
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผล 
รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 

 ประเภท Automation Kaizen   

 ประเภท Karakuri Kaizen  
 ประเภท Project Kaizen  
 ประเภท Genba Kaizen 
 ประเภท Service Kaizen 

 ประเภท Kaizen for Innovation 
 
 
 

 

ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏบิตังิานจรงิ 
เขา้สู่รอบชงิชนะเลิศ 

วันที ่28 – 30 สงิหาคม 2562 
ณ ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

 
 
 

 



 ประเภท Automation Kaizen  

 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ระบบน าของเสยี(ผลิตภณัฑ์ทดแทนไม้) อัตโนมตั ิ Auto Eject CM.6 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 

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

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

4 เครื่องใส่โฟมสินค้ารั้วอัตโนมตั ิ ทีมงาน Newa 1 บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จ ากัด 

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

 

 ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 ชุดวางแผ่นปิดแบบเครื่องพันฟิล์ม ช้างเผือกในป่าใหญ ่ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานหนองแค) 
2 สายหมอบ AUTOCLAVE THALUANG บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากดั (โรงงานท่าหลวง) 
3 ขนส่งช้ินส่วนแบบไมส่ัมผัส โดยรถ AGV WELDING KAIZEN บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
4 รถเข็นเปลีย่นแบตเตอรี ่AGV ปลาใหญ่ W#2 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
5 อุปกรณ์จดัเก็บน้ ามันเก่า ล้อเหล็ก บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
6 ลดความเสีย่ง/อันตรายจากการชั่นน้ าหนักสีเคลือบ Campana GL-1005 No touch Glazing Line บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ ากัด (มหาชน) 
7 เปิดก่อนไดเ้ปรยีบ เด็กเส้น Vol. 1 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ากัด 

 

 ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การปฏิวัติกระบวนการลดของเสียด้วยนวัตกรรมใหม ่ AME บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
2 เศษด้ายใช้ใหม ่ ECO-TEAM บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 
3 Reduce LF GE Consumption คนเหล็ก 2019 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
4 เหล็กเดือยคณุสมบัติพิเศษ Technology บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

***หมายเหตุ : เนื่องจากมกีารปรับเปลี่ยนประเภทผลงาน 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท 



 ประเภท Project Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 การตรวจสอบโหลดอัจฉริยะออนไลน ์ R&D Team การไฟฟ้านครหลวง (ส านักงานใหญ่เพลินจติ) 
2 การลดเวลาการทดสอบหัวอ่าน Need For Speed บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
3 ลองชิมดู แล้วรู้เลย THANK YOU, NEXT บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ (หนองจอก) 
4 การขนส่งโดยการไม่ใช้รถไฟฟ้าในการลากช้ินส่วน (E-carless Part, Supply) Transporter บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
5 ไลน์การผลิตแบทเทอรีไ่ฮบริด แผนกวิศวกรรมการประกอบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) 
6 เครื่องขึ้นรูป Spot plug Angle แบบก่ึงอัตโนมัต ิ ฅ. คนข้ันเทพ บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคทริค จ ากดั 
7 ปรับปรุงกระบวนการประกอบชิ้นงานของผลิตภัณฑ ์Tire Tag ลด HPK ลง 50% คน คิด สร้างสรรค ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประเภท Genba Kaizen  
 ผลงาน กลุ่ม องค์กร 

1 อ่างอนามัย V.2 ช่างติดอ่าง การประปานครหลวง  
2 งาอัจฉริยะ ไทเบียร ์ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากดั 
3 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มก าลังการผลติของเครื่องประกอบและถอดหัวอัตโนมัติ Fast & Saving บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
4 การลดการสูญหายของหัวอ่านติดเลเซอร ์ ทวงคืน L-slider บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (เทพารักษ์) 
5 กระแทกเบา เราประหยัด ขันโตก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
6 แค่ขัดเบาๆ แล้วก็เหลานิดๆ จานบิน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
7 หยุดแตกได้หยุดจ่าย..กะตังค ์ ดี.ที.อ ีสี่จุดศูนย ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
8 ลดเวลาการมอบหมายและติดตามงานท่ีแผนกจัดสินคา้ full case SIMPLIFY บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ล าพูน 
9 พัฒนาเครื่องแพ็คขนมปังแถวตัดขอบ Dream Team เปลี่ยนโลก บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ลาดกระบัง) 
10 ชุดยกถุง Production 4.0 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์บก ศรีราชา) 
11 ถอด - ใส่ จานเบรคดมุล้อ ไม่รอแล้วนะ เทพนรสิงห ์ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ ากัด 
12 ลดเวลาการซ่อม Sprue bush Mold ข้อต่อ PVC I18 New Mold Team บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบรุี) จ ากัด 
13 การไคเซ็นไลน์ผลิตแบบประหยัดพลังงาน The Increase บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จ ากดั 
14 เครื่องถ่ายพาเลท Move forward team บริษัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 



 

15 ชุดถอดดุมล้อ และย้ าผ้าเบรค ช่างยนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ากัด 
16 ลดความเสีย่งในการยกเกียร์รถบรรทุก LIFT GEAR TEAM บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
17 เครื่องมือช่วยดัดเหล็ก Hooking H-Beam Libero บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
18 ลด WIP และต่อไลน์ให้งานไหลตอ่เนื่อง มะขามเปยีก บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 
19 ลด breakdown รองเครื่อง klicklock packing line 2 Seven team6 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
20 ขวดไม่ปิดฝา เราไม่ปล่อย Protection บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ ากัด (อมตะนคร ชลบุรี) 
21 ลดปัญหา Pin hole ที่ช้ันสีป้องกนัสนิม(ED) โมเดล civic 4D Enjoy team บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
22 ลดปัญหาการแตกร้าวของวงแหวนหล่อเย็นในแม่พิมพ์งานหล่ออลูมเินียม BACON บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานปราจีนบุร)ี 
23 ลดปัญหาหลมุบนผิวสีตัวถังรถยนต์ MT full option บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (โรงงานอยุธยา) 
24 สร้างอุปกรณ์ช่วย Mark งานเสียทีข่ั้นตอนการ Test งาน Dot น้อย 100% บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
25 ธนาคารลม (air bank) welding team บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงงานบางพลี) 
26 ลดเวลาไล่ลมในระบบเชื้อเพลิง จากการเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงนอกสถานที่ ถ้วยก๋าไก่เขลางค์นคร V.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง  

 

 ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุ่ม / 

เจ้าของผลงาน 
องค์กร 

1 เอ็ม อี ซี่... ขอใช้ไฟยังไงซิ !! เอ็ม อี ซี่... ยังไงซิ !! การไฟฟ้านครหลวง (เขตราษฎร์บรูณะ) 
2 ลดกระเบื้องแตกเสียหายจากการส่งออก(คลังปอยเปต) บริการทีม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด  (โรงงานนครราชสมีา) 
3 ลดเวลาการท าใบเสนอราคาอะไหล่ระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลังรถ victor ลูกกรมหลวง บริษัท ชัยรัชการ สาขาชุมพร จ ากดั 
4 โครงงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรือขนส่งผูโ้ดยสารอยา่งต่อเนื่อง ปรับปุ๊บ ประหยัดปิ๊ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ จ ากัด 
5 การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความสะอาดและสิ่งปนเปื้อนบนชุดหัวอ่าน MSL Team (Material Science 

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

6 ซ่อมด ีซ่อมไว ใส่ใจคุณภาพ Debug บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (นครราชสีมา) 
7 ใบขออนุญาตท างานออนไลน ์(E-Work Payment) The Mask Hatyai บริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (โรงงานผลติอาหารสตัว์ หาดใหญ่) 
8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Stock น้ ามันเครื่องที่คลังและสถานบีริการ Intension 3D บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
9 ดักไดด้ักด ีจุลินทรีย์ พิชิต น้ าเน่า ฮานาจสีตาร ์ บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 




