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สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี 
( ไทย -ญี่ ปุ ่ น )  หรือ 

ส.ส.ท. ได้จัดให้มีการประกวดผลงานกลุ่ม 
QCC เพื่อรับ Thailand Quality Prize ขึ้น 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524 จวบจนกระท่ังปัจจุบัน
นับเป็นเวลา 31 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบ-
การณ์ กระตุน้ให้เกดิการพฒันาศกัยภาพให้
กับองค์กร และตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนน�าระบบ QC Circle มาประยกุต์ใช้ในการ
ปรบัปรงุ และแก้ไขปัญหางานภายในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพมาก 

การประกวดผลงานกลุ ่ม QCC  
แบ่งเป็น 7 ประเภท คือ Manufacturing 
QCC Prize / Junior Manufacturing QCC 
Prize / New Born QCC Prize / Business for 
Service QCC Prize / Support QCC Prize / 
Office QCC Prize และ Task Achieving 
QCC Prize ท้ังน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่ม
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้มีการแข่งขันการ
พัฒนาศักยภาพซึ่งกัน และกันในการสร้าง
ความโดดเด่นทางด้านคุณภาพ และสามารถ
ท�าให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

งานประกาศผล Thailand Quality 
Prize 2014 (ครัง้ที ่31) เมือ่วนัที ่2-4 เมษายน 
2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชมุไบเทคบางนา กรงุเทพฯ ก็ได้
ผ่านไปแล้วด้วยความยินดี และชื่นชมใน 
ผลงานที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศนี้ โดยได้ 
รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร เป็น
ประธานในพธีิมอบรางวลั ซึง่กจิกรรมภายใน
งานประกอบด้วย

➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Office QCC Prize   จ�านวน 10 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท New Born QCC Prize  จ�านวน 9 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Manufacturing QCC Prize  จ�านวน 10 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Junior Manufacturing QCC Prize จ�านวน 15 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Business for Service QCC Prize จ�านวน 2 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Support QCC Prize  จ�านวน 10 ผลงาน
➠	 การน�าเสนอผลงานประเภท Task Achieving QCC Prize จ�านวน 12 ผลงาน
➠	 การจัดบูธนิทรรศการผลงานด้านคุณภาพ   จ�านวน 31 องค์กร

พร้อมด้วยพิธีประกาศผล และมอบรางวัล ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน
   
กว่าจะฝ่าฟันมาสู่รอบชงิชนะเลิศนีไ้ด้ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกต้ังแต่รอบเอกสาร 

รอบน�าเสนอ กระทั่งถึงรอบตรวจผลงาน ณ สถานปฏิบัติงาน ส�าหรับในปีนี้มีกลุ่ม QCC ส่ง 
ผลงานเข้าประกวด จ�านวน 194 ผลงาน จาก 45 องค์กร แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

➠	 Manufacturing    จ�านวน  30 ผลงาน
➠	 Junior Manufacturing  จ�านวน  37 ผลงาน
➠	 New Born Manufacturing  จ�านวน  41 ผลงาน
➠	 Business for Service  จ�านวน    2 ผลงาน
➠	 Support Service   จ�านวน  26 ผลงาน
➠	 Office Service   จ�านวน  21 ผลงาน
➠	 Task Achieving    จ�านวน  37 ผลงาน
ส�าหรับการประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 สรุปผลดังนี้

❖	 QCC Promoter Award for Top Management

คุณธีรัตถ์ อุทยานัง
Managing Director, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. 
Managing Director, Nawaplastic Industries Co., Ltd.  

ประกาศผล

Quality Prize 2014Thailand
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❖	 Manufacturing QCC Prize

❖	 Task Achieving QCC Prize

 

❖	 Business for Service QCC Prize

 

❖	 Junior Manufacturing QCC Prize

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award TONKLA S.8 (RAK KEAW) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

NEW VERSION (THINKING TOGETHER) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

เห็ดกระด้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หน่วยบ�ารุงรักษาสายส่ง จ.ชัยภูมิ)

OLD MAN การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.พิษณุโลก)

ธรรมใจ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

Silver Award RECAUSTIC บริษัท สยามเซลลูโลส จ�ากัด

กระเทียมทีม บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เยื่อสีทอง บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (โรงงานวังศาลา)

NC slider บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

HYBRID NEW POWER บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ากัด

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award DMS Center การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

Unlimited บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) -  ศูนย์กระจายสินค้า DC 4 บางบัวทอง

TAGNOC CAL บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ริมเขื่อนบูเลอวาร์ด บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

SMS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

ANT POP บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - ศูนย์กระจายสินค้า DC 4 บางบัวทอง

Silver Award เหนือค�าบรรยาย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

มดงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

จัดการ T การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ล�าปาง)

ควันขาว บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

Greenovation บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

คชสาร บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award GABA TEAM บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง

Full Team บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) - ศูนย์กระจายสินค้า DC 5 สุวรรณภูมิ

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award MASTER แซ่บเว่อร์ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

chandu chandu บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว)

COB GANGZA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

ฅนสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

STOP CRACK บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

Power Ash การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)

Miracle บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

Utility 2GSP2 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ลดกระหน่�า เวอร์ชั่น 3 บริษัท อุตสาหกรรมท�าเครื่องแก้วไทย จ�ากัด (มหาชน)

G-Power บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

Silver Award พลังตีนตะขาบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)

ลิกไนต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)

พลังรถขุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)

ขุนช่างเคี่ยน บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สุพรรณหงส์ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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❖	 Support QCC Prize

❖	 Office QCC Prize

❖	 New Born QCC Prize

❖	 Popular Vote

วันที่ 2 เมษายน 2557   
กลุ ่ม สับปะรด : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(จ.พิษณุโลก)
วันที่ 3 เมษายน 2557   
กลุ่ม Full Team : บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ศูนย์

กระจายสินค้า DC 5 สุวรรณภูมิ)
วันที่ 4 เมษายน 2557   
กลุ่ม DMS Center : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(บางกรวย)

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award คนเอาถ่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ จ.ล�าปาง)

YELLOW WAVE บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จ�ากัด

แสงตะวัน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน)

APPROVE บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

COMPLETIAMO การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

Silver Award Cooperation team บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แพนด้า บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

เฉพาะกิจ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด (โรงงานบ้านโป่ง)

The Gold Star บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

R/M Team บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award นางฟ้า 360 องศา บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 

สับปะรด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จ.พิษณุโลก)

พลังบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ)

พ.ศ.พอเพียง บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จ�ากัด

Silver Award สาละ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง)

UNITY การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

SGAHR (สะก๊าซ) บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด

HRD Ant Ant  Ant บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ากัด 

A.N.T. sweety บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (ลาดหลุมแก้ว)

Public Team บริษัท ไทยมารูจูน จ�ากัด

ระดับรางวัล กลุ่ม องค์กร

Golden Award ซ่อมไฟฟ้า บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

Hand Mould บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

Silver Award RAC group 2 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด

สิงห์ 2007 บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จ�ากัด

Season change บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด

B team 2 บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ�ากัด 

Nid’s Investions บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอร่ิง คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

Fiber dent บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ�ากัด

QA_RD Center2 บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท แพคกิ้ง จ�ากัด

❖	 Booth Vote

บริษัท : สามเสน บริวเวอรี่ จ�ากัด
ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัล ขอขอบคุณ 

ผู้บริหารองค์กรที่เห็นถึงคุณประโยชน์ของ QCC และขอขอบคุณ 
คณะกรรมการตัดสินผลงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นก�าลังใจให้กับผู้ที่มี 
QCC ในหัวใจทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าส�าหรับ
ตนเอง องค์กร และประเทศชาติสืบไป

ท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์งาน ICQ’14 ณ กรุงโตเกียว ใน
ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้ 
จัดโดย JUSE: Japan Union of Science and Engineer เพื่อคน
คุณภาพที่จะได้เข้าไปร่วมชมการน�าเสนอผลงานระดับนานาชาติ

  


