภำพ ตำรำง รูปภำพ และอื่นๆ เพื่อท ำให้ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย (ดูตัวอย่ำงกำรเขียนในหัวข้อ – ตัวอย่างการ
เขียนหมวดกระบวนการ (Process)) ค ำตอบที่ขำดข้อมูลดังกล่ำว หรือ          
แค่เพียงยกตัวอย่ำงจะถูกประเมินว่ำ ข้อมูลหรือสำรสนเทศน้อย และไม่
ชัดเจน (Anecdotal Information)  
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ตัวอย่างการเขียนหมวดกระบวนการ (Process) 

ตัวอย่างการเขียนแบบพรรณนา 

3.1 ก (1) อิมแพกซ์ด ำเนินกำรรับฟังลูกค้ำ (Voice of Customer)  
โดยฝ่ำยขำยสอบถำมควำมสะดวกในกำรติดต่อจำกลูกค้ำรำยส ำคัญเป็น
ประจ ำทุกปี และส่งข้อมูลช่องทำงที่ลูกค้ำมีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับ         
อิมแพกซ์  จำกนั้นฝ่ำยขำยส่งข้อมูลให้ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบจัดท ำช่องทำงกำรรับฟังลูกค้ำ และน ำเสนอผู้บริหำรเพื่ออนุมัติ  
ปัจจุบันอิมแพกซ์มีช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อเพื่อแจ้งควำมต้องกำร  
สั่งซื้อสินค้ำ  ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงหลัก 
คือ โทรศัพท์  เว็บไซต์  พนักงำนขำย  อีเมล์บริษัท  เป็นต้น  ข้อมูลที่ได้รับ
จำกช่องทำงดังกล่ำว  ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์จะบันทึกข้อมูลกำรรับฟังลูกค้ำ และ
สรุปผลส่งให้ฝ่ำยขำย และผู้บริหำรเพื่อปรับปรุงและจัดท ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งอยู่
ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  จำกกำรสอบถำมลูกค้ำถึงควำมสะดวกใน
กำรติดต่อ พบว่ำลูกค้ำบำงกลุ่มมีควำมสนใจในกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร  ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์  อิมแพกซ์จึงจัดท ำ 
Facebook เพื่อเป็นช่องทำงที่เพิ่มขึ้นตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำในปี 2555  
และเริ่มมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร และ
ช่องทำงกำรสื่อสำร 
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3.1ก(1) อิมแพกซ์ด าเนินการรับฟังลูกค้า (Voice of Customer) โดยฝ่ายขาย
และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าช่องทางการรับฟังลูกค้า 
ปัจจุบันอิมแพกซ์มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อเพ่ือแจ้งความต้องการ  สั่งซื อ
สินค้า  ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั งสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางหลัก คือ 
โทรศัพท์  เว็บไซต์  พนักงานขาย  อีเมล์บริษัท  เป็นต้น ดังรูป  จากการ
สอบถามลูกค้าถึงความสะดวกในการติดต่อ พบว่าลูกค้าบางกลุ่มมีความสนใจ
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร  ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์  อิมแพกซ์จึงจัดท า Facebook เพ่ือเป็นช่องทางที่เพ่ิมขึ นตามความ
คิดเห็นของลูกค้าในปี 2555  และเร่ิมมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านการติดต่อสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร 
 
 
 

รูปขั นตอนการจัดท าช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า 
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ตัวอย่างการเขียนพรรณนาประกอบตาราง 

3.1 ก (1) อิมแพกซ์ด ำเนินกำรรับฟังลูกค้ำ (Voice of Customer)  
โดยฝ่ำยขำยสอบถำมควำมสะดวกในกำรติดต่อจำกลูกค้ำรำยส ำคัญเป็น
ประจ ำทุกปี และส่งข้อมูลช่องทำงที่ลูกค้ำมีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับ       
อิมแพกซ์  จำกนั้นฝ่ำยขำยส่งข้อมูลให้ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์และน ำเสนอผู้บริหำร
เพื่ออนุมัติ  ปัจจุบันอิมแพกซ์มีช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อเพื่อแจ้งควำม
ต้องกำรสั่งซื้อสินค้ำให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำง
หลัก ดังตำรำงที่ ....  ข้อมูลที่ได้รับจำกช่องทำงดังกล่ำวฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์จะ
บันทึกข้อมูลกำรรับฟังลูกค้ำ และสรุปผลส่งให้ฝ่ำยขำย และผู้บริหำรเพื่อ
ปรับปรุงและจัดท ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  จำก
กำรสอบถำมลูกค้ำถึงควำมสะดวกในกำรติดต่อ พบว่ำลูกค้ำบำงกลุ่มมีควำม
สนใจในกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร  ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ผ่ำนทำง          
สื่อสังคมออนไลน์  อิมแพกซ์จึงจัดท ำ Facebook เพื่อเป็นช่องทำงที่เพิ่มขึ้น
ตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำในปี 2555  และเริ่มมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร และช่องทำงกำรสื่อสำร 

 

 

3.3 แนวทางการเขียนรายงาน หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 

ในหมวดนี้ แม้ว่ำค ำถำมจะเป็นค ำถำม “ What” แต่ภำษำไทย
ใช้ค ำว่ำ “อย่ำงไร” ในที่นี้เนื่องจำกเป็นกำรปรับถ้อยค ำเพื่อให้ได้ควำมหมำย
ตำมส ำนวนของไทย แต่ประเด็นหลัก คือ กำรรำยงำนผลลัพธ์ที่ส ำคัญในเรื่อง
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ต่ำงๆ  ซึ่งมักใช้กำรบรรยำยประกอบกำรแสดงภำพกรำฟประเภทต่ำงๆ หรือ
ตำรำงรำยงำนผลลัพธ์ คุณลักษณะที่ส ำคัญของกำรเขียนรำยงำนในหมวดนี้ 
ผู้สมัครควรพิจำรณำ ดังนี้ 

3.3.1 การรายงานที่เน้นที่ผลลัพธ์ที่ส าคัญ    
ผู้สมัครอำจมีผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนมำก ในกรณี

นี้ควรแสดงผลลัพธ์ที่ส ำคัญเป็นหลัก ได้แก่  ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับโครงร่ำง
องค์กร และตัวชี้วัดที่ถูกถำมอยู่ในเกณฑ์หมวดต่ำงๆ คือ หมวดกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์ กำรจัดกำรกระบวนกำร และหมวดอื่นๆ เช่น หมวดท่ี 4 หมวดที่ 5 
และ หมวดที่ 6 

3.3.2 น าเสนอให้กระชับ เข้าใจง่าย   

เช่น กำรใช้กรำฟ/ตำรำง  กำรระบุเร่ืองกรำฟ/ตำรำง ให้ชัดเจน  
ในกรณีที่เทียบเคียงผลลัพธ์กับองค์กรอื่นควรปรับข้อมูลให้เป็นฐำนเดียวกัน
เพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

3.3.3 เชื่อมโยงผลลัพธ์และค าอธิบายผลลัพธ์   

ควรน ำเสนอผลลัพธ์คู่กับค ำอธิบำยผลลัพธ์ เพื่ออธิบำย
แนวโน้มที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญไม่ว่ำด้ำนบวกหรือลบ กำรอธิบำย
จะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินมีควำมเข้ำใจได้ชัดเจนว่ำ ผลลัพธ์นั้นไม่ว่ำมีแนวโน้ม
ที่ดีหรือไม่ เกิดจำกสำเหตุใดและแสดงถึงควำมสำมำรถขององค์กรในกำร
รับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ดีเพียงใด  

3.3.4 ลักษณะส าคัญของผลลัพธ์ ประกอบด้วย  

 กำรรำยงำนผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(Level) เช่น เป้ำหมำยของแผนงำน มำตรฐำนของกระบวนกำร  

 กำรรำยงำนผลลัพธ์ทุกปีที่มีกำรวัดด้วยผลลัพธ์ตัวนั้น 
หรือกำรรำยงำนแนวโน้ม (Trend) เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติจะประเมิน
ว่ำองค์กรที่มีควำมสำมำรถสูงจะมีผลลัพธ์ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 



คู่มือการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ                                                

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำต ิ 24 

หรือ 3 รอบกำรด ำเนินงำน กรณีที่มีผลลัพธ์น้อยกว่ำ 3 ปีจึงอำจแสดงถึงกำรมี
ผลลัพธ์ที่ดีในขั้นเริ่มต้นหรือระยะแรก 

 แสดงผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสำหกรรมหรือ         
คู่เทียบ (Comparison) ตำมที่ผู้สมัครระบุว่ำมีคู่แข่ง คู่เปรียบเทียบในโครงร่ำง
องค์กร ซึ่งอำจแสดงได้ทั้งผลลัพธ์ของผู้สมัครในแต่ละเรื่องเทียบกับคู่แข่งรำย
ส ำคัญ เทียบกับค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรม  หรือเปรียบเทียบกับคู่เทียบเฉพำะรำย 

 ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ผ ล ลั พ ธ์ จ ำ แ น ก ต ำ ม ก ลุ่ ม ที่ ชั ด เ จ น 
(Integration) ไม่ควรแสดงค่ำเฉลี่ยของกลุ่มเพียงอย่ำงเดียว ในที่นี้หมำยถึง 
กำรรำยงำนผลลัพธ์จ ำแนกตำมกลุ่มที่ผู้สมัครระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กรเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรกับกลุ่มย่อยๆ ในแต่ละด้ำน เช่น 
ผลลัพธ์จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์หลัก  ส่วนตลำด  กลุ่มลูกค้ำ  กลุ่มบุคลำกร 
เป็นต้น 
 (ดูตัวอย่างการเขียนในหัวข้อ – ตัวอย่างการเขียนหมวดผลลัพธ์) 
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ตัวอย่างการเขียนหมวดผลลัพธ์ (Result) 

 
7.1 ก ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม มีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ปี 2551 

โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ ค ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จำกกำรส ำรวจและวิเครำะห์
พฤติกรรมลูกค้ำประสบควำมส ำเร็จเช่นเดียวกัน และมีผลลัพธ์ทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส ำคัญ เนื่องจำกกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรที่มีควำมรวดเร็วตำมที่ลูกค้ำคำดหวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2552         2553            2554            2555 

คูแ่ขง่ 1 
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ค าถามส าหรับการสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

1) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย มีที่มาหรือแหล่งก าเนิด
มาอย่างไร ใครเป็นผู้ก่อตั ง และมีอ านาจในการตัดสินกระบวนการทั งหมด 

ตอบ รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เริ่มต้นจำกควำมร่วมมือของ 2 หน่วยงำน คือ 
สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ และ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ ในปี 2539 ทั้งนี้เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรจัดตั้งรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
เป็นหน่วยงำนบริหำรรำงวัล โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

2) หากต้องการเริ่มต้นสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต้องเตรียมการ
อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ตอบ อย่ำงแรกที่องค์กรต้องท ำคือศึกษำเนื้อหำของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติให้เข้ำใจ เตรียมคนให้พร้อม เตรียมใจให้ดี ที่ส ำคัญ ผู้บริหำรระดับ
สูงสุดขององค์กรต้องเอำจริงเอำจัง ไม่ใช่ให้กำรสนับสนุนแค่งบประมำณ
เท่ำนั้น กำรปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ำมคืน  

3) ท าไมถึงต้องสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เนื่องจากรางวัลอื่นๆ 
ก็มีมากมาย 

ตอบ องค์กรที่สมัครขอรับรำงวัล ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลหรือไม่ ทุกองค์กรจะได้
รำยงำนป้อนกลับ หรือที่เรียกว่ำ Feedback Report ในรำยงำนป้อนกลับจะ
ระบุถึงจุดแข็ง และที่ส ำคัญ จุดที่องค์กรต้องปรับปรุง ซึ่งนับว่ำเป็นประโยชน์
ต่อกำรน ำไปวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงองค์กรให้ดีข้ึนได้ 
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4) ท าไมรางวัลคุณภาพแห่งชาติถึงเทียบเท่ากับรางวัลระดับมาตรฐานโลก 

ตอบ เพรำะรำงวัลคุณภำพแห่งชำติมีพื้นฐำนทำงด้ำนเทคนิคและกระบวนกำร
ตรวจประเมินเช่นเดียวกับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
Malcolm Baldrige National Quality Award ซ่ึงเป็นต้นแบบของรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติกว่ำ 70 ประเทศทั่วโลก 

5) หากได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แล้วองค์กรจะได้รับอะไรบ้าง 

ตอบ อย่ำงแรกและส ำคัญที่สุด คือเกียรติประวัติที่แสดงให้เห็นว่ำองค์กรมีกำร
บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศเทียบชั้นมำตรฐำนสำกล และเป็นที่ยอมรับจำกองค์กร
ต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

6) หากองค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แล้ว ในปีถัดไปไม่
สามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้  ใช่หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ องค์กรที่ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ หรือ TQA ในปีนี้ ไม่สำมำรถยื่น
ขอรับรำงวัลได้อีกเป็นเวลำ 5 ปี แต่สำมำรถยื่นขอรับกำรประเมินและ         
รับรำยงำนป้อนกลับได้ โดยใช้ช่องทำงกำรสมัครขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

7) รางวัลคุณภาพแห่งชาติเหมาะส าหรับองค์กรขนาดกลาง – ขนาดใหญ่
เท่านั นใช่หรือไม่ องค์กรขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะท า TQA ใช่หรือไม่  

ตอบ เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติเป็นเกณฑ์ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ทุกขนำดขององค์กรไม่ว่ำจะเป็นองค์กรขนำดเล็ก กลำง หรือ ใหญ่ และ         
ไม่จ ำกัดว่ำจะเป็นภำคส่วนไหน เช่น ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำคธุรกิจ
บริกำร ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรสำธำรณสุข องค์กรปกครองท้องถ่ิน  
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8) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรในเครือข่าย (องค์กรลูก) หากการ
ด าเนินการบางหมวด องค์กรแม่เป็นผู้ด าเนินการ เช่น การสรรหา
ทรัพยากรบุคคล ถ้าเป็นเช่นนี องค์กรสามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ได้หรือไม่  

ตอบ องค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ำย จะสมัครขอรับรำงวัลได้ต้องมี
ควำมเป็นเอกเทศเพียงพอในกำรด ำเนินกิจกำรของตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
ต้องสำมำรถถูกตรวจประเมินภำยใต้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพทั้ง 7 หมวด 

9) ปัจจุบันมีเกณฑ์รางวัลต่างๆ มากมาย อยากทราบว่า TQA  PMQA หรือ 
SEPA ฯลฯ มีความแตกต่างกันอย่างไร  

ตอบ เกณฑ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น TQA PMQA หรือ SEPA ต่ำงก็พัฒนำมำจำก
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ Malcolm 
Baldrige National Quality Award ด้วยกันทั้งสิ้น เนื้อหำส่วนใหญ่จะมี
ควำมคล้ำยคลึงกัน แต่อำจจะมีข้อแตกต่ำงในรำยละเอียด ไม่ว่ำจะเป็นเกณฑ์
รำงวัลไหน ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อในกำรพัฒนำด้วยกันทั้งสิ้น 

10) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ รางวัลภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช่หรือไม่ 

ตอบ รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ แต่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกนำยกรัฐมนตรี 
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11) หากต้องการยื่นสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ มีที่ปรึกษา ส าหรับแนะน าและให้ความรู้ องค์กรผู้สมัคร
ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ เพื่อควำมโปร่งใส ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ไม่มีนโยบำยในกำร
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่องค์กรผู้สมัครที่ต้องกำรขอรับรำงวัล อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนจึงได้
มอบหมำยให้ฝ่ำยฝึกอบรม สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ จัดอบรมหลักสูตร
ต่ำงๆ ในรูปแบบ TQA Training Program (ฝึกอบรมในภำพใหญ่และ
ภำพรวมหลำกหลำยองค์กร) ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์  

12) ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ ใคร 

ตอบ ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มีควำมเข้ำใจเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ ท ำหน้ำที่วิเครำะห์และให้ควำมเห็นเพื่อกำรพัฒนำและ
ปรับปรุ ง องค์ กร ในมุมมองจำกควำม เชี่ ย วชำญของสำขำวิ ช ำชี พ               
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจประเมินภำยใต้กรอบของเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
โดยไม่มีผลประโยชน์และค่ำตอบแทนใดๆ   

13) จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor 
Code of Conduct) ประกอบด้วยจรรยาบรรณด้านใดหรือหมวดใด 

ตอบ จรรยำบรรณของผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ                    
(TQA Assessor Code of Conduct) ถือเป็นมำตรฐำนหรือข้อปฏิบัติที่
ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติทุกท่ำนได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในกำร
ตรวจประเมินองค์กรต่ำงๆ ที่สมัครเพื่อเข้ำรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ
ประกอบด้วยจรรยำบรรณ 3 หมวด ได้แก่หมวดที่ 1: ควำมเป็นมืออำชีพ  
หมวดที่ 2: กำรเก็บรักษำควำมลับ  หมวดที่ 3: ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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14) ข้อมูลขององค์กรผู้สมัครจะเก็บเป็นความลับไปนานเท่าไหร่ 

ตอบ  ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรรับสมัคร
องค์กรที่จะขอรับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ และด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
กระบวนกำรตรวจประเมินภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรรำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ โดยกำรยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่ดี โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล         
ในฐำนะหน่วยงำนที่มีควำมเป็นกลำง จึงไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ควำมลับให้แก่บุคคลอื่นได้ ทุกปีเมื่อกระบวนกำรตรวจประเมินสิ้นสุดลง 
ส ำนักงำนจะน ำเอกสำรที่เป็นควำมลับไปท ำลำย โดยวิธีกำรกวนและย่อยเป็น
เยื่อกระดำษในทันที โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนควบคุมดูแลจนเอกสำร
ทั้งหมดถูกย่อยท ำลำยจนเปลี่ยนสภำพไป 
 ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่ งชำติต้ องรักษำจรรยำบรรณ 
เช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนไม่สำมำรถ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับใดๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อ
ภำพลักษณ์ขององค์กรหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  

15) สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้
จากแหล่งใดบ้าง 

ตอบ ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  มีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 อำคำรยำคูลท์ 
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 0–2619–5500 ต่อ 630-634 สำยตรง 0–2619–8086 โทรสำร: 
0–2619–8085  www.tqa.or.th  

http://www.tqa.or.th/



