


 

 

 

 

 
 
 
  
 

        :  การน าเสนอผลงาน Support QCC Prize         (ห้อง A) 

 

 
 
 
 
 
 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดเวลาแก้ไขปัญหาอาการขวดบางบริเวณสเกลของชิ้นงาน 
PIGEON 150 ML ที่เครื่อง ASB6 MME Rider บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. ลดปัญหาระบบลมไม่พอในกระบวนการผลิต หนุ่มหน้าหวาน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

09:50 - 10:15 น. ลดปัญหา HSA Tail bent รุ่นงาน LHC ที่เครื่อง Beam 
solder HSA Genesis Line G2 All Be Winner บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10:15 - 10:30 น. พักดื่มน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. ลดจ านวนการล้างคอยล์เย็น Air Conditioner ด้วยคน  
กรณีเครื่องฯ Breakdown เบญจมินทร์ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการรายงาน TAG เครื่องจักรอยูร่ะหว่าง 
งานซ่อม สิงโต บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จ ากัด 

11:20 - 11:45 น. ลดเวลาและระยะทางในกระบวนการ Input slip  
โดยการปรับเปลี่ยน Layout การท างานใหม่ ผ้ึงหลวง บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

11:45 - 12:10 น. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Elongation คนดึงเหล็ก 2563 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
12:10 - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 - 13:25 น. ลดจ านวนถัง KEG ที่เกิดการรั่วซึมในคลังเบียร์สด Masterpiece บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จ ากัด 
13:25 - 13:50 น. Reduce working capital of EFG profiles Ultimate Goal บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

13:50 - 14:15 น. Reduce Downtime "Barcode Wrong position"  
พ้ืนที่ SUB assembly At me Mindsets บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

14:30 - 14:55 น. ลดจ านวนครั้งการเกิดปัญหา Plate Beer Chiller Separator1 
ท าความเย็นไม่ได้ตามค่า Set Point 

Cool Power Plant บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

14:55 - 15:20 น. ลดจ านวนการ Reprocess ในการ Refurbish ตู้แช่ข้าวกล่อง The Banana บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
15:20 - 15:45 น. Zero Breakdown UR/E side guide Speed A 2020 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
15:45 - 16:10 น. ลดปัญหา Drive stack X - Calibre Tester @ Building 4 เพาเวอร์ ออน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
16:10 - 16:35 น. ลดเวลาการรอคอยขึ้นสินค้า Logistics บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
16:35 - 17:00 น. ลด Delay กระบอก Hydraulic Shift Cold Saw Pin Lock อนาคตใหม่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 15 นาที  
**กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
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        :  การน าเสนอผลงาน New Born QCC Prize         (ห้อง B) 

 

 

 

 

 

 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize         (ห้อง A) 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดปัญหา S13, S14 เป็นรอยสีปน รักอิสระ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

09:25 - 09:50 น. ลดความเสียหายจากตัว PADDLE หักชุดสายพาน GOOD 
PACK BELT ของกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA RAM Good Time การยาสูบแห่งประเทศไทย  

09:50 - 10:15 น. ลดเวลาสูญเปล่าที่กระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน ของงานรุ่น 
Rakon Mercury 

SMT Fighting บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. ลดปัญหากล่องอัดกันที่เครื่อง Check Weight Line 2 4G บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. ลดเวลาการเปลี่ยน Swing roll ในกรณีที่มีแผ่นเหล็กปิดทับ Rabbit Team บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 

11:20 - 11:45 น. ลดปัญหา Stud Bolt ถอน NG Axle #2 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดเวลาในการเสิร์ฟ Part ทาโกยากิ บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
09:25 - 09:50 น. Reduce set up time 50% (ลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นลง 50%) Assembly Team A บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
09:50 - 10:15 น. ลดปริมาณคงค้างในบัญชีพักธนาคาร Smile Team การไฟฟ้านครหลวง  
10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. Reduce Maintenance Cost of Linear Heat (ลด Cost งาน
ซ่อมสาย Linear Heat) 

คิดถึงพี่ว่านเสมอ บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. Caulking 2 punch (TAR-102) 
Ning Doo Die 
Return 

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

11:20 - 11:45 น. ลดเวลาการโอนเงิน 
Team Smart Fund 
Transfer การไฟฟ้านครหลวง  

11:45 - 12:10 น. ลดปัญหาขาต้ัง EDC หัก Work from heart บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด 
12:10 - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 - 13:25 น. Optical Pit Shop ซามูไร บริษัท ลูเมนต้ัม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:25 - 13:50 น. ลดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส ารองการต้ังค่าอุปกรณ์
เครือข่ายส าหรับระบบรับช าระค่าไฟฟ้า 

Smart for Future การไฟฟ้านครหลวง  

13:50 - 14:15 น. ลดเวลาการตรวจสอบ Lower Cup ที่หน่วยงานตรวจสอบ Quality Enhance บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 
14:30 - 14:55 น. ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องปาด ชีวิตเปื้อนฝุ่น บริษัท ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จ ากัด 
14:55 - 15:20 น. ลดปัญหางาน NG (Pinhole) Endless Learner บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15:20 - 15:45 น. ลดเวลา Down time ของ Oven Shoe Team บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 

15:45 - 16:10 น. 
ขจัดปัญหาเส้นผ่าศูนย์กลางนอกโตกว่ามาตรฐานก าหนดของ
ท่อ Model Z แปดริ้วทีม บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 

16:10 - 16:35 น. ลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นและค่าใช้จ่ายจากการซื้อตลับหมึก Stamp มหัศจรรย ์ บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
16:35 - 17:00 น. เพ่ิมประสิทธิภาพ Punch Shaving Die หวานเย็น บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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11:45 - 12:10 น. 
ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกยอดขวด/ลัง เข้าระบบ  
Google Form 

@CMB บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 

12:10 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00 - 13:25 น. ลด Reject เครื่องตัดท่อ Ext.29 Background บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

13:25 - 13:50 น. ลดการ Reject แป้งซาลาเปาจากปัญหาแป้งเสีย เปาปะล่ะ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

13:50 - 14:15 น. ลดปัญหาไลน์ Mo รอกระปุกพวงมาลยัจาก PA3 ซิโนแวค 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

14:30 - 14:55 น. 
ลดการสูญเสียขวดแตกช ารุดที่เครื่องยกลังขวดเปล่า 
Depalletizer Line 1 

CMB 2018 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 

14:55 - 15:20 น. ลดเวลาการเติมของเหลว Final-G3 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

15:20 - 15:45 น. ลด Reject จากระบบ Spray Tank ขัดข้อง Ext.91 The AM Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

15:45 - 16:10 น. ลดปัญหาเชื่อมออกนอกแนว อยู่กับ FRAME บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize        (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดจ านวนครั้งที่เกิดการขัดข้องของเครื่องจักร 
ที่กระบวนการ Die Bond ของสายการผลิต MPT3 Ganbare บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. ขจัดปัญหาความกว้าง lower spec line L20 Turbo Familial #1 บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 

09:50 - 10:15 น. ลดเปอร์เซ็นต์การเกิด MR Fail ที่ Tear down Process 
รุ่นงาน PCM 

ก้าวแรกปี 4 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. ลดปัญหารอยกระแทก Model A Passage บ้าน Passage 
Version2 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. ลดเปอร์เซ็นต์ Reject Inner จากเครื่อง Pack Inner Power Pack Girl บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

11:20 - 11:45 น. เพ่ิมความสามารถในการผลิตแตร GF ที่หน่วยงาน 
Assembly Line 3 Mindsets บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

11:45 - 12:10 น. 
ลดอัตราการเกิด Henshoku (RV Mixing) ที่ Type 
MCR006 กระบวนการ Plating M/C no.EP-13 A - Ammonia บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12:10 - 13:00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00 - 13:25 น. 
ลดอัตราการเกิดงานเสียหน้าจอ LCD Scratch  
ที่กระบวนการประกอบงานของรุ่น PULSONIC Be Creative บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

13:25 - 13:50 น. ลดปัญหา Outrigger Bent รุ่นงาน Vela-AP ต าแหน่ง 
HGA Setting Battel - Angel บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:50 - 14:15 น. ลดอัตราการเกิด AQI Package SOP8M Process Die Bond แตงโมเปรี้ยว บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

14:30 - 14:55 น. ลดปัญหาขวดติดราง Conveyor เพ่ือเพ่ิม OEE PT Line 5 Production 
Excellence บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (โรงงานปทุมธานี) 

14:55 - 15:20 น. ลดปัญหางานเสียจากโพรงหดตัดของงาน Housing PS 
Rack 

Super High 
Pressure บริษัท เอทีเอ แคสต้ิง เทคโนโลยี จ ากัด 

15:20 - 15:45 น. ลดจ านวนการเกิด Alarm Laser Buffer Up Limit  
ที่ M/C TEBA ED07 มองต่างมุม 2 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15:45 - 16:10 น. ลดเวลาการท างานในกระบวนการขนส่ง STEM Power 
Team 

บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  
(โรงงานเวลโกรว์) 
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(ห้อง A) 



 
 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Manufacturing QCC Prize                                 (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลด Down Time เปลี่ยนสูตรน้ ายาในกระบวนการผลิต 
Prepreg ลง 20% ภายใน 6 เดือน 

Treater - Starter บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. ลดเวลาในการต้ัง GAP ประตู Body อัจฉรยิะ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะกง) 

09:50 - 10:15 น. แพ็ค Soda 325 ช ารุดก่อนเช้าเครื่องเรียงแพ็ค ต้นก าลัง 02 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 
10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. 
ลดอัตราการเกิดอาการเสีย Fail Bin12 ที่ขั้นตอนการ
ทดสอบชิ้นงาน ของงานรุ่น DATAMARS 

The Key Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Task Achieving QCC Prize                                  (ห้อง A)                                
                                                                                                                            

10:55 - 11:20 น. การเพ่ิมประสิทธภิาพในการผลิตตามแบบ Just in Time Super Young Gen3 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางพลี) 

11:20 - 11:45 น. ลดปริมาณ Non-Prime Transition Triple C บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
11:45 - 12:10 น. ลดเวลาในการท าค่าแรงพนักงาน Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 
12:10 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 - 13:25 น. ลดเวลาการเปลี่ยนขนาดท่อ Corrugated JIS 25 mm. ใสใส บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
13:25 - 13:50 น. เพ่ิมจ านวนร้านค้าคนพิการ สวยไม่สร่าง บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:50 - 14:15 น. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Frame เพ่ือปรับปรุง  
Man Hour Power supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานส าโรง) 
14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 
14:30 - 14:55 น. พัฒนาระบบการจัดการเบิกจ่ายอุปกรณ์แผนก Media Suck Seed บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14:55 - 15:20 น. เพ่ิมโอกาสการผลิตสินค้าท่อขนาด 40, 55 mm.  
ที่กลุ่มเครื่องรีดหัดเดียว Master Clean บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 

15:20 - 15:45 น. การเพ่ิมประสิทธภิาพ % Eff. ไลน์ Rr. Axle ณ Process 
Oven M/C 

Maru K Teamwork บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

15:45 - 16:10 น. ปรับปรุงขั้นตอนการ Throw in chip ลงใน hopper  
ของ taping MC type MCR03 Avenger-A บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 

       :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize                         (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดเวลาการ Set up insert fix ของ Hub rear - KPHA ฟันเฟือง บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. ลดการเกิด Break down ของ Waste water pump  
P-901A/B Smart A บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

09:50 - 10:15 น. ลดงาน Pagai ที่เกิดจาก Tanbu ของ MCR03S type ใน
กระบวนการ Taping Thunder บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. ขจัดปัญหา Loss time จากระยะ Crank sensor NG เด็กแก็ส Blue 
Dragon บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

วันพฤหัสบดทีี่ 16 ธันวาคม 2564 
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10:55 - 11:20 น. 
ลดปัญหา Flex Resistor Damage จาก Auto VI 
Machine รุ่นงาน VELA ในพ้ืนที่ Main Assembly 

Refined Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

11:20 - 11:45 น. 
ลดอัตราการเกิดแผ่นงานเสียหายที่ขั้นตอนการตัดของ
ผลิตภัณฑ์ XFF 79950 

Avenger บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

11:45 - 12:10 น. 
ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
ท่อไอเสียรถยนต์ EF41 

STEM Number #1 บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
(โรงงานบ้านโพธิ์) 

12:10 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 - 13:25 น. ลดปัญหา Brake hoist crane TC11, 12 ผิดปกติ Power Plug บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากัด (มหาชน) 

13:25 - 13:50 น. 
ขจัดปัญหา Nut-runner Main cap Machine "Alarm 
MU system" HR-MR Line 

เด็กหัวส้ม (ไอโอที) บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:50 - 14:15 น. 
ลดปัญหาอาการ พิมพ์เลื่อนซ้าย-ขาว งานรุ่น RPP-120 
CORO PINK 

Printing Power 
Pink 

บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 
14:30 - 14:55 น. ลดปัญหา Differential ประกอบเพลาไม่ได้ คนสมบูรณ์ บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

14:55 - 15:20 น. ลดปัญหา HSA Connector seal Missing รุ่นงาน 
VELA ที่ต าแหน่ง Sub HSA/Pivot ASM ไฟแช็ก 2 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15:20 - 15:45 น. Increase Productivity Ring, Oil Seal Stop SPRING MAN บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 
15:45 - 16:10 น. ลด AQI 1st Ball lifted Type MPT3 Like สาระ Season2 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 

 
 

 

       :  การน าเสนอผลงาน Task Achieving QCC Prize                       (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ปรับปรุงกระบวนการต้มข้าวสารของ Mash cooker  
ห้องต้ม No.2 Minions บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. การเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้ก าลังคน MPEFF Frame  
Zone #4 

Power supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

09:50 - 10:15 น. ลดเวลาการลงบันทึกและตรวจสอบข้อมูลประจ าวัน 
Status Report IS WOW 43 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. 
ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ Cooling Tower unit 
ช่วง plan shut down D-พร้อม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. ลดเวลาการจัดส่งสินค้าส่งออก ต้นข้าว บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
11:20 - 11:45 น. ลดค่าใช้จ่ายการใช้อะไหล่เครื่องกดน้ าร้อน EZ HOT RE SAVE บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 

11:45 - 12:10 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบด้วย Manual Weld 
Detector กล้วยก็เชื่อมมาแล้ว บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานบางพลี) 
12:10 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00 - 13:25 น. ลดขั้นตอนการน า Chip ไปวัดขนาด NG ของ
กระบวนการ Rokumen Type MCR06 ก้อนน้ า บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:25 - 13:50 น. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ Test Leak Hino Housing Team บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานส าโรง) 

 
 
 

 วันศุกร์ที่ 17 ธนัวาคม 2564      
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(ห้อง B) 



       :  การน าเสนอผลงาน Office QCC Prize           (ห้อง A) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

13:50 - 14:15 น. งานจ้างเหมา JOB ทั่วไป (3AH) ใช้เวลาในการออก PO นาน Power PC Team บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

14:30 - 14:55 น. 
ลดประเด็นความไม่สอดคล้องจากการ Audit ในหัวข้อ Mock 
Recall Data Variety บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

14:55 - 15:20 น. เอกสารค่าปรับใช้เวลาท านาน STORE 2020 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

15:20 - 15:45 น. ลดความเสียหายจาก Handing Process 
Delivery & Service 
2020 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

 
 

        :  การน าเสนอผลงาน Junior Manufacturing QCC Prize       (ห้อง B) 
เวลา ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

09:00 - 09:25 น. ลดการเกิด Alarm Vaccum Error บ่อยที่ M/C NLSU 
21-17 Type MCR006 Green Tea บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09:25 - 09:50 น. ลด Defect Spindle label peel off at Featuring area 
Helium product รวมใจเป็นหน่ึง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09:50 - 10:15 น. เพ่ิมประสิทธิภาพการทับ Film เครื่อง Packer Maintenance 
Excellence บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 

10:15 - 10:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ-กำแฟ และรับประทำนอำหำรว่ำง 

10:30 - 10:55 น. ลดอัตราการเกิด kiban ware in magazine Unload  
ที่เครื่อง NLTU Type MCR006 

Smile OK บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10:55 - 11:20 น. ลด Reject เศษหมูย่างหลังหั่นของสินค้าข้าวเหนียวหมูย่าง ชะมดดดดดด บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลุมแก้ว) 

11:20 - 11:45 น. ลดเปอร์เซ็นต์ของขี้ไหม้ PE Shrink Film Thai Packaging 
Super Hero บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จ ากัด 

11:45 - 12:10 น. ลดปัญหา Screw remove fail เครื่อง Top - Cover 
Screw Remove Model VELA พ้ืนที่ Dis Assembly 

Rework Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

12:10 - 13:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13:00 - 13:25 น. ขจัดปัญหา Crankshaft Pilot Converter NG ที่ OP20 
(Mill & Centering) โก๋โรงกลึง (โก๋แก่) บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

13:25 - 13:50 น. ลดเวลา change part Soda จาก pack24 เป็น pack6  
ที่เครื่อง Tray packer Line1 325 plus บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากัด 

13:50 - 14:15 น. ขจัดปัญหารอย Step ที่ผิวกลึงของโมเดล Control plate หลานย่าโม โคราช
พร้อม บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ ากัด 

14:15 - 14:30 น. พักด่ืมน ้ำชำ - กำแฟ และอำหำรว่ำง 

14:30 - 14:55 น. ลดปัญหา Defect Seal VCM Peel off พ้ืนที่ LPP แสงเหนือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14:55 - 15:20 น. ลดปัญหา Face run out over spec ของ Part A ร่วมมิตร บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จ ากัด 
 

        :  การน าเสนอผลงาน Business for Service QCC Prize       (ห้อง B) 
เวลา  ผลงาน  กลุ่ม องค์กร 

15:20 - 15:45 น. 
ลดเวลาในการแก้ไขรายการรับช าระผิดพลาดนาน  
(นอกเหนือ Auto fix) มดแหล่ว บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
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2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
***ไม่รับช าระเงินหน้างาน*** 

 

สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
TPA Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 

 

 
 

 
 

             

  

องคก์ร / บรษัิท : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส ำหรับออกใบก ำกบัภำษี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………จังหวัด : ……………………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ………………………………………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (กรุณำระบ ุ“หอ้ง” และ “วนัที”่ เขำ้ร่วมงำน) 

 

หมายเหต ุ :  กรณไีมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

วนัทีเ่ขำ้ร่วมงำน 

14 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 16 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 

A B A B A B A B 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

  ช าระเงินโดย 

K21JP03QP (287–0101–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2564    
เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

  เงนิสด      

  ช ำระเงนิผำ่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 

  ธนำคำรกรงุไทย  สำขำพฒันำกำร  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 

  ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส ำเนำกำรสั่งจ่ำยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท สง่ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3 ถงึคณุเกรยีงไกร 

  เช็คธนำคำรสั่งจ่ำย “สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                                                          
      *** เนือ่งจำกสมำคมฯ เสยีภำษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตำมมำตรำ 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขำ่ยทีต่อ้งถกูหักภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมค ำสั่ง

กรมสรรพำกรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎำคม 2544   

***เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษีอำกร 0993000132246 สำขำที ่00001 

ลงชือ่ผูแ้จง้ …………………………………………………………………………… 

             วันที…่…………/………………/………………   

      โทรศัพท…์……………………………………………   

 

 

 

 เอกสารใบสมัครนี้ถือเป็นใบแจ้งหนี้  อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

ใบสมคัรเขา้รว่มงาน 
 

mailto:award@tpa.or.th



