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ประกาศผลรางวัล

Thailand Quality Prize 2011

จากขั้นตอนแรก รับสมัครผลงาน...เดินทางถึงขั้นตอนสุดท้ายการน�าเสนอการน�าเสนอผลงาน 
QCC รอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับ Thailand Quality Prize 2011 ส�าหรับปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 
2554 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Quality Prize 2011 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2554 โดยมี รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้อ�านวยการสมาคม คุณอนุวรรตน์ ศิลาเรืองอ�าไพ ผู้อ�านวย
การสายงานการศึกษาฝึกอบรมวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาและคณะกรรมการร่วมพิธีมอบรางวัล  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้ด�าเนินการจัดงาน Thailand Quality Prize มาอย่าง
ต่อเนือ่ง ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ที ่28 โดยมวีตัถปุระสงค์ของการจดังาน เพือ่ยกระดบัการท�ากจิกรรม QCC ใน
ประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และเพื่อให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการจดังานทีผ่่านมาได้รบัความสนใจจากหน่วยงาน กลุม่กจิกรรมคุณภาพและองค์การต่าง ๆ  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจ�านวน
มาก ในปีนี้มีหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize 2011 จ�านวน 133 
กลุม่ จาก 49 หน่วยงาน คณะกรรมการได้พจิารณาคดัเลือกผลงานตามขัน้ตอนและเกณฑ์การตดัสนิ จนได้กลุม่กจิกรรมคณุภาพทีส่ามารถผ่าน
เข้าน�าเสนอผลงานในรอบสุดท้ายจ�านวน  26  กลุ่ม

ผลก�รประกวด Thailand Quality Prize 2011

QCC Promoter Award for Top Management 

 นายธนา พุฒรังษี   
 รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 

QCC Facilitator Award

  นางนภัสวรรณ นามวงษา Quality System Manager 
      บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน) จ.ล�าพูน
 

ประเภท Manufacturing QCC Prize

Golden Award
  กลุ่มเห็ดกระด้าง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ชัยภูมิ     
  กลุ่มรักษ์เมืองตาก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ตาก
  กลุ่มทูรัสทอ ทอรัสทู S3 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน) จ.ล�าพูน      
  กลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ล�าปาง   
Silver Award 
  กลุ่ม CMR  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ประเภท Task Achieving QCC Prize

Golden Award
 กลุ่ม DMS Center  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี     
  กลุ่มรวมมิตร  บริษัท กระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน) 
  กลุ่มรวมใจสองแคว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก   
Silver Award
  กลุ่ม Buddy Day  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด จ.ระยอง
Bronze Award
  กลุ่ม UT-Price  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
  กลุ่ม B-Hunter  บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

ประเภท Service QCC Prize

Diamond Award
  กลุ่ม Young’s Express การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
Golden Award
  กลุ่มมดฝาง  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่
Silver Award
  กลุ่ม Lion King  บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด     
  กลุ่มพฤกษางาม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี 
  กลุ่ม Water Human บริษัท กระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)
Bronze Award
  กลุ่ม SCADAMAX   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ประเภท Junior QCC Prize

Golden Award
  กลุ่ม SWAT 3  บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ�ากัด     
  กลุ่ม White Small Top S2 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน) 
      จ.ล�าพูน
Silver Award
  กลุ่ม Positive Thinking บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ากัด (มหาชน)    
  กลุ่มหัวใจกระดาษ   บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน)
  กลุ่มช็อกโกแลตหวาน   บริษัท สยามฮิตาชิออโตโมทีฟโปรดักซ์ จ�ากัด

ประเภท New Born QCC Prize

Silver Award
  กลุ่ม AI® Partnership บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง 
      (ประเทศไทย) จ�ากัด
  กลุ่มอินทรีเหล็ก   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
  กลุ่ม Full Moon    บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
      (ไทยแลนด์) จ�ากัด
Bronze Award
  กลุ่ม Alternative  บริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
Popular Vote
  วันที่ 9 มีนาคม 2554 กลุ่ม SWAT 3    บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ�ากัด  
  วันที่ 10 มีนาคม 2554 กลุ่ม Lion King บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด 
  วันที่ 11 มีนาคม 2554 กลุ่มรวมมิตร บริษัท กระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)
Booth Vote
 บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด




