
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

  ประเภท Automation Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน ์ R&D Team การไฟฟูานครหลวง  

2 No Touch ลดจุดเสี่ยงการเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ CM.10 Zero บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานสระบุรี) 

3 ระบบน าของเสยี(ผลิตภณัฑ์ทดแทนไม้)อัตโนมัติ Auto Eject CM.6 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานสระบุรี) 

4 ชุดจัดกระเบื้องและแผ่นปิดแบบอัตโนมัต ิ The future บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 

5 HST (Head Static Tester) HST Maker บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 

6 Top Cover Seal Installation THUNDERBIRD รุ่น2 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

7 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขนมปัง Automation Proofer line Revolution บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 

8 รถส่ง Part FR Door, RR Door RH/LH TOYOTA (G/W) Welding # 2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) 

9 ปรับผิดชีวิตเปลีย่น ศาลามักม่าน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 

10 Reduce Labor cost by Automatic Sticking Barcode on PVC Fitting NPI SUPERMAN บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 

11 เครื่องกดอัตโนมัต ิ B-tractor & Part บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ชลบุรี) 

12 ระบบอัดบุชอัจฉรยิะ ผู้สร้าง บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 

 
ผลงาน Kaizen ผา่นรอบเอกสาร เขา้สูก่ารน าเสนอผลงาน รอบคดัเลอืก 

วนัที ่22 – 25 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมโฟรว์งิส ์ซอยสขุมุวทิ 26 ถ.สขุมุวทิ 

 



13 ควบคุมปริมาณการใช้ Alloy+addition ให้เหมาะสม Interlocking for the best 
consumption of alloy and 
addition 

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 

14 ลดการดัด วง Coil ช่วงหัวท่ีไม่โดนน้ า  ลดการดัด วง Coil ช่วงหัวท่ีไม่โดนน้ า บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 

15 เครื่องใส่โฟมสินค้ารั้วอัตโนมตั ิ ทีมงาน Newa 1 บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด 

16 เครื่องเขียน Side Reel แบบอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์ FN Sniper Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

17 เครื่องเรียงงานใส่ถาดแบบอัตโนมตัิ ของงานรุ่น FN Energy Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

18 เพิ่มเครื่อง Auto เพื่อเธอ 2 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากดั 

 
  ประเภท Karakuri Kaizen  

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ชุดวางแผ่นปิดแบบเครื่องพพันฟิล์ม ช้างเผือกในปุาใหญ ่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
2 สายหมอบ AUTOCLAVE THALUANG บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 
3 ลดปัญหาหินกรวดจากทรายผสมตัวลงหัวรีด CRTC LP-2 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานล าพูน) 
4 ถอด - ใส่ จานเบรคคลุมล้อ ไม่รอแล้วนะ เทพนรสิงห ์ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ ากัด 
5 ชนแล้วร่วง คิดเอง ท าเอง นักเลงพอ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด (โรงงานปิ่นทอง 3) 
6 ขนส่งช้ินส่วนแบบไมส่ัมผัส โดยรถ AGV WELDING KAIZEN บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) 
7 รถเข็นเปลีย่นแบตเตอรี ่AGV ปลาใหญ่ W#2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) 
8 คานกั้น (Semi Auto Smart Gate) A STYLE GROUP บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
9 โคตรดูด พยัคไกรสร บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
10 ชุดช่วยเปิด-ปิดฝาครอบ BURNING PIT หัสดิน บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
11 กังหันเก็บตัวอย่างแร ่ คนสร้างงาน บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
12 เครื่องอัดตัวอย่างแร่แบบใช้แรงลม สองหนุ่ม บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
13 อุปกรณ์จดัเก็บน้ ามันเก่า ล้อเหล็ก บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
14 Auto EBT sand filling Off Peak บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
15 ลดการเคลยีรส์เกลที่ blinding machine PB&SB Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 



16 ลดความเสีย่ง/อันตรายจากการชั่นน้ าหนักสีเคลือบ Campana GL-1005 No touch Glazing Line บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
17 เปิดก่อนไดเ้ปรยีบ เด็กเส้น บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
18 สะดวกยกสบาย Clean D มั้ง บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 

 
 
 

  ประเภท Project Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 เครื่องต้อนแพะพื้น Slope ยาว 12 m. วิจัยและพัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 
2 พัดลม 52 นิ้ว Direct Drive วิจัยและพัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 
3 อุปกรณ ์เลี้ยงแพะในโรงเรือน วิจัย-พัฒนา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จ ากดั 
4 การลดเวลาการทดสอบหัวอ่าน Need For Speed บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
5 3 ลด รับ 3 ล้าน คนลับมีด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
6 เครื่องสลัดน้ ามัน จากกากแปูง สลัด...สบดั บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (แก่งคอย) 
7 เครื่องตรวจวดัฝุุนละอองอัจฉริยะ KHON KAEN FEEDMILL 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ขอนแก่น) 
8 เครื่องตรวจสอบน้ าหนักอาหารถุงอัตโนมัต ิ(Auto bag weight detector) Khon Kaen Feed mill 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ขอนแก่น) 
9 ระบบหมุนเวียนน้ ากลับเพื่อท าความสะอาดถัง Softener อัตโนมัต ิ ปักธงชัย 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ปักธงชัย) 
10 แจ้งเตือนก่อน Break down ซ่อมยันเช้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (พิษณุโลก) 
11 เครื่องตัดแต่งขาแผลแบบใบมีดหนีศูนย์ V.2 เส้นชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

(โรงงานอาหารแปรรูป โชคชัย) 
12 โรบอทจ่ายอาหารลงรถลูกค้า (Bag Loading system) Power team บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (หนองแค) 
13 เครื่องตัดขนมปังและไส้แบบ 2 เลนอัตโนมัต ิ ขนมปัง บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
14 เครื่องอัดลอดช่อง อัดลอดช่อง บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
15 เพิ่มประสิทธิภาพในการทอด Patty เพิ่มประสิทธิภาพในการทอด Patty บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
16 ลองชิมดู แล้วรู้เลย THANK YOU, NEXT บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
17 การขนส่งโดยการไม่ใช้รถไฟฟูาในการลากช้ินส่วน (E-carless Part, Supply) Transporter บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) 
18 ไลน์การผลิตแบทเทอรีไ่ฮบริด แผนกวิศวกรรมการประกอบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (เกตเวย์) 
19 ลดการปรับ กระชับเวลา  CWDM บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 



20 เครื่องขึ้นรู) Spot plug Angle แบบก่ึงอัตโนมัต ิ ฅ. คนข้ันเทพ บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จ ากดั 
21 การปรับปรุงบรรจภุัณฑ์ของช้ินส่วนไฟหน้า รถรุ่น SU Dynamic Shield บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
22 การปรับปรุงบรรจภุัณฑ์ของเฟืองท้ายและเกยีรร์ถยนต์ Dynamic Shield #2 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
23 การเปลีย่นวัสดุบรรจุภณัฑ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ถูกง่ายดี มีอยู่จริง บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
24 การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งช้ินสว่น โดยการเปลี่ยนกระบวนการประกอบจากผูผ้ลิต

ภายนอกเป็นภายในบริษัท 
มะงึก มะงึก อุ๋ง อุ๋ง โอเค บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

25 ตัดหางปล่อยกระปอง วิศวะ ไม่ตกกระปอง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
26 ดัมมไีดย ์ลดชิ้นงานเสยีจากกระบวนการตัด ติดหนึบ บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จ ากัด 
27 ลดการใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองในแผนก Surfacing EOLT บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
28 ปรับปรุงกระบวนการประกอบช้ินงานของผลิตภณัฑ ์Tire Tag ลด HPK ลง 50% คน คิด สร้างสรรค ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
29 ปรับปรุงกระบวนการประกอบช้ินงานและเพิ่มระบบสอบกลับเพื่อเพิ่มผลผลติ 20% 

ส าหรับผลติภณัฑร์ุ่น Styk 
Styk Creative Team บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 
  ประเภท Genba Kaizen 

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 อ่างอนามัย V.2 ช่างติดอ่าง การประปานครหลวง  
2 เครื่องปอกสาย ASC กลางย่าน ฝอจ. การไฟฟูานครหลวง   
3 เพิ่ม%CM.1 โดยการปรับปรุงบ๊อกดูด Coating star บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานสระบุรี) 
4 ลด Set Up Loss เครื่องผลิตแปเหล็กหลังคา Metal Sheet บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
5 Reduce Breakdown Relay Damage SL103 Maintenance of life บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จ ากัด 
6 เครื่องลดความเมื่อยล้าและเพิ่มคณุภาพของช้ินงาน KET manual 1 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
7 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง Wave solder Manual Kaizen & Improvement บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
8 ลดเวลาการท างานด้วยจิ๊กส าหรับหูแขวนเสาหม้อแปลงไฟฟูา Transformer Tank บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
9 งาอัจฉริยะ ไทเบียร ์ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากดั 
10 CSS Conversion time reduction The Power CSS บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
11 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มก าลังการผลติของเครื่องประกอบและถอดหัวอัตโนมัติ Fast & Saving บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 



12 การลดการสูญหายของหัวอ่านติดเลเซอร ์ คุณปฐมพงศ ์ นิ่มนวน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
13 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ YAHOO บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
14 Boon Mee-Drive Delivery  Boon Mee-e Kanban  

(บุญมี อีคัมบัง) 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 

15 กระแทกเบา เราประหยัด ขันโตก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
16 แค่ขัดเบาๆ แล้วก็เหลานิดๆ จานบิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
17 ชีวิตดี๊ด ีOEE แร๊งส์แรง Fighting Team บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
18 หยุดแตกได้หยุดจ่าย..กะตังค ์ ดี.ที.อ ีสี่จุดศูนย ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
19 ลดปรมิาณก่รคัดแยกลังสลับท่ีขั้นตอนการคัดแยกลัง กลุ่มสินค้า break case cool ant บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
20 ลดเวลาการแกไ้ขระบบลูกกลิ้งไฟฟูาขับสายพานหยดุท างาน ลายกนก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
21 ลดเวลาการมอบหมายและติดตามงานท่ีแผนกจัดสินคา้ full case SIMPLIFY บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
22 เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกโอนวัตถดุิบ,บรรจุภณัฑ์ข้ามโรงงาน Transference บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
23 ลดเวลาในการล้าง durham tube Three Voice บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
24 พัฒนาเครื่องแพ็คขนมปังแถวตัดขอบ Dream Team เปลี่ยนโลก บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
25 White Bag Detection เด็กสร้าง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โคกกรวด) 
26 ระบายความร้อนสกรูขี้เถ้าเตาอบด้วยน้ า Screw Cool บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โคกกรวด) 
27 ชุดยกถุง Production 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ชลบุรี) 
28 ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค Enable บริษัท เซ็ปเปู จ ากัด (มหาชน) 
29 เพิ่มประสิทธิภาพการ Shink Film งาน Thin Cut ด้วยการติดตั้ง Roller คิดเอง ท าเอง นักเลงพอ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด)์ จ ากัด (โรงงานปิ่นทอง 3) 
30 Lord of the ring Small group oven 3 บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด 
31 ข้างอยู่ไหน Small group oven 4 บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด 
32 เครื่องเรียงกล่องขนม (Stacker) Small group Plant 1 บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด 
33 ลดเวลาการซ่อม Sprue bush Mold ข้อต่อ PVC I18 New Mold Team บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
34 การไคเซ็นไลน์ผลิตแบบประหยัดพลังงาน The Increase บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จ ากดั 
35 เอาที่สบายใจ คนไกลบ้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
36 การ์ดปูองกันเศษเหล็กแบบเคลื่อนท่ีตามแผ่นรีด บังเลือน บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
37 ชุดถอดดุมล้อ และย้ าผ้าเบรค ช่างยนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 



38 รถโมบายชุดตัดแกส๊ สามหนุม่ไฟแรง บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
39 เสาสายเช่ือม สามหนุม่ไฟแรง บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
40 เสาสายลม ช่างยนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
41 ลดความเสีย่งในการยกเกียร์รถบรรทุก LIFT GEAR TEAR บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
42 ลดเวลาการถอดล้อ / ใส่ล้อ INNOVATE บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
43 Reduce LNG losses to flare from cool down activity of LNG terminal by 

using liquid nitrogen 
QSHE excellent บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

44 ลดระยะเวลาในการถอดประกอบซุ้มคลตัช์ Truck Man II บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
45 การน าน้ ามันดเีซลที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้กับรถยกภายในโรงงาน Saving Energy บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
46 ดันไดด้ันด ี หมูปุา 5 ชีวิต บริษัท แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) 
47 เครื่องล้างถังด้วยระบบ hygienic Oral care บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั 
48 Barcode 2 in 1 คุ้มค่าประหยัดเวลา A core man บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
49 ขาดเธอฉันก็อยู่ได ้(Combine HC at Palmer) Brainstorm Team II บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
50 แยกไว งานไทสลื่น ทีมผึ้งหลวง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
51 ลด " Down time station TVCM " เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ THE STAR บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
52 เครื่องแยกเนื้อ Paste ออกจากโครง Grid GS smart psting strong บริษัท สยาม ยเีอส แบตเตอรี่ จ ากัด 
53 ที่วางลูกกลิ้งแบบยืดหยุ่น The next บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (วังศาลา) 
54 ลดอันตรายจากขุยกระดาษเข้าร่างกาย Converting บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (วังศาลา) 
55 รถเคลื่อนยา้ยรถแทรกเตอร ์ Inspection Tractor บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ชลบุรี) 
56 ผ่อนหนักให้เป็นเบา สองแก้ว บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
57 ลดต้นทุนการทดสอบ Size Distribution สามเหลี่ยมทองค า บริษัท สยามอตุสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ ากัด 
58 Reuse น้ า RO Reject  EST Star บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี) 
59 ปรับปรุงการเรียงหัวของเหล็กข้ออ้อย 10 mm. โต้ยาว บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
60 เครื่องติด Tag แบบ Auto U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
61 เครื่องมือช่วยดัดเหล็ก Hooking H-Beam Libero บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
62 ตัวหนีบช้ินงาน เพิ่มความสามารถการตรวจจับของเสีย ยึดๆ ตดิๆ บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จ ากัด 
63 ระบบยกท่อก่ึงอัตโนมตั ยกท่อ บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จ ากัด 



64 ลด WIP และต่อไลน์ให้งานไหลตอ่เนื่อง มะขามเปยีก บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
65 ลดปัญหาช้ินงานเสียอาการ ID Scratch from Nozzle Part No. 03L130301BE นาโต ้ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
66 ระบบควบคมุน้ าหนักแบบใหม่ของเครื่องบรรจ ุRTB และ R8E Relay man บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
67 ลด breakdown รองเครื่อง klicklock packing line 2 seven team6 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
68 จิกต่อ ไม่รอแล้วนะ ลูกบ้านใหญ ่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (นวนคร ปทุมธานี) 
69 ยิงให้ตรงเปูา เข้าให้ตรงจุด Oishi Move Forword บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (นวนคร ปทุมธานี) 
70 ผลักให้พ้น ลดคนได ้ Gyoza Power Our บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (บ้านบึง ชลบุรี) 
71 ขวดไม่ปิดฝา เราไม่ปล่อย Protection บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (อมตะนคร ชลบุรี) 
72 ตาเทพ (PCI) อคีเวหา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (อมตะนคร ชลบุรี) 
73 เครื่องลดเบรกเชอรโ์ว robot motor MT BIKER บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
74 ลดปัญหา Pin hole ที่ช้ันสีปูองกันสนิม(ED) โมเดล civic 4D Enjoy team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
75 ลดปัญหาการแตกร้าวของวงแหวนหล่อเย็นในแม่พิมพ์งานหล่ออลูมเินียม BECON บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
76 ลดปัญหาหลมุบนผิวสีตัวถังรถยนต์ MT full option บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
77 ผ่อก าเดียว (ปรับปรุงกระบวนการ Test LED IVOCLAR Product) ผ่อก าเดียว บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
78 สร้างอุปกรณ์ช่วย Mark งานเสียทีข่ั้นตอนการ Test งาน Dot น้อย 100% บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
79 ปรับปรุง ขบวนการผลิต Shaft ETB ที่ไลท์ Fanuc (Model ES01,RT50,FZ5T Shaft ETB 2 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากดั 
80 ธนาคารลม (air bank) welding team บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  

(โรงงานบางพลี) 
81 ถึงจะเก่า แก่ แต่ก็คล่องตัวทันการณ ์ Mr.Support สายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
82 ลดเวลาไล่ลมในระบบเชื้อเพลิง จากการเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงนอกสถานท่ี ถ้วยก๋าไก่เขลาง์นคร V.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง  

 

 

  ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การปฏิวัติกระบวนการลดของเสียด้วยวัตกรรมใหม ่ AME บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
2 สาหร่ายเย็น Casting man บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
3 เครื่องนับและบรรจุข้อต่อพีวีซีแบบกึ่งอัตโนมัต ิ NPI Botman บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 



4 เศษด้ายใช้ใหม ่ ECO-TEAM บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 
5 เครื่องเชื่อมลูกบดโรครัชเชอร์ เพิ่มความแข็ง บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
6 Reduce LF GE Consumption คนเหล็ก 2019 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
7 เหล็กเดือยคณุสมบัติพิเศษ Technology บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS) 
 ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

1 GrippyFit ติดแล้วชัวร์ ยาไมร่ัวแน่นอน นางสาวพรพิลาศ  พลประสิทธ์ิ คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
2 จากหนึ่ง กลายเป็นสอง มองให้ชัด กับการกรอกนมผสมส าหรับผู้ปุวยเด็ก นางกาญจนา  ฉิมเรือง คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
3 เจล คูล คูล นางสาวพรศิร ิ แสงมณ ี คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
4 อุปกรณ์แทนท่ีบริเวณร่องแก้มส าหรับช่วยหายใจในผู้ปุวยสูงอาย ุ นางสาวบุศรินทร ์ ศรีญาณลักษณ ์ คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
5 ลด Cycle time Roller และ Convayer Rotate Loading Extrusion 2 นายวิษณ ุโพธิ์แปูน บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 
6 ลดจุดเสีย่งจากการเปลี่ยนผ้าดเูนือ้ครอบท่ีบ็อกดูดเนื้อ 3 อย่างยั่งยืน นายบุญยืน เหลาสกุล บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานสระบุรี) 
7 ลดต้นทุนสายรดั PE เครื่อง CM7 นายอุกฤษฎ์ เกิดโภคทรัพย ์ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด (โรงงานล าพูน) 
8 KSS Concrete Roof ปิดปั๊มลม Auto เพื่อลดพลังงาน นายเอกพล สะตรอง บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด 
9 อุปกรณ์เสรมิช่วยลดสายแขนบิด นายไพศาล  นวลแดง บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) (ชัยนาท) 
10 Finance Assets Tag Improvement นางสาวชนาพร  หาญกล้า บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อม BOLA Arm นายสุบรรณ ์ ศิลางาม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
12 ลดเวลา adjuct Vacuum switch sensor นายอ านาจ  วงษ์สุวรรณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
13 ลดเวลาในการคลุมผ้า นายบุญน า  สังขสุข์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
14 Stirrer Monitoring System นายณัฐพล  ชินานุปกรณ ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
15 The Fixture : สานฝัน วันอัพเกรด นายธนดล  วงศ์สุทธิรัตน ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
16 แขนเดียวก็เฟี้ยวได ้ นายรุ่งเพชร  หวลจันทึก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
17 ไม่ใช่แฟน ท าแทนไม่ได ้ นายอนุรักษ ์ เพชรแสน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
18 เสียเมื่อไหร่ก็แวะมา นางสาวเชษฐ์สุดา  วงศ์ฐานผดุงพร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
19 ลดความเสยีหายสินค้าช ารดุกลุ่มเค้ก นายนพพร กิตตินิธิกุล บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CDC เชียงใหม ่
20 ลดความผิดพลาดจากการหยิบลาเบลจัดสินค้า นายภส ุนิ่มสุวรรณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 



21 ลดเวลาการจัดสินค้ากลุม่สินค้าขายดีที่หน่วยงานจัดสินค้า Full case นายฉันทพัฒน์ อังคสุวัฒน์ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
22 กระบวนการติดฉลากแบบต่อเนื่อง นายทนิต  ข้อยุ้น บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ขอนแก่น) 
23 ระบบแจ้งเตือนการคัดแยก ส าหรบัเครื่องจรวจจับโลหะสินค้า นายจิรวุฒิ  หนูยิ้มซา้ย บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
24 จักรยาน+รถโฟล์คลิฟ ยกง่ายใช้คล่อง นายสุธิโชติ  สยามนิกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โคกกรวด) 
25 กดง่ายๆ ไม่ต้องปีน นายไพฑูรย ์ บัวเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ท่าเรือ) 
26 อุปกรณ์ช่วยตรวจโซ ่Chain conveyor นายศุภชัย นามลทิพย ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ท่าเรือ) 
27 อัดปฺุบ ตึงเปฺะ นายพีรภัทร จินโต บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (พิษณุโลก) 
28 พี่ปาดหน้า น้องปาดหลัง นายวสันต ์จันทร์สุรางค์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (มีนบุรี) 
29 ปรับปรุงชุดสั่นถาดเครื่องคลุกแปูง นายไมตร ี รุ่งเรืองศร ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

(โรงงานอาหารแปรรูป โชคชัย) 
30 สะอาดเอี่ยม นางสาวจ าเนียร เหล่าลาภะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

(โรงงานอาหารแปรรูป โชคชัย) 
31 Cut gate กันวัตถุดิบไหล นายพรทวี  สระทองห้อย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (หนองแค) 
32 ถอดง่ายหายห่วง นายวิทวัส  เสือน้อย บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (โชคชัย) 
33 ทับทิมกร๊อบ...กรอบ นางสาวพิมชนก พบที่พัก บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (สมุทรสาคร) 
34 พี่โย่ง นายธวัชชัย สุวรรณประสม บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
35 3 in 1 นายบุญกลา้ มิ่งคะโน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
36 ปูองกันท างานข้าม Step cover n4j นายพงศกร ชูช่ืน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
37 พอกันทีกับการรอคอย นายพฤหัส พรมเต็ม บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
38 ลดขั้นตอนการขัด over heat HR-REAR นายพิศาล ลอทอง บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
39 Power Vacuum นายจักรณรงค ์บุญทกูล บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
40 ต้องการล็อค (Want Lock) นายภัทร เอียบสกุล บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
41 ทู สเต็ป โดสเซอร์ (2 Step Doser) นายสุรยิา ทาทองเชื้อ บริษัท ไทยโพลเิอททีลีน จ ากัด 
42 แก้ปัญหาขั้ว Runner ยุบ นายณรงค์ฤทธิ ์พิมพ์ตัน บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
43 ลดขั้นตอนการบรรจุข้อต่อตรงระบายน้ าขนาด 40 มิลลิเมตร นายวิสุทธิ ์ทองคันหา บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
44 แก้ปัญหาเกลียว Plate Eject ช ารุด นายนครินทร ์ บุญเรือง บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 
45 เพิ่มประสิทธิภาพโต๊ะเทท่อ PI 21 นายชาตร ี จันทร์สุวรรณ ์ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จ ากัด 



46 ร้อยให้เรียบ นายโสภณ วัฒนปาน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด 
47 ฉันทนา นางสาวสุนันทา แจ่มด ี บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากดั 
48 ซองฟิ้วส์หิวสาป นายสายชน ผงาดนอก บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากดั 
49 2 in 1 นายพรศักดิ ์ใสงาม บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
50 อุปกรณ์ช่วยไล่กระปอง นายกิตติพัฒน ์นะวะค า บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
51 Alam เตือน Low sludge เครื่องรีดสลัดจ ์ นายพลวัฒน์ โตโทน บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
52 Troubleshooting on QR-Code นายกัมปนาท ระมั่ง บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
53 เครื่องถ่ายพาเลท นายวิรัช ตั้งตระกลูจิตร ์ บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
54 เครื่องวดระดับ ต้องท าให้ได้ เพราะของเมืองนอกซื้อใหม่แพงจริง ๆ นายชลทิตย ์พันธุ์วิทยากูล บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
55 ลดการ Double handling finished goods นายปอง ทองมูล บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 
56 กล่องตรวจสอบ Jig อย่างง่าย นายวุฒิพงษ ์ปานวิจิตร ์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
57 จับคู่ ดูง๊ายง่าย นายวรพจน ์จันทรผ่องแสง บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
58 ดูดตดิ พิชิตเสี่ยง นายธนกฤต ถีติปริวัตร ์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
59 มาร์ค...หยุดของเสยี นายธนกฤต คีติปริวตัร ์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
60 ลื่น ตรง ปร๊าด นายนิรุจ ศิลปสร บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
61 เสียง แสง ส าแดง นายภาคภมู ิเจนสุวรรณ ์ บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
62 ตุ๊ก ๆ พาเลท นายพิเชษฐ สมณา บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จ ากดั 
63 การใช้ Checking Bar แทนการนบัใบวารันต ี นายจิระศักดิ ์ถมยา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
64 ยาวให้บั่น สั้นให้ต่อ นายอภิชาต ิหลักกลาง บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
65 ลดเวลาการตัดช้ินงานเพื่อน าไปทดสอบค่าความแข็ง นายชัยพจน ์ชุ่มเย็น บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
66 2 IN 1 ทีเดียวเสร็จ นายสมบรูณ ์ ฤกษ์งาม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
67 ถอด เสียบ ท่ีเดยีวเสร็จ นายธนศักดิ ์ ไกรตรวจพล บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
68 คีย์บอร์ด  มหัศจรรย ์ นายบรรพรต  พิมพา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
69 ฟิคเจอร์เน็ต ปรับมาใช้ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม นางสาวสาวิตร ี พยนต์ศิร ิ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
70 หยุดความสูญเสีย...ด้วยชุดเก็บลูกบอลโปร่งแสง (Clear ball container) นายฐิติภพ  รุ่งปิติ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
71 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่ม Productvity นายวันชัย  แซ่เซียว บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (บางนา) 
72 ไม่ต้องดึงมือ นางสาวธิกาญจน ์ จ าปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 



73 ลดปัญหางาน Assy NG Line CRA - 1 นางสาวนงนุช  เชื้อพระคา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (ระยอง) 
74 กดเบาๆ ไม่ต้องกระแทก นายวันเฉลิม  โลเค บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
75 คานกระดก...สะกดภยั นายสนั่น แผนศร ี บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
76 ชุดสแตนแยกและประกอบท่อน (ร่น M8540-M9540) นายสุทัศน์ วงษ์แก้ว บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
77 ดันลงร ูอุปกรณ์จ่าย Ball นายสามารถ มะลิโส บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
78 รูดปื้ด OK นายสายฝน แก้วศิริ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
79 ลดเวลาการตั้งองศาหัวฉีดเครื่องยนต์รุ่น ZT นายวีระพงษ ์ฮามพรม บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
80 ลอดช่อง นายด ารงค ์สุขแช่ม บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
81 ลืมไม่ลง นายมนตร ีน าเจรญิ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
82 จานทุ่นแรง นายทวีสุข ตุ้มนอก บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (นครปฐม) 
83 ลด CCR ขวดไม่ปิดฝาที่ออกจากกระบวนการผลติ นายภาสกร กุสารัมย ์ บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) (นครราชสมีา) 
84 ติดตั้งธงแจ้งเตือนลวดมัดเหล็กใกล้หมด นายสามารถ ลมุลน้อย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
85 ปรับปรุงการปรับต าแหน่ง Sensor HMD No.10 นายศักดินันท์ สุวรรณมิตร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
86 ชุดกระบอกปาดทรายที่แผ่นเพลา 82 LIFTER นายธงชัย  ตาปิ๋วเครือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ ากัด 
87 กลไกเพื่อการประหยัดพลังงาน นายช านาญ สวนมะล ิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
88 ขาดัน stock car อัจฉริยะ นายสาธิต มณฑาทิพย ์ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
89 ไม่หนีบมือ นายปริตต ์ธรรมด ี บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 
90 ที่คว่ าแก้วงาน Ion Treatment นายจานนท์ พูนศร ี บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) 
91 เสียบแล้วหมุน นายศักดา บุญสาม บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
92 เพิ่มชิ้นงานจากเศษเหล็ก นายอมรเทพ เพ็งกระจ่าง บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากดั 
93 พระคุณของdolly นายอุดม เดินเมือง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  

(โรงงานบางปะกง) 
94 กลไกเก็บตะขอลาก นายวรกิจ บุญแสง บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  

(โรงงานบางปะกง) 
98 ตันสุดซอย นายพัฒนพงษ์ อ้นเกตุ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  

(โรงงานบางพลี) 
96 หัวเปุาลม spatter นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานส าโรง) 



97 กลิ้ง พลิก หงาย นายจรัญ แก้วสีนาท บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานส าโรง) 
98 อุปกรณ์ลดปัญหาทรีบอร์นติดถาด นายวชิราวุธ ศิริประสาท บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานส าโรง) 

 
 
 
 

  ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม / 

เจ้าของผลงาน 
องค์กร 

1 แผนที่ออนไลน ์ ICON MEA การไฟฟูานครหลวง  
2 สลิปเงินเดือนออนไลน ์ Dream team การไฟฟูานครหลวง  
3 เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ !! เอ็ม อี ซี่... ยังไงซิ !! การไฟฟูานครหลวง  
4 โปรแกรม Ulility - Dee นายปิยะพงษ ์ เกิดผล คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
5 ระบบช่วยให้รหสัโรคและหัตถการจากค าวินิจฉัยของแพทย์ นางสรนีย ์ หอศิริธรรม คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
6 ถูกต้องนะคร้าบบบ ถูกต้องนะคร้าบบบ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
7 ลดกระเบื้องแตกเสียหายจากการส่งออก(คลังปอยเปต) บริการทีม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด 
8 โปรแกรมดูยอดขายออนไลน ์ การตลาดและส่งเริมการขาย บริษัท เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากัด 
9 แอพพลิเคชั่นเสนอราคาค่าขนส่ง worldwide บริษัท เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากัด 
10 ปรับแบบตัวรองรับล่อฟูาส าหรับงานการไฟฟูาส่วนภูมภิาค Transformer drawing บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
11 เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การจดัเก็บสินค้าประเภท luggage มดตัวน้อยตัวนดิ บริษัท เคอรี ่ โลจสิตคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12 ลดเวลาการท าใบเสนอราคาอะไหล่ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังรถ victor ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จ ากดั 
13 โครงงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเรือขนส่งผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ปรับปฺุบ ประหยัดปิ๊ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากัด 
14 สามเหลี่ยมเบอรม์ิวด้าในอ่าวไทย ช่างก่อสร้าง 4.0 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากัด 
15 ใบสั่งซื้อเจ้าปัญหา นางสาวฉันทนา  ตามบุญ บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จ ากดั 
16 ระบบการจัดสินค้าและยิงบราโค๊ต นางสาวศิริพรรณ  เกิดผล บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีสท์ จ ากดั 
17 การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความสะอาดและสิ่งปนเปื้อนบนชุดหัวอ่าน MSL Team (Material Science 

Laboratory Team) 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 



18 90 Days Challenge with Virtual Run หมู่ปุารวมใจ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
19 คนนอกเราใส่ใจ คนในเราดูแล Smart เรือจ้าง บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
20 ซ่อมด ีซ่อมไว ใส่ใจคุณภาพ Debug บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
21 เครื่องมือเปลี่ยนฐานปุุมคยี์บอร์ดเครื่อง POS SAVE บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
22 เพิ่มประสิทธิภาพการ VACUUM ระบบสารท าความเย็น เพชร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
23 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณภาพสารกาแฟ Smart QA coffee บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
24 สอนปฺุป ประมวลผลปั๊บ รับทราบคะแนนทันที Productive CPR บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด 
25 ลดจ านวนครั้งท่ีส่งข้อมูลการจัดสนิค้าผิดพลาด รถส่งรัก บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
26 ยกระดับการบรหิารจดัการข้อมลุรถจักรยานยนต ์ ADM team บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
27 ลดกระบวนการในการฝึกอบรมภายนอก HR Challenger บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
28 ลดเวลาการตรวจสอบสุขลักษณะและการลงข้อมูลรถขนส่งสินคา้ Bubble B บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบรุี) 
29 คาลิเบรชั่น ออนไลน์ 4.0 Believe 2019 บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
30 ใบขออนุญาตท างานออนไลน ์(E-Work Payment) The Mask Hatyai บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (หาดใหญ่) 
31 ลูกค้าอยู่ไหน (Where my customers) Feed Idol บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (หาดใหญ่) 
32 ก๊อป แกน เก็บ กู๊ดดด นางลักขณา พิชัยจารุเวศ บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
33 ลดเวลาการวางแผนท่อพีวีซี นายส าราญ พฤกษมาศ บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
34 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock น้ ามันเครื่องที่คลังและสถานบีริการ Intension 3D บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
35 ลดเวลางาน เพิ่มเวลาสุข  ลดเวลางาน เพิ่มเวลาสุข บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
36 เล็ก-สั้น-ขยันท า CAL LAB บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด 
37 การคอนเฟิร์ม Station PBS อัตโนมัต ิ ALC TEAM#1 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
38 กระชับพ้ืนท่ี อย่าหยุดยั้ง บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
39 ยิงปี๊ด  ๆ ..... พิชิตความผดิพลาด Green bird บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
40 โปรแกรมจัดล าดับการผลิตอัจฉริยะ นางสาววระพร มหาวงค ์ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (นวนคร) 
41 To implement OT recording system on computer IT Super Hero บริษัท สยามฟรููกาวา จ ากัด 
42 ลดปัญหาการเกิด Delay ของ drive แท่นรีด 1-8 ซ่อมได ้ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
43 คิวอาร์โค้ด ว้าว ว้าว STORE 2018 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
44 Ready to Sale ปัดฝุุน บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 



45 รักษ์โลก ร่วมใจ ใช้กระติกแทนโฟม Pick Ka Pack บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
46 ใส่ใจการบรรจุสินค้าแช่เย็นสักนิด พิชิตค่าใช้จ่าย Pick Ka Pack บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
47 อยู่ไหน ก็ปรับปรุงงานได้ด้วย Kaizen Online Blue Ice บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 
48 จัดหนักถึงหน้าบ้าน Customer Support บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
49 จัดการงานซ่อม 4.0 IT Team บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
50 เพิ่มประสิทธิภาพการต้มกระเบื้องเพื่อหา %water absorption NKIE team บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
51 ดักไดด้ักด ีจุลินทรีย์ พิชิต น้ าเน่า ฮานาจสีตาร ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
52 ลดเวลาในการบันทึกประวัติการอบรมในสมดุ Hino service passport V for training 2013 บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์เซลส ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

 


