
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 ประเภท Manufacturing QCC Prize  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 
1 ลดปัญหาลังติดก่อนเข้าเคร่ืองล้างลัง ต้นก าลัง 02 บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จ ากัด 
2 ลดเปอร์เซ็นต์ Reject ฟิล์มสินค้าข้าว Chill เน่ืองจากรอยซีลขาด Number One บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 
3 ลดปัญหา Black Dot Mold Part No.0499-0108-T25 อยู่บ ารุง บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4 ลด Reject ค่า Burst โดยควบคุมความหนืดของน  าแป้งที่ Size Press กล้วยหอม บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) (โรงงานปราจีนบุรี) 
5 ลด Defect เส้นนูน ตุ่มนูนในกระบวนการผลิต Laminate ลง 50% ภายในระยะเวลา 6 เดือน LA NEXT บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จ ากัด 
6 ลดปัญหา Alarm Injection Mold Close Eror MC.176 ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 
7 ลดสาเหตุของปัญหาเพลา HYDRODISK#2 ขาด ขณะเร่ิม Start-UP Waste Plant 4 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงงานวังศาลา) 
8 ลดจ านวนครั งการเกิดปัญหาน  าเสียล้นออกจากบ่อ Sump 7 คนกรองเบียร์ บริษทั สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
9 ลดอัตราการเกิดของเสียอาการ Dent on Seal Surface จากกระบวนการ Forming ที่เครื่อง SEF-20 4 กุมาร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
10 ยืดอายุการใช้งานตัวกวาด Coke คอเตาที่ Line 2 ACB Team บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
11 ลดอัตราการเกิด อาการเสีย Low Battery ที่ขั นตอนการทดสอบกระแสไฟฟ้า ของงานรุ่น RAD-XXX Be Chic Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

ผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
เข้าน าเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566  
ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 
 



 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

12 ลดปัญหา R/F FR Bumper หลุดจาก Frame พลังคนรุ่นใหม่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

13 ลดปัญหา Robot เช่ือมทะลุ Frame 640 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

14 ลดปัญหาการตรวจสอบค่าร่วมศูนย์ร่อง Spline Hub 4x4 ด้วย CMM ไม่ได้ Q1 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

 
 

 ประเภท Junior Manufacturing QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลด Break Down เคร่ืองบรรจุซอง Alfa Ram No.16 Good Time การยาสูบแห่งประเทศไทย  

2 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดเวลากระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ไลน์ Press TR3000 STEM POWER TEAM บริษัท ซังโกะไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
(โรงงานเวลโกร์ว) 

3 ลดเปอร์เซ็นต์ Reject ไก่ทอดติดกันจาก 0.96% เหลือ 0.30% ไก่ทอด ก็อร่อยเหมือนกัน
นะเนี่ย... บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 

4 ขจัดปัญหาชุบงานพองในร่องน  ามัน K-000823 Look Chup บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 
5 ขจัดปัญหารอยกระแทกที่รู Pin (Model RHF4) Turbo Familial 2 บริษัท ไดน่า เมททอล จ ากัด 
6 แก้ไขปัญหา Part 61111.2-230B นูน หักขอบล้อหลุดไปยัง W ค้อนทอง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์)  
7 ขจัดปัญหาประกอบท่อผิดด้านของท่อ Model X แปดริ ว 2 บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จ ากัด 

8 ลดปัญหางาน NG ปีกหนาบางทีไ่ลน์ Hub Rear - KPHA New Development บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

9 ลดปัญหา STAY Front Cover MODEL K2JA NO Center Core-X บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จ ากัด 
10 ขจัดปัญหา Oil Leak ที่ Rear Oil Seal Model Y คมพยัคฆ์ทะลวงไส ้ บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 
11 ขจัดปัญหา Oil Leak ที่ Cylinder Block 3C Machining โก๋โรงกลึง Gen 2 บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ ากัด 

12 ลดปัญหาร่องวาล์วติดประกับของวาล์ว Part A NEXT GEN TEN บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จ ากัด 



 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

13 ลดเวลาในการซ่อม ALPG Board ของ Tester ICT-8000 ที่ FT Process หมีน  า บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

14 ลดเวลาการ Set up เคร่ืองจักรจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิต ที่กระบวนการ Die Bond  
ของ Package SOP8 Simba บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

15 ลดอัตราการเกิด Andon Feedblack Ng Mode C3 No Separated ของ Package MCR 01  
ที่เคร่ือง N-34 Printing 1 Team A บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

16 Reduce AQI Ag paste small package SOP8M Process die bond  
Transistor No. SP8K32 แตงโมเปรี ยว II บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

17 ลดมอเตอร์เบสเสียจากการปรับปรุงการขันสกรู LN2 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานบางปะอิน) 

18 ลดปริมาณการใช้กาว Three Bond พื นที่ HAS รุ่นงาน PCM Do Dee Dee บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

19 ลดปัญหา Card Screw Missing ของ Vela Product ในพื นที่ Final Assembly Process Brainstorm Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

20 ลดปัญหา HAS P/N Unmatched รุ่นงาน Paris-C ที่ต าแหน่ง Sub HAS/Pivot ASM ไฟแช็ก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

21 ลดปัญหา Skip Error 1560 Process HGA Setting Area HAS Genesis Line G4 Product LEE ฟ้าใส บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

22 ขจัดปัญหาผนังงานหล่อบาง Cover Front Axle Diameter (Ø) 8.2 mm. ฅนสมบูรณ ์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 
23 เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุ Tube Sensor พระนคร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
24 ลดเวลาสูญเปล่าที่ขั นตอนการประกอบงานเข้าเคร่ือง Selective ของงานรุ่น RCL Power of Light บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

25 ลดอัตราการเกิดลายวงจรยกเผยอของชิ นงานรุ่น Blazepod ที่กระบวนการทดสอบคุณสมบัติ 
ของชิ นงาน 

FOLLOW YOUR 
INSTINCTS บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 



 

 

 ประเภท Task Achieving QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้า All Online กลุ่มสินค้า Full Case Remix Team บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน) 
2 ลดเวลาในการสรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการ Hybrid DNA บริษัท ไทยพีเจ้น จ ากัด 
3 Reduce EE Consumption At C-3601 AB C-Candidate บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด 
4 Reduce Labor Cost of Test Leak Ball Valve ความหวังใหม ่ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานระยอง) 
5 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบการ Flare Gas IT & Control บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากัด 
6 ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์ Protection Motor ที่บ่อบาดาล 5 Power for you บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากัด 
7 พัฒนาการวิเคราะห์หามวลโมเลกลุ (K-Value) ในตัวอย่างโพลิสไตรีน (EPS) B-NEW บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังคน MPEFF Frame Zone #1 Power Supply บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

9 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบชิ นสว่น Service โดยแนวคิด Digitalize กล้วยหอมทอง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

10 การเพิ่มประสิทธิภาพ Cleaning Masking Jig ไลน์ Rr.Axle #2 Maru K Teamwork บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน & CO2 Emisson หน่วยงาน Maru K Maru K Teamwork บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  
(โรงงานส าโรง) 

12 ลดเวลาสูญเปล่าที่กระบวนการผลิต ของงานรุ่น 3D Sensor Time Machine บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 

 ประเภท Support QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลดความผิดพลาดการจัดท าสมุดโทรศัพท์ประจ าปี กฟน. Begin Again  
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื นฐาน 

การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏร์บูรณะ 

2 ลดความผิดพลาดกระบวนการจัดท ารายงานสถานการณ์จ าหน่ายไฟฟ้าเป็นศูนย์ SMART PED 
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 



 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

3 ขจัดปัญหา Contamination Process R010 ให้เป็นศูนย์ It's a good time บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จ ากัด 

4 ลดระยะเวลาการจัด POG Vending Machinne The Banana บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
5 ลดปัญหาถว้ยสินค้ากลุม่ข้าวสวย บุบ ยุบ หลังอุ่นไมโครเวฟ มดน้อยแต่ไม่น้อยนะ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดหลมุแก้ว) 
6 ลดค่าใช้จ่ายจากระบบ Vent อาคาร 12 หนุ่มหน้าหวาน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
7 ลดปริมาณการทิ งกระดาษกรองในขั นตอนการกรองเบียร์ แกะด า บริษัท ปทุมธานี บริวเวอร่ี จ ากัด 

8 ลดปัญหา Downtime ที่เคร่ือง E-Test line Genesis G5 รุ่นงาน PCM All Be Winner บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

9 ลดปัญหา Defect Spindle Motor Scratch ที่เกิดจาก Error x6 Fastening Fail ที่ MDL Ph#3 
Line 3 Adventure บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(โรงงานปราจีนบุรี) 
10 ลด Delay Gauge Car อนาคตใหม่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

 
 
 

 ประเภท Office QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลดเวลาการจัดท าเอกสารใบแจ้งสั่งซื อ On The Floor บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 
2 ลดเวลาการสรุปผลตรวจโควิดผ่าน Mobile Good Luck บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากัด (โรงงานสระบุรี) 

3 การลดเวลาการท างานของเทรนเนอร์ในส่วนงาน ระบบ Re-Certify ของ Technician The Power Trainer บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(โรงงานปราจีนบุรี) 

 
 

 ประเภท Business for Service QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ลดจ านวนการเสียเคร่ืองปั่นน  าในร้าน 7-11 พื นที่ จ.ชลบุรี Star บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
 



 

 ประเภท New Born QCC Prize 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 Improvement of Customer Responsiveness Customer Service 
Excellence บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 

2 ขจัดปัญหาชิ นงานร่ัวที่แนวเช่ือม Model N Balloon บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จ ากัด 
3 ขจัดปัญหา SPOT NUT ไม่ติด ของชิ นส่วน Model : M G-EASY บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จ ากัด 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขานุการภาควิชาและ
เลขานุการโครงการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 

5 การพัฒนาระบบ KPI and Dashboard เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ AccBA ปังปุริเย่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  

 
 
 
 

การน าเสนอผลงาน QCC  วันที่  29 - 31 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 – 17.30 น.   
ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 


