
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 ประเภท Manufacturing QCC Prize  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
1 ลดปัญหาค่า DO ใน BBT สูงกว่า 0.100 ppm ไม่ได้ตามเป้าหมาย (≤ 5%) FILTRATION & BLENDING บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จ ากัด 
2 ลดอัตราการเกิด Break down กระดาษติดเบิ้ลที่เคร่ือง Easy life Line 2 สิงห์ล้านนา return บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
3 เพิ่ม Production Rate ข้อต่อ PVC 45 DL 100 New Mould Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
4 เพิ่ม % EFF ลูกค้า ADIDAS Line วารินทร ์ มุ่งมั่นพัฒนา บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ ากัด 
5 แก้ปัญหา NG งานเย้ือง หนุ่มสาวไทบ้าน บริษัท เอ็กเซดด้ี ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด 
6 ลดการ Over load trip ของเคร่ืองเพิ่มความหนาแน่นที่ Line ผลิต 2 หมูบิน 61 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
7 ลดปริมาณการสูญเสียน้ าประปาที่ DRUM3 SEASON CHANGE บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
8 ลดปริมาณการสูญเสียน้ าหนักเม็ดลูกบดที่หลุดออกไปกับผลิตภัณฑ์ในข้ันตอนการเดินเครื่องบดตอ่เนื่อง NANOVATION บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
9 ลดอัตราการเกิด Lead Frame โก่งงอเสียรูปที่ประกอบการติด Die ของงานรุ่น FN Candy บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

10 ลดอัตราการเกิดอาการเสียช้ินงานเป็นโพรง ที่ขั้นตอนตัดแยกชิ้นงานของงานรุ่น HRM Packing Junior  
(ปฎิบัติการล่าฝัน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11 ลดอัตราการเกิด Solder open ของผลิตภัณฑ์ Flex HCA Believe บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

12 ลดปัญหา Nut Spot M.8 RR.outer LH. กลับด้าน แสงจันทร ์ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

13 ลดเวลาการท างาน Process Spot Bkt HMSL เต่า 3 จี บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางพลี) 

    ผลงาน QCC ผ่านรอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
เข้าสู่การน าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ  

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 
 



 

 

 ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลด Break down ของแสตมป์ ป้อนไปยังชุด End of Stroke Guide ไม่คงที่ ที่เคร่ืองบรรจุซอง  
Alfa Ram น.25 Good Time การยาสูบแห่งประเทศไทย  

2 ก าจัดปัญหาช้ินงาน BRG Ass'y ร่วงที่กระบวนการ G040 First Class Team บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 
3 ลด Ng Cratering Part Console Upper เด็กใหม่ บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4 ลดปัญหา Assy Leak Test Machine NG จากระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ของเคร่ืองยนต์ Model Y GORANGER บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
5 ลดปัญหาเสื้อสูบแตกจาก Dot Marking Machine หมูจิ๋ว บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
6 ลดปัญหา dB ต่ าเคร่ือง Monitor Test MO-MS-LN9 Creative New บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
7 ลดอัตรางานเสียรอยถลอกด้านข้างเคส ที่ไลน์ D5 กอหญ้า บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8 ลดงานเสียชิป L แตก model MPD6D788 ที่ SMT G5 และ Assembly H3 New Born บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9 ลดจ านวนช้ินงานเสียในกระบวนการจากอาการ Dent on seal surface 4 กุมาร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10 ลดจ านวนช้ินงานเสียในกระบวนการชุบท่อจากอาการผิวไม่เรียบ Lab story บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

11 ลดอัตราการเกิด Lens เป็นรอยขีดข่วนที่กระบวนการทดสอบแสงและการกระจายของแสงของ
ผลิตภัณฑ์ Flash Module ปั้นฝัน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

12 ลดอัตราการเกิดสิ่งแปลกปลอมบนตัวชิ้นงาน ที่ขั้นตอนการเคลือบน้ ายา ของงานรุ่น Tire Tag 
(HTAG0054) 

Tire Tag Team 
(New Change) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

13 ลดปัญหางานเป็นรอยคราบขาว High Light CF บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากัด 
 

 
 
 
 
 



 

 

 ประเภท Task Achieving QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
1 พัฒนาวิธีการวัดค่า Torque ในกระบวนการบรรจุน้ าด่ืมขวด PET ต้นก าลัง 02 บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด 
2 เพิ่มปริมาณ Product จากการเกดิ Over Size ที่ Line W1 Virus C บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
3 ลดเวลาการบันทึกข้อมูล SO ระดับปฎิบัติการ เฉาก๊วยนมสด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
4 พัฒนาวิธีการเปลี่ยนมว้น Top Film ที่เคร่ือง Robopac Line 3 Double Team บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากัด 
5 ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ า Approve Process SW/DW Quality Tree บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ ากัด 
6 พัฒนาระบบ FIFO สินค้า Export ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ต้นข้าว บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

7 เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมระบบ (PM เคร่ืองจักร) Recycle gas pump ที่ Line I ให้กลับมา
พร้อมใช้งาน IQ – Team บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

8 การพัฒนาวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในตัวอย่าง Magnesium Sulfate R/M Team บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

9 ป้องกันการเกิดงานเสีย ขาของ Connector ตกเกิด 50% ที่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานของงาน 
รุ่น STYK SPY STYK บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

10 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Frame Zone 3 Tack 2 Power Supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

11 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการลดต้นทุน Sub Material G.O.D.s บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ ายา Codant ของไลน ์Knuckle 4*4 M & PDQC Team บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ประเภท Support QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลดค่าความแปรปรวนของการวัดความสูงของ Pulley ที่กระบวนการ P240 Assy Style บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการสอนหลกัสตูร Monodzukuri อีก 20% I - Spark บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

3 ลดปัญหารอยนูนของ Pulley Fixed, Secondary ที่ประกอบไม่ได้ ที่เคร่ืองล้าง MYW70027 ลูกหมูแข็งแรง บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

4 ลดเวลาการ Refurbish เคร่ือง Microwave Micro บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

5 ลด Reject บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงจากการ Seal เสีย Ant (i) Reject บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

6 Zero breakdown from gear coupling of GD07 นินจานารูโตะ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) 

7 ลดเวลาการเตรียมตัวอย่างสินค้า PP-R ในการทดสอบ Impact Strength ระเบียงน้ า บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 

8 ลดเวลาการหยิบสินค้าฮาร์ดแวร์ Ultimate Goal บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด 

9 ลดเวลา Minor Stop จากกระปอ๋งติดก่อนเข้าสะพานเส้นเด่ียว เคร่ืองยิงวันที่ Line Can ร่วมใจพัฒนา บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากัด 

10 ลดเวลาในการเตรียมลวดซีลรถขอส่งเบียร์ต่งประเทศ P T Warehouse บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากัด 

11 ลดหัว Stylus ช ารุด ก่อนหมดอายุการใช้งาน The Adventure บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

12 ลดปัญหา HMD Edger Side Guide ไม่ Detect เหล็ก EET 2017  
(Edger Evolution Team 2017) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

13 ลดเวลาการทดสอบค่าความสะอาดน้ ามัน ล้างชิ้นงาน (N-100-8-R-302) I thing so บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

14 ลดจ านวนช้ินงานท่อ High Pressure เสียจากอาการฝาชุบไม่เรียบ เลี่ยมทอง บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

15 Reduce the Shipping Preparation Process Time of MPMT Mix & Match บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

16 ลดอัตรา Output Error ที่เคร่ือง Scorching #2 Hero Kingdom บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

17 ลดปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทร์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs)  
จากการไล่อากาศในระบบท่อที่ช่องจ่ายน้ ามันที่ 13 

C - COMPLETE บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

18 ลดปริมาณสินค้าเปียกจากการขนส่ง Petchem Transport บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

19 ลดกลิ่นที่เกิดจากการทดสอบหาค่าความหนาแน่นด้วย Density Meter DMA 4500M  
ของตัวอย่าง Wild Naphtha STRONG บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 



 

 

 ประเภท Office QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 เพิ่มการจัดหากะเพราป่าเพื่อเพิ่มยอดขายเมนูข้าวกะเพราแช่เย็น Holy Basil บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี)   

2 เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบความรู้พื้นฐานพนักงานรายวัน คนคุณภาพ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 

3 ลดระยะเวลากระบวนการการออกเอกสาร Machine / Product verity Ant Universe บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

4 ลดเวลาการตรวจสอบราคา Parts Together we Grow บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

5 ลดปริมาณการอุดตันและรั่วซึมการต่อประกอบท่อพีพีอาร์ TS.Revolutions บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด (บางซื่อ)  

6 ยกระดับกระบวนการออก Kanban ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขั้น PC สบัแหลก บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
 

 ประเภท New Born QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 เพิ่ม % EFF ลูกค้า Jack Wolf Skin Product Code GNJKS สไตล์ GJW1304011 Saw b wa one team  
(ซอ บี วา วัน ทีม) SAWBWA VT LIMITED (Myanmar) 

2 การขจัดของเสียระยะ Gap 0.02 เกินมาตรฐานก าหนดของโมเดล Rack320 หลานย่าโม #2 บริษัท ชินเอ ไฮเทค จ ากัด 
3 การขจัดเศษอลูมิเนียมตกค้างออกจากชิ้นงาน Cover  Ass'y Valve Timing Cont. หลานย่าโม #1 บริษัท ชินเอ ไฮเทค จ ากัด 

4 Eliminate Loss Time From Bending Process ลดเวลาในการท างานของไลน์ดัดท่อไอเสีย  
โมเดล B STA Number #1 บริษัท ซังโกะไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จ ากัด 

5 ขจัดปัญหา Taper สั่น ยาวไม่เท่ากันของงาน Bearing Thrust P/N 49173-21800 Turbo Familial #2 บริษัท ไดน่าเมททอล จ ากัด 
6 การตรวจวัดชุดอุปกรณ์ HOTRUNNER แม่พิมพ์ใช้เวลานานเมื่อเกิดปัญหา ปล่อยวาง บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ ากัด 
7 ลด % Rework Ascast C/R/D SD20 อะไรๆ ก็โค้ บริษัท นวโลหะไทย จ ากัด 
8 ลดอัตราการเกิด AQI Carrier Tape Yogore ที่ Type MCR01 m/c TZ - 35 SPIRIT OF FIGHT บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9 ลดอัตราการกรอกข้อมูลใบขึ้นทะเบียนกลุ่ม SGA, QCC ผิดพลาด ฮาจิบัง บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 


