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08:00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
08:30 – 09:00 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 

        
 

        :  น ำเสนอผลงำน Manufacturing QCC Prize                       
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

 ลด Down Time เปลี่ยนสูตรน ้ำยำในกระบวนกำรผลิต 
Prepreg ลง 20% ภำยใน 6 เดือน 

Treater - Starter บริษัท ไทยลำมิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ้ำกัด 

 ลดปัญหำเชื่อมออกนอกแนว อยู่กับ FRAME บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
(โรงงำนส้ำโรง) 

 ลด Reject จำกระบบ Spray Tank ขัดข้อง Ext.91 The AM Team บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จ้ำกัด (โรงงำนสระบุรี) 
 ลดเวลำในกำรตั ง GAP ประตู Body อัจฉริยะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

(โรงงำนบำงปะกง) 
 ลดเวลำสูญเปล่ำที่กระบวนกำรตรวจสอบชิ นงำน ของ

งำนรุ่น Rakon Mercury 
SMT Fighting บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ้ำกัด (มหำชน) 

 ลดกำร Reject แป้งซำลำเปำจำกปัญหำแป้งเสีย เปำปะล่ะ บริษัท ซีพีแรม จ้ำกัด (ลำดหลุมแก้ว) 
 ลดปัญหำ Stud Bolt ถอน NG Axle #2 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

(โรงงำนส้ำโรง) 
 ลดควำมเสียหำยจำกตัว PADDLE หักชุดสำยพำน 

GOOD PACK BELT ของกลุ่มเคร่ืองบรรจุซอง  
ALFA RAM 

Good Time กำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

 ลดปัญหำ S13, S14 เป็นรอยสีปน รักอิสระ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
(โรงงำนบำงปะกง) 

 แพ็ค Soda 325 ช้ำรุดก่อนเช้ำเครื่องเรียงแพ็ค ต้นก้ำลัง 02 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ้ำกัด 
 ลดเวลำกำรเติมของเหลว Final-G3 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

(โรงงำนบำงปะกง) 
 ลดอัตรำกำรเกิดอำกำรเสีย Fail Bin12 ที่ขั นตอนกำร

ทดสอบชิ นงำน ของงำนรุ่น DATAMARS 
The Key Team บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ้ำกัด (มหำชน) 

 ลดปัญหำไลน์ Mo รอกระปุกพวงมำลัยจำก PA3 ซิโนแวค บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
(โรงงำนบำงปะกง) 

 ลดกำรสูญเสียขวดแตกช้ำรุดที่เคร่ืองยกลังขวดเปล่ำ 
Depalletizer Line 

CMB 2018 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ้ำกัด 

 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Manufacturing QCC Prize 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Task Achieving QCC Prize  
 
 
 
 ***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  

(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
 



 

            :  น ำเสนอผลงำน Task Achieving QCC Prize    
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

      กำรเพิ่มประสิทธิภำพ % Eff. ไลน์ Rr.Axle ณ 
     Process Oven M/C 

Maru K 
Teamwork 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
(โรงงำนส้ำโรง) 

     ปรับปรุงกระบวนกำรต้มข้ำวสำรของ Mash cooker 
ห้องต้ม No.2 

Minions บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ้ำกัด 

     ลดเวลำในกำรท้ำค่ำแรงพนักงำน Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ้ำกัด 
     กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ก้ำลังคน MPEFF Frame 

Zone #4 
Power supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

(โรงงำนส้ำโรง) 
     ลดเวลำกำรจัดส่งสินค้ำส่งออก ต้นข้ำว บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 
     เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต Frame เพ่ือ

ปรับปรุง Man Hour 
Power supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

(โรงงำนส้ำโรง) 
     ลดปริมำณ Non-Prime Transition Triple C บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ้ำกัด 
     ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้อะไหล่เครื่องกดน ้ำร้อน EZ HOT RE SAVE บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ้ำกัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 08:00 น   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
 08:30 – 09:00 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 
 

 

             :  น ำเสนอผลงำน Junior Manufacturing QCC Prize 
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

     ลดปัญหำชิ นงำนตกหล่นจำกแม่พิมพ์ Model 640A  STEM Power Team บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ำกัด 
(โรงงำนเวลโกรว์) 

     ลดปัญหำขวดติดรำง Conveyor เพ่ือเพิ่ม OEE PT 
Line 5 

Production 
Excellence 

บริษัท เสริมสุข จ้ำกัด (มหำชน) (โรงงำนปทุมธำนี) 

     ลดอัตรำกำรเกิด kiban ware in magazine Unload 
ที่เคริ่อง NLTU Type MCR006 

Smile OK บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ขจัดปัญหำควำมกว้ำง lower spec line L20 Turbo Familial #1 บริษัท ไดน่ำ เมททอล จ้ำกัด 
     ลดปัญหำ Screw remove fail เครื่อง Top - Cover 

Screw Remove Model VELA พื นที่ Dis Assembly 
Rework Team บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ขจัดปัญหำ Loss time จำกระยะ Crank    
     sensor NG 

เด็กแก็ส Blue 
Dragon 

บริษัท นิสสัน พำวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ลดเปอรเ์ซ็นต์กำรเกิด MR Fail ที่ Tear down Process 
รุ่นงำน PCM 

ก้ำวแรกปี 4 บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ลดอัตรำกำรเกิดงำนเสียหน้ำจอ LCD Scratch       
ที่กระบวนกำรประกอบงำนของรุ่น PULSONIC 

Be Creative บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ้ำกัด (มหำชน) 

     เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรผลิตแตร GF ที่หน่วยงำน 
Assembly Line 3 

Mindsets  บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565       
 น ำเสนอผลงำนประเภท Junior Manufacturing QCC Prize 
 
 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  
(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 

 



ผลงำน กลุ่ม องค์กร 
     ลดจ้ำนวนครั งที่เกิดกำรขัดข้องของเคร่ืองจักรท่ี

กระบวนกำร Die Bond ของสำยกำรผลิต MPT3 
Ganbare บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ลดข้อบกพร่องงำนพิมพ์เลื่อนซ้ำย-ขวำ งำนรุ่น RPP-
120 CORO PINK 

Printing Power 
Pink 

บริษัท ไทยพีเจ้น จ้ำกัด 

     ขจัดปัญหำ Crankshaft Pilot Converter NG ที่ 
OP20 (Mill & Centering) 

โก๋โรงกลึง (โก๋แก่) บริษัท นิสสัน พำวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ลด Reject เศษหมูย่ำงหลังหั่นของสินค้ำข้ำวเหนียว
หมูย่ำง 

ชะมดดดดดด บริษัท ซีพีแรม จ้ำกัด (ลำดหลุมแก้ว) 

     ขจัดปัญหำของเสียที่เกิดขึ นจำกกระบวนกำรผลิต   
ท่อไอเสียรถยนต์ EF41 

STEM Number #1 บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ำกัด  
(โรงงำนบ้ำนโพธ์ิ) 

     ลดเวลำกำร Set up insert fix ของ Hub          
rear - KPHA 

ฟันเฟือง บริษัท ไทยชนำธร อุตสำหกรรม จ้ำกัด 

     ลดปัญหำ Defect Seal VCM Peel off พื นที่ LPP แสงเหนือ บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
     ลดอัตรำกำรเกิด AQI Package SOP8M Process 

Die Bond 
แตงโมเปรี ยว บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ลดปัญหำ HSA Connector seal Missing รุ่นงำน VELA 
ที่ต้ำแหน่ง Sub HSA/Pivot ASM 

ไฟแช็ก 2 บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     ขจัดปัญหำรอย Step ที่ผิวกลึงของโมเดล      
Control plate 

หลำนย่ำโม  
โครำชพร้อม 

บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จ้ำกัด 

     ลด AQI  1st  Ball lifted Type MPT3 Like สำระ Season2 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
     ลด Defect Spindle label peel off at Featuring area 

Helium product 
รวมใจเป็นหน่ึง บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

     Increase Productivity Ring, Oil Seal Stop SPRING MAN บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
     ลดปัญหำ Face run out over spec ของ Part A ร่วมมิตร บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนำ จ้ำกัด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 08:00 น   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
 08:30 – 09:00 น.  พิธีกรน ำเข้ำสู่กำรน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ 

 

          :  น ำเสนอผลงำน Support QCC Prize  
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 

    ลดเวลำกำรรอคอยขึ นสินค้ำ Logistics บริษัท นวพลำสติกอุตสำหกรรม จ้ำกัด (โรงงำนสระบุรี) 
    ลดเวลำแก้ไขข้อบกพร่องอำกำรขวดบำงบริเวณสเกลช่วง

ปรับตั งชิ นงำน Pigeon 150 ml. ที่เครื่อง ASB6 
MME Rider บริษัท ไทยพีเจ้น จ้ำกัด 

    Reduce Downtime "Barcode Wrong position" พื นที่ 
SUB assembly 

At me Mindsets บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

    ลดจ้ำนวนกำร Reprocess ในกำร Refurbish ตู้แช่ข้ำวกล่อง The Banana บริษัท ซีพี รเีทลลิงค์ จำ้กัด 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565       
 น ำเสนอผลงำนประเภท Support QCC Prize 

 น ำเสนอผลงำนประเภท Office QCC Prize  
 น ำเสนอผลงำนประเภท New Born QCC Prize 
 

***น าเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  
(รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 

 



ผลงำน กลุ่ม องค์กร 
    ลด Delay กระบอก Hydraulic Shift Cold Saw Pin Lock อนำคตใหม ่ บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ้ำกดั 
    ลดจ้ำนวนถัง KEG ที่เกิดกำรรั่วซึมในคลังเบียร์สด Masterpiece บริษัท ปทุมธำนี บริวเวอรี่ จ้ำกัด 
    ลดปัญหำ HSA Tail bent รุ่นงำน LHC ที่เครื่อง Beam 

solder HSA Genesis Line G2 
All Be Winner บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด 

    ลดจ้ำนวนครั งกำรเกิดปัญหำ Plate Beer Chiller 
Separator 1 ท้ำควำมเย็นไม่ได้ตำมค่ำ Set Point 

Cool     
Power Plant 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ้ำกัด 

 
 

          :  น ำเสนอผลงำน Office QCC Prize  
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 
    ลดควำมเสียหำยจำก Handing Process  Delivery & 

Service 2020 
บริษัท เหล็กสยำมยำมำโตะ จ้ำกัด 

 

             :  น ำเสนอผลงำน New Born QCC Prize  
ผลงำน กลุ่ม องค์กร 
    ขจัดปัญหำเส้นผ่ำศูนย์กลำงนอกโตกว่ำมำตรฐำนก้ำหนด

ของท่อ Model Z 
แปดริ วทีม บริษัท ทองไชยอุตสำหกรรม จ้ำกัด 

    Reduce Maintenance Cost of Linear Heat           
(ลด Cost งำนซ่อมสำย Linear Heat) 

คิดถึงพี่ว่ำนเสมอ บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ้ำกัด 

    ลดปริมำณคงค้ำงในบัญชีพักธนำคำร Smile Team กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
    ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื อเคร่ืองปำด ชีวิตเป้ือนฝุ่น บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี  อินดัสตรี จ้ำกัด 
    ลดเวลำกำรตรวจสอบ Lower Cup ที่หน่วยงำนตรวจสอบ Quality Enhance บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ้ำกัด 
    ลดเวลำกำรโอนเงิน Team Smart 

Fund Transfer 
กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

    ลดปัญหำขำตั ง EDC หัก Work from heart บริษัท ไทยสมำร์ทคำร์ด จ้ำกัด 
    Optical Pit Shop ซำมูไร บริษัท ลูเมนตั ม อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ้ำกัด 
    ลดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส้ำรองกำรตั งค่ำอุปกรณ์

เครือข่ำยส้ำหรับระบบรับช้ำระค่ำไฟฟ้ำ  
Smart for Future กำรไฟฟ้ำนครหลวง 

 
 



สอบถามรายละเอียดหรอืส ารองที่นัง่ได้ที่ : 
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 
 

 

 

 

   
 

 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565   เวลา 08.00 – 17.30 น.  
ณ แกรนด์ฮอลล ์ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           

 

องคก์ร : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส าหรับออกใบก ากบัภาษี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี…………………………………………… สาขาที…่……………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวนัทีเ่ขา้ร่วมงาน ใบสมัครสามารถท าส าเนาได)้ 

รายชือ่ผูร้ว่มงาน ต าแหนง่ 
วนัทีเ่ขา้รว่ม 

10 

พ.ค. 

11 

พ.ค. 

12 

พ.ค. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 

หมายเหต ุ :  1. กรณไีมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะนัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

   2. กรณียกเลกิ/ไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

    3. กรณีทีส่ง่ใบสมคัรส ารองทีน่ั่งแลว้ยงัไมไ่ดร้ับการยนืยันกลบัภายใน 3 วนั กรณุาตดิตอ่ 02-717-3000-29  ตอ่ 81 

 

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชดุ/ทา่น (3 วัน) 

 รับฟร ี: แฟรชไดรฟ์ Thailand Quality Prize 2022 และของทีร่ะลกึ (เฉพาะวนัแรกเทา่นัน้) 

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟร)ี ** กรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมงานไดท้ัง้ 3 วนั สามารถใหผู้อ้ ีน่เขา้แทนได ้       พิเศษ... 
กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ***ไมร่บัช าระเงินหน้างาน*** 

 
 
 

   เงนิสด      

    ช าระเงนิผา่นบญัชอีอมทรัพย ์ ชือ่บญัช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)”  

   ธนาคารไทยพาณชิย ์  สาขาเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ัญช ี 009-2-23325-3 

   ธนาคารกรงุไทย  สาขาพัฒนาการ  เลขทีบ่ัญช ี 064-1-11613-6 

   ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ัญช ี 172-0-23923-3 

           * โปรดแนบส าเนาการสัง่จา่ยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท สง่ทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถงึคณุเกรยีงไกร 

   เชค็ธนาคารสัง่จา่ย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                                                     
          *** เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ 

          ทป.101/2544 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่16  กรกฎาคม 2544  ***เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 
 

 

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

วันที…่…………/………………/………………   

                                                                    โทรศัพท…์……………………………………………  

Email……………………………………………………………………    

K21JP06QP (287–0201–01–100–9 : 281–6 : 2630) 
 

 

  ช าระเงิน
โดย 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

 




