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Thailand Kaizen Award 2010
26 - 27 สิงหาคม 2553
ณ หองคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การเดนส ถนนวิภาวดี-รังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553
การนําเสนอผลงานประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)
แผนที่ 1 :
การนําเสนอผลงาน ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)
 ผลงาน “ลดเวลาในการทําความสะอาดหัวน้ํากรอฟน”
โดย กลุม Save&Safe
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 ผลงาน “ถังสารพัดประโยชน”
โดย กลุม Water Human
บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
 ผลงาน “Special Vacuum”
บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
โดย คุณเมธี สังสุมทร
 ผลงาน “ดันไดงาย...งาย”
โดย คุณบุญสง แกวกองนอก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
 ผลงาน “ทําเครื่องปดฝาถัง 5 แกลลอน”
โดย คุณสมยงค ชาญประไพ บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
 ผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพหัวแบบบานน้ํายา”
โดย คุณสมบัติ คําจีน
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (สระบุรี)
 ผลงาน “ปรับปรุงคอปอนผงวัตถุดิบ”
โดย คุณชาลี เย็นอุรา
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (ระยอง)
 ผลงาน “รถจัดสินคาเอนกประสงค”
โดย คุณนฤชัย เพ็ชรคุม
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด
 ผลงาน “1+1+1+1=1”
โดย คุณวิจิตร ลีลา
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด
แผนที่ 2 :
การนําเสนอผลงาน ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) (ตอ)
 ผลงาน “ซุปเปอรจิ๋ว”
โดย คุณเสรี คงจันทร
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
 ผลงาน “เครื่องดันลําไส”
โดย คุณสัมฤทธิ์ เรืองจันทร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
 ผลงาน “กางเกงผาออมซักได”
โดย คุณกฤติกา หนูเกลี้ยง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
 ผลงาน “หุนชวยนอง”
โดย คุณกาญจนา ยอดศรี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
การนําเสนอผลงาน ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) (ตอ)
 ผลงาน “ลูกคาสบายใจ เราก็สบายใจ”
โดย คุณรังสรรค เจแสง
บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด
 ผลงาน “เครื่องประกบแหวนสาย Ground”
โดย คุณสมโภชน อาจสุรินทร บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน)

 ผลงาน “SPE V1 อุปกรณทะลวง Line Drain”
โดย กลุม HDPE#2,3
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
 ผลงาน “ปองกัน Floss ฟุงกระจาย”
โดย คุณประเสริฐ วิมลรัตน
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
วันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553
การนําเสนอผลงานประเภท Automation Kaizen และ Karakuri (Un-plug) Kaizen
แผนที่ 1 :
การนําเสนอผลงาน ประเภท Karakuri Kaizen
 ผลงาน “กระเชาติดหัวเครน”
โดย กลุม FLAIR
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 ผลงาน “สั้น เร็วโดยไรพลังงาน”
โดย คุณนําชัย วงศประเทศ
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
 ผลงาน “มองเห็นเรือใบ”
โดย คุณกิจจา บางชวด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
 ผลงาน “ลดเวลาการทํางานของเครื่องอัดตะกอนดิน”
โดย กลุม เด-ชิ-โก-มุ
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด
การนําเสนอผลงาน ประเภท Automation Kaizen
 ผลงาน “เจาะรูเสื้อสูบรุน CA”
โดย กลุม KK Kaizen 2 บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน)
 ผลงาน “Gauge Check คอตัน Auto”
โดย กลุม Back up
บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)
 ผลงาน “การปรับปรุงกระบวนการมารคสีคอยลสปริง”
โดย กลุม C-Force
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด
แผนที่ 2 :
การนําเสนอผลงาน ประเภท Automation Kaizen (ตอ)
 ผลงาน “รางอัจฉริยะ”
โดย คนเหล็ก 2010
บริษัท บี เอส เมทัล จํากัด (สาขา 2)
 ผลงาน “เครื่องตัดทออัตโนมัติ”
โดย Tube Cutting Production I บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน)
 ผลงาน “ชุดดันกระบะขาวอัจฉริยะ”
โดย D-Dragon
บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด
 ผลงาน “ซุปเปอร คลีนเนอร”
โดย กลุม A2-Art
บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
 ผลงาน “ลดการสูญเสียทองแดงที่ Process Acid Clean”
โดย กลุม Gadget Team บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
.
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
- Kaizen Web Vote
- Think out of the box Award
- Thailand Kaizen Award (Suggestion)
- Thailand Kaizen Award (Karakuri)
- Thailand Kaizen Award (Automation)

เอกสารประกอบงาน Thailand Kaizen Award 2010
จําหนายเลมละ 150 บาท (รวม vat แลว)
คาลงไปรษณียลงทะเบียน เลมละ 30 บาท

