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    มารวมปลดล็อกกรอบความคิด การปรับปรุงงาน 

แบบเดิม ๆ สูการปรับปรุงงานที่เปนอัตลักษณ 

และสรางมูลคาใหกับองคกร พรอม ๆ  กัน ในงาน         

Thailand Kaizen Award 2021 รอบคัดเลือก

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 และ

25 - 27 เมษายน 2565

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 และ

25 - 27 เมษายน 2565
เวลา 08.00 - 17.30 น.

ณ ห้องไนล์ (Nile) 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

2,000 + Vat 7%  

= 2,140 บาท / คน / วัน

***กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 8 เมษายน 2565** 

ไมรับชำระเงินสดหนางาน
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สำรองที่นั่ง/สงใบสมัคร : โทรสาร 0-2719-9481-3  E-mail : award@tpa.or.th ; weerapot@tpa.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : โทร 02-717-3000 ตอ 798, 772-773  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tpif.or.th
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สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม (TPA Award)  

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 798, 772-773   
E-mail : award@tpa.or.th , weerapot@tpa.or.th 

 

2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565 
***ไม่รับช าระเงินสดหน้างาน*** 

 

 
 

 
 

             

 

องคก์ร / บรษัิท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส าหรับออกใบก ากบัภาษี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

จังหวดั : …………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ……………………… เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี : ……………………………………… สาขาที ่: ………………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (โปรดท าเครือ่งหมาย  เลอืกวันและหอ้งหลักทีจ่ะเขา้ฟังการน าเสนอผลงาน) 

ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ 

วนัทีเ่ขา้รว่มงาน 

19 เม.ย. 20 เม.ย. 21 เม.ย. 22 เม.ย. 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   
 

***หมายเหต ุ :  กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 

 

 

 

 

 

  ช าระเงิน
โดย 

อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

K22JP03KA (287–0301–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 19 - 22 เมษายน 2565    
เวลา 08.30 – 17.30 น. 

ณ ห้องไนล์ 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ลงชือ่ผูแ้จง้ ………………………………………………………………………………………… 

             วันที…่……………/………………/…………………   

      โทรศัพท…์…………………………………………………  

 

 

  เงนิสด      

  ช าระเงนิผา่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 

  ธนาคารกรงุไทย  สาขาพฒันาการ  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 

  ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงนิ (Pay-In) โดยระบชุอืองคก์ร และขอ้มลูการสั่งจ่าย สง่อเีมล ถงึคณุวรีะพจน ์(weerapot@tpa.or.th) 

  เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                          
      *** เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสั่ง 

กรมสรรพากรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎาคม 2544   

    *** เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 



สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม (TPA Award)  

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 798, 772-773   
E-mail : award@tpa.or.th , weerapot@tpa.or.th 

 

2,000 + Vat 7% = 
2,140 บาท/คน/วัน 

กรุณาช าระเงินภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565 
***ไม่รับช าระเงินสดหน้างาน*** 

 

 
 

 
 

             

 

องคก์ร / บรษัิท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู ่: (ส าหรับออกใบก ากบัภาษี) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

จังหวดั : …………………………………… รหัสไปรษณีย:์ ……………………… เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี : ……………………………………… สาขาที ่: ………………… 

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (โปรดท าเครือ่งหมาย  เลอืกวันและหอ้งหลักทีจ่ะเขา้ฟังการน าเสนอผลงาน) 

ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ 

วนัทีเ่ขา้รว่มงาน 

25 เม.ย. 26 เม.ย. 27 เม.ย. 

A B C D A B C D A B C 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              
 

***หมายเหต ุ :  กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวนังาน 5 วนัท าการ  มฉิะน ัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอตัรา 

 

 

 

 

  ช าระเงิน
โดย 

อัตราค่า 
ลงทะเบียน 

K22JP03KA (287–0301–01–100–9 – 283–3 – 2630) 
 

วันที่ 25 - 27 เมษายน 2565    
เวลา 08.30 – 17.30 น. 

ณ ห้องไนล์ 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ลงชือ่ผูแ้จง้ ………………………………………………………………………………………… 

             วันที…่……………/………………/…………………   

      โทรศัพท…์…………………………………………………  

 

 

  เงนิสด      

  ช าระเงนิผา่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

  ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาเอ็มควอเทยีร ์  เลขทีบ่ญัช ี 009-2-23325-3 

  ธนาคารกรงุไทย  สาขาพฒันาการ  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-11613-6 

  ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสขุมุวทิ 43  เลขทีบ่ญัช ี 172-0-23923-3 

     * โปรดแนบส าเนาการสั่งจ่ายเงนิ (Pay-In) โดยระบชุอืองคก์ร และขอ้มลูการสั่งจ่าย สง่อเีมล ถงึคณุวรีะพจน ์(weerapot@tpa.or.th) 

  เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)                                          
      *** เนือ่งจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามค าสั่ง 

กรมสรรพากรที ่ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่16  กรกฎาคม 2544   

    *** เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 



 
 

 
 
 
 

 
                  

 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น. 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)       ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Transfer Shot Blast to Store Side Line Production ONE Express บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย My Sewage System บริษัท ซีพีแรม จํากัด สุราษฎร์ธานี 
ลดของเสียในกระบวนการผลิตที่แท่นรีดหมายเลข 
1 สําหรับสายการผลิตเหล็กรูปพรรณ 

P1A+P2A บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน SISCO 

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายดายด์ เจริญ...พร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ราชบุรี 

งานฮอตไลน์ การตัดเบรกด้วยรถกระเช้าโดยไม่เข้า
ใกล้จุดตัด 

เพื่อ Kaizen การไฟฟูานครหลวง (ฝุายก่อสร้าง) 

เครื่องย้ายไข่ Semi Auto โรงฟักไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 โรงฟักโชคชัย 

เทส ง่ายได้งานเพิ่ม (Test ง่ายได้เพิ่ม) Bench Test and Repair 
Center 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเปล่ียนแผ่น 
Shuttle disc 

S - BE FORWARD 
TEAM 1 

บริษัท สยามบราเดอร์ จํากัด 

โต๊ะอินเตอร์ Sao Pan Roll บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ขั้นตอนการ
อบน้ํายารุ่น FM-03600-XXX 

Time Never Stops บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

อุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงรอยซีล Line Pouch 
1 กิโลกรัม 

Improvement team 1 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานโรจนะ 

สักหลาดสําเร็จรูป Swan Smart Five บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงการยกก้อนผ้าสําหรับผลิต
หน้ากากอนามัย 

BUJO บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

ONE นี้หายเหนื่อย หนุ่มอัตโนมัติ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
กระบวนการดําเนินงานนั่งร้านแบบสมัยใหม่ 
(Modern Scaffolding Execution) 

สมองกลรวมพลัง บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

เร่ืองของชั้น (ชั้นวางเอนกประสงค์) ส่วนจัดเตรียมรถยก  
(PDI รถเก่า) 

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จํากัด 

เครื่องกลึงสนาม (รูน้ีพ่ีขอ) Engineering Container Yard บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565     




   




 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

Smart truck to smart factory (สมาร์ท ทรัค ทู 
สมาร์ท แฟคทอรี่) 

นายสิทธิรักษ์  พัชราพิมล บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด 

สะอาดอัตโนมัติ นายศราวุธ ไพโรจน์ บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย การให้
สารเคมีบําบัดในการผ่าตัด HIPEC โดยใช้ชุดสาย PVC 
tubing 

นางสาวไพรสุดา บัวลอย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เบาหวิว นายอดิสรณ์ เดชะผล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
PU Data Analysis นายการุณ ทรัพย์ประภาสุข บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
เครื่องมือวัดความสึกรูลูกกลิ้ง นายประสาน กองทอง บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  โรงงานชลบุรี 
วนปาก วนฐาน นายอนุชา สุทธิอาจ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
อุปกรณ์ย้ายลูกกลิ้ง นายกิตติศักดิ์ สาระพันธ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โคกกรวด 
สหายรวมเป็นหนึ่ง นางสาวสุภาพร โนจากุล บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลดเสียเวลาการซ่อมเครื่องแช่แข็ง นายอนุพงษ์ โยธา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานอาหารแปรรูป นครราชสีมา 
อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือก เด็กโรคเท้าปุกด้วยตัวเอง นางสาวกนิษฐา คงแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เสียบก็ง่าย หายก็รู้ (เสียบไม่สะดุด ถูกจุด ถูกใจ) นางสาวขวัญใจ ศิริรักษ์ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
กดปล่อยเก็บ นายธีรยุท จันทร์ไพสน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด โรงงานนวนคร 
ลดขั้นตอน นางสาวมนทิรา กุลชัย บริษัท ซีพีแรม จํากัด สุราษฎร์ธานี 
อุปกรณ์กันตกจากการกองเก็บสินค้าท่อ นายสมพร คําสิงห์นอก บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด สระบุรี 
ลูกหยอด นายวิรัตน์ ทองงาม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
อุปกรณ์ถอดพูเลย์มอเตอร์ นายสยามชัย ชัยปัญญา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โรงฟักโชคชัย 
รถเข็น New Normal นายสุรนิตย์ สนธิกิติ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานสําโรง 
ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วย IOT นายพิบูลย์วัท มาลา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Automation Kaizen (ห้อง C )     ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
   

ตาวิเศษ...เห็นนะ (เท้าช้าง) BTD Safety kaizen การไฟฟูานครหลวง เขตบางขุนเทียน 
Auto Clean เครื่องทําความสะอาด Cover Main 
ของโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ 

ทลายน้ําแข็ง บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานบางกะดี 

เครื่องพ่นสีแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ Tire Tag Hero Arm Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
การส่งชิ้นส่วนฝาสูบแบบพร้อมใช้ทันที อีสาน เรนเจอร์ส (Isan Rangers) บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากดั โรงงานนวนคร 
กล้อง Image ดันไม้ไม่ครบ Coating Star บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 
ลด NVA กระบวนการจัดเตรียมน้ําสี Pigmented GEP ฟูาใส บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานนครปฐม 
กําจัดยอดน้อย เพื่อลด บ้านครอบสี CM4 บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด  โรงงานสระบุรี 
ลดระยะเวลาการปล่อยขายสินค้ากลุ่มนมสเตอ
รีไลส์และนมข้นจืดบรรจุกระปองลง 50% 

SMART Q บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานโรจนะ 

นวัตกรรมเปลี่ยนคน ต่างมุม บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 
ลดปัญหาการประกอบ Ball Vale Handle 25 เสีย
จากงาน Automation 

ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ระยอง 

การลดระยะเวลาการจ่ายไฟฟูากลับคืนภายในโรงงาน Electrical Maintenance and 
Engineering (EME) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบ
อัตโนมัติ 

No Body บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะดี 

ระบบควบคุมปริมาณน้ําแข็งลงถัง Chiller แบ่งกันลงตัว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี 



 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง D)               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ปรับปรุงระบบควบคุมการเบิกจ่ย Gold Wire Golden Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
Reduce delay of crane no.5&6 นายจารุพงษ์ นนทะคุณ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน SCSC 
ลดเวลาในการตรวจนับสินค้า Max Mart Happy Mart Team บริษัท ปิโตรเลียม ไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
หุ่นยนต ์เพื่อนรัก 3D Programmer บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
ลดเวลาในการแจ้งส่ังซ้ือผ่านระบบจอง Free Size บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด สระบุรี 
สมาย รีพอร์ท (Smile Report) นายสุรชาติ แปงหมื่น บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลด down time ระบบทําความเย็นของห้อง
เย็นให้เป็นศูนย์ 

Service Enginee บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด 

ลดเวลาของกระบวนงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุ กฟน. 

ฝุายความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟูานครหลวง  
(ฝุายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 

Smart startup check 5.0 เปิดฟูา ทําไคเซน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ระบบจัดการความเส่ียงแบบออนไลน์ Near miss online บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ราชบุรี 
แจ้งเหตุ เตือนไว พร้อมใช้ระบบสื่อสาร Begin Again การไฟฟูานครหลวง (ฝุายระบบโครงสร้างพื้นฐาน) 
ลดปริมาณการใช้น้ํายาสารทําความเย็น วิศวกรรม & Robotic บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 
พาร์ทช๊อตไหม..??..ถาม SPICE..S เลยจ๊ะ Buyer Ranger บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะดี 
ลดเวลาการทํางานในกระบวนการสรรหาและ
ฝึกอบรมพนักงาน 

สมาคมตัวกลม บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
                  

 

 
***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น. 

 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)                    ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ทุกวินาทีมีค่าเสมอ (Change for fast) Reliability Lab (QA Ops ORM 
Test Technician) 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

แก้ไขปัญหาแกน Knock out หัก แข็งแรงทนทานใช้นานจนลืม บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลด - Loss - ลด - Risk เพื่อน้องพี่ทําได้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Increase casting speed Cast Man บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน SCSC 
ลดปัญหาของเสีย Len index 1.74 1.74 พาเพลิน บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
ไม่เอา (ฝุุน) ภูมิแพ้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Guide ปูองกันรถ Transfer Car ขโมยตักบิลเลต CCM A บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน SISCO 
ลด Waste บีนหลังเคลือบ ท่ี GL-104 กลุ่ม เด็กสร้าง บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานหนองแค 
ลดแล้วเพิ่ม เลิกแล้วรวย Growth Mindset บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
ลดเวลาการเตรียมถุงบรรจุ Storm บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หาดใหญ่ 
อุปกรณ์ถอดแบบหล่อเสาไฟฟูาขนาด 8.50 เมตร ฝุายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ 

การไฟฟูานครหลวง 
การไฟฟูานครหลวง (ฝุายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์) 

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการกราวด์ด้วย "Ground 
Supporter" 

การไฟฟูานครหลวง 
เขตลาดกระบัง 

การไฟฟูานครหลวง เขตลาดกระบัง 

โปรแกรมปูองกันการเกิดปัญหา Missing Screw PLC Team บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
ดายแฮนเดอร์ (Die Hander) SRF01 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา 
การลดต้นทุนค่าไฟฟูาที่หอควบแน่นก๊าซธรรมชาติ LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
IMPROVEMENT LINE FILLING 
INDUSTRIAL 

LION TEAM บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

ทั้งลดคนทั้งประหยัดน้ํา นายวีระพล วงษ์วิเชียร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุรี 

Change for Good นายปิยะพงษ์ เพิ่มพูล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
ชนแล้วก็ Lock ง่าย ๆ Easy Easy นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานสําโรง 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565     












ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 
สตีล พาร์ท อินสเปคชั่น อิมพรูฟเมนท์ (Steel Part 
Inspection Improvement) 

นายนิรุธ สนธิสุพรรณ บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ลดเวลาการแจ้งซ่อมระบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟน นายภาสกร กุสารัมย์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 
นวัตกรรมนาฬิกาพลิกตะแคงตัวผู้ปุวย นางวิลาวรรณ์ ประสมวัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปรับปรุง Vacuum Header นายสาธิต สายอินแก้ว บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่องช่วยยกหัวบรรจุยีสต์ นายภัคพล ทองคงอ่วม บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
จักรพันกระดุม (ไน-ยะ) นายเนรมิตร  แต้มกระโทก บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด (นครสวรรค์) 
สายปั่น นายดํารงค์ สุขแช่ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด โรงงานนวนคร 
เพิ่มประสิทธิภาพการขันแน่น Bolt ยึด Torque 
Rod 

นายวรกิจ บุญแสง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานบางปะกง 

LOTO (ปรับปรุงประสิทธิภาพการล็อค LOTO) นายวัลลภ วันแก้ว บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
เครื่องมือถอดคอยล์ นายวีรภัทร สมเพชรไพบูลย์ บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เบาแรงไปเยอะ นายสิทธิกร ปุระชะทํามัง บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
ลดเวลาการทํางานด้วยเครื่องพิมพ์ Mark splicer นางสาวลูกน้ํา นิชํานาญ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
ปั่ม...ป๊ัมม...(เครื่องบริหารมือสูญญากาศ) นายสรพิสิฐ ไทยบรรจง บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จํากัด 
อุปกรณ์ยกเครื่องย้ายและอุปกรณ์จัดเรียงถังดับเพลิง นางสาวปาลิตา สุขลัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
Keep warm เจ้าตัวจิ๋ว นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ฝุุนจ๋า ขอลาก่อน นางสาวสุธิดาพร กรวยทอง บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Automation Kaizen (ห้อง C )     ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
   

การส่ง Set picking WH ด้วยระบบอัตโนมัติ Support team บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด โรงงานนวนคร 
เอ็มเทรน (M-TRAIN) The A Team บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ลดของเสียจากการรอจับ Seal Ball Valve MC 181 OPI บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ระยอง 
ระบบลําเลียงตะกร้าไก่จุดเปล่ียน Line ผลักดัน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี 
Fast Rolling เครื่องรีดกาวติดหน้าจอมือถือแบบ
อัตโนมัติ 

Dark Knight บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะดี 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Innovation (ห้อง C )                    ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ผลิตภัณฑ์เหล็กลวดคาร์บอนต่ําคุณสมบัติพิเศษ New product development บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน NTS 

ลดปัญหาค่าน้ําบําบัดเกินค่าควบคุมอมตะ Frankenstein Junior บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 
เศษผ้ากลับมาใช้ใหม่ Eco-team 3 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จํากัด 
การตรวจจับท่อประปาที่ไม่ถูกปิดฝาท่อในงาน
ติดตั้งและวางท่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

กลุ่มเด็กสมบูรณ์ การประปานครหลวง  

การพัฒนากล้องตรวจจับความผิดพลาดใน
กระบวนการผลิตด้วยต้นทุนต่ํา 

FTM New Generation Team บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 

น้ํายามหัสจรรย์เพิ่มประสิทธิภาพในงานชูบ ได้หมด บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด 
ระบบระเหจน้ําแบบผสมผสานสําหรับ Evaporated 
fresh milk product 

เบญจภาคี บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานโรจนะ 

หุ่นยนต์สํารวจคลองส่งน้ําดิบ วารีกุญชร การประปานครหลวง  
 
 
 
 
 
 
 



 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง D)               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

การลดปัญหาการสูญเสียน้ําโคลนขณะเจาะหลุม
ด้วยการพัฒนาโมเดลความแข็งแรงของชั้นหินและ
แนวทางดําเนินงานใหม่ 

Satun-Funan South ES Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบค่าซ้ือ
ไฟฟูา (PED Sure Program) 

ฝุายเศรษฐกิจพลังไฟฟูา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายเศรษฐกิจพลังไฟฟูา) 

เอสอาเอฟ สกรีนน่ิง ซิสเท็ม (SRF screening system) SRF03 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา 

PTG Smart Security Depot ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 
ลดการใช้กล่องกระดาษบรรจุสินค้า Small Big บริษัท ซีพีแรม จํากัด ชลบุรี 
การบูรณาการงานพัสดุ Super-Material สํานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการทดสอบ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ระบบ SMS Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 
เซอร์วิส อาร์เอ็กซ์ ITD AI บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด 
ลดเวลาสรุปผลการตรวจประเมิน 5ส On The Floor บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด สระบุรี 
ระบบ E - KANBAN SYSTEM โคขวิด-21 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
การลดขั้นตอนการรวมข้อมูลของหลุมเจาะใหม่เพื่อ
ใช้ตัดสินใจในการออกแบบการผลิต 

CHOH Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง (Paint 
Marker) 

TCT STAR บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จํากัด 

Paperless Record Keeping Smart QMS บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด 
ระบบติดตามมาตรวัดน้ํา MMS (Meter Monitoring 

System) 
กองมาตรวัดน้ํา การประปาส่วนภูมิภาค  

ลดระยะเวลาการจัดทําบันทึกขออนุมัติขยาย
สัญญา การงด/ลดค่าปรับ 

ฝุายจัดหา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายจัดหา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
                  

 
 
 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น.                  
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง A)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

กันลืมเพื่อความปลอดภัย Production MFG1 บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
มินิทรัคดรัมพ์ (Mini truck Dump) SRF 02 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา 
อุปกรณ์ช่วยปล่อยสายไฟฟูาแรงต่ําในพื้นที่จํากัด การไฟฟูานครหลวงเขตธนบุรี การไฟฟูานครหลวง เขตธนบุรี 
Outrigger Safety Guard (เท้าช้างใจดี) การไฟฟูานครหลวงเขตบางบัวทอง การไฟฟูานครหลวง เขตบางบัวทอง 
ล็อคกันคลายสายรัดตะแกรงเครื่องบด Thunder บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ หาดใหญ่ 
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ําเค็ม
ของการประปานครหลวง 

ฝุายทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดล้อม 

การประปานครหลวง  

ยังไม่ครบ จบไม่ได้ On the rock บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ปูองกันขวดเบียร์ขาดจํานวนในกล่อง PK Smile บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
Zero  Breakdown Strapping Machine (TR14)@SL 
103CASE A06 Safety Arch Interview 

OM FIFA บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด โรงงานหนองแค 

ลดต้นทุนกล่องขนมจีบ Nine in one บริษัท ซีพีแรม จํากัด ชลบุรี 
อุปกรณ์ปูองกันการรัว่ไหลของนํ้ายาขดัเลนส์ ยอยอยอ บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
ปรับปรุงวิธีการทํางานปรับตั้งใบมีด De-burrer ให้
ปลอดภัย และสะดวกขึ้น 

คนสร้างเหล็ก บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน SISCO 

มือนี้เพื่อเธอ หากันจนเจอ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
Reduce delay GU small size Guide 2021 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน SCSC 
ยกเลิกการติด Masking tapa Paint Shop Team บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 
เพิ่มจุดจ่าย-ลดเวลาการเปุาของจิ๊กเช็คงานรั่ว กาแฟคั่วบด บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

เบาะรองก้นสําหรับทําหัตถการตรวจภายใน
ผู้ปุวยเปลนอน 

นางภณสา มโนสิทธิกลุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

กรีดง่าย สบายกาย นายนรินทร์ หลอดโสภา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
ลดส่วนเกินของชิ้นงานข้อต่อ 45 DL 100 (6) นายกิตติศักดิ์ โพธิ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  สระบุรี 
ลดเวลาการประกอบชิ้นส่วนเกียร์ นายชาญณรงค์  ฤกษ์ใหญ่ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด 
เปลี่ยนใหม่ดีกว่า นายพิทยา รุ่งเรือง บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
Template หยอดเจล (หยดง่าย ๆ ... เพื่อเธอ) นางสาววารุณี กัญจนบุศย์ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

วันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2565     










ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 
Dial Gauge Stand Set ง่ายทันใจลูกค้า นายดํารงค์ มีสมบัติ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
ลด Breakdown เครื่องปิดฝา Maxxi Cap ทีไ่ลน์ 1 นายโสภณ โพธิ์มะณี บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  โรงงานนครสวรรค์ 
ลดการซ้ือ Co2 เกินความจําเป็น นางสาวอรทัย เลาหพิบูลรัตนา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
ห่อให้เร็วขึ้น นางสาวสุจิตรา อธิกะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุรี 
คูโบติ้ว นายเสกสรร บุญทวี บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
สิ่งประดิษฐ์ มีดตกแต่งเฝือก (PSU cast cutting knife) นางสาวกาญจนา วงษ์เลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
บอร์ดแสดงสถานะเครื่องจักรตามแผนผลิตท่อ นายพงษ์นที เพิ่มสมบัติ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ระยอง 
อุปกรณ์ Test Booster Pump นายอาทิตย์ วันด ี บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
อุโมงค์ฆ่าเชื้อไม่ต้องรอคิว นายคํารณ พรหมนวล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจไก่พันธุ์ สระบุรี 
เพิ่มความจุในการเติมกล่องเข้าเครื่อง Carton 
feeder 1 ที่ PKG line 2 kg. 

นายชํานาญ สวนมะลิ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานโรจนะ 

โยกซักนิดชีวิตจะปลอดภัย นายนัฐกรณ์ โกมุตมาตร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานบางปะกง 

ตัวสํารอง นายสมพร พลเยี่ยม บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Project Kaizen (ห้อง C )               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Connected Factory Lion Next Gen บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติและวิเคราะห์
กายภาพด้วยระบบ AI 

Auto Sampling บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โคกกรวด 

การพัฒนาการสร้างระบบปูองกันการร่ัวไหลเพื่อ
ผลิตปิโตรเลียมในชั้นหินพิเศษ 

มนต์รักเรือปูน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

โครงการลดพลังงานไฟฟูาในระบบน้ําหล่อเย็นโดย
การแยกระบบเครื่องสูบจ่ายน้ําหล่อเย็นให้เหมาะสม
กับความต้องการของอุปกรณ์ 

Energy return from cooling 
water System 

บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

การเปล่ียนฟันของหัวเจาะงานในอุโมงค์ Tunnel Management บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
กระบวนการผลิตงานสายน้ําไหล และระบบควบคุม
อัจฉริยะของงานรุ่น EDP-XXX 

Stronger Together Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

แตกไหมนะ? ACE OF AMAZE บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด  หนองจอก 
การบริหารจัดการสายสื่อสารบนเสาไฟฟูา ฝุายบริหารงานกลาง  

การไฟฟูานครหลวงเขต 
การไฟฟูานครหลวง (ฝุายบริหารงานกลาง) 

Soft fly sheet The Takeshi Team บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
just a finger tip (จัส อะ ฟิงเกอร์ ทิป) The real time บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด (เพชรเกษม 71) 
ศูนย์กลางการบรรจุ "Packing Center" พลังแห่งความคิด บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
การจัด Line Balancing ระบบลําเลียงโมดูล อย่าหยุดยั้ง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี 
ไขรหัสลับปริศนา บริษัท ธนภักดี จํากัด บริษัท ธนภักดี จํากัด 
โปรแกรมออกแบบการสละหลุมผลิต อัจฉรยิะ (iPAPA) Well Factory บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง D)               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ลดระยะเวลาสรุปผลดําเนินงาน (KPI) ระดับบริหาร KPI บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 
โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ํามันที่
ห้องปฏิบัติการ. 

3P Project Team. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันพีทีแม่กลอง 

ระบบการบันทึกการผลิตแบบ Real-time by STT Sinfonai Team บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
Panus Platform NC Online (พนสั แพลตฟอร์ม 
เอ็นซี ออนไลน์) 

Panus New Gen บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จํากัด 

กู-รู  กู-เร็ว GU-RU GU-RAEW 5G Planner นักวางแผนไร้สาย บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานบางกะดี 
โครงการ MEA OK การไฟฟูานครหลวง 

เขตสมุทรปราการ 
การไฟฟูานครหลวง เขตสมุทรปราการ 

ไอที วิถี นิวนอร์มอล Backbone บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  โรงงานชลบุรี 
รู้ครบจบงานซ่อม Digital Team บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน NTS 
Training Record Management Online The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
สั่งง่าย ได้งานเร็ว (RFID and E-Pull) MSO and Compound E-pull บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลดภาระงานบันทึกเวลาดดยใช้ RPA HR บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานสระบุรี 
บีบ อัด มัด เผา New energy บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
การปรับปรุง MEA Connext Mobile Application ฝุายพัฒนาระบบงานประยุกต์ การไฟฟูานครหลวง (ฝุายพัฒนาระบบงานประยุกต์) 
OMS (Operator Management System) ข้าวผัดหมู บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางกะดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
                  

 

 
 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น.                  
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง A)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ลด (ลดเวลา) /จับ (จับสบาย) /ปรับ (ปรับปรุงขั้นตอน) /
เปลี่ยน (เปลี่ยนวิธีการทํางาน) ใส่ยางในวงล้อมอเตอร์ไซค์ 

Blue Power บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด 

ตาไฟแทนคน The MFG.1 Team บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
การปรับปรุงคุณภาพการปาดโซลเดอร์ "screen 
printing transformation" 

Green Zone บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 

ลด Dry Reject กระเบื้อง Eave ชนกันปีนแตกในไลน์
พ่นสี Top Coat 

Speed One บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานสระบุรี 

ลดสินค้าชํารุด น่องไก่หัก Slaughterhouse บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา 

No Touch เร่ืองของ Glue บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
แก้ปัญหาน้ํากรดอุดตันในการะบวนการชาร์จแบตเตอรี่ รวมมิตร บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด 
ลดเวลาการเปลี่ยน Size ในการผลิตเหล็กพิเศษ Non - T คนเหล็ก 2021 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงาน SCSC 
อุปกรณ์คายประจุคงค้างสําหรับสายหน้าหม้อแปลงที่มี
โครงสร้างเหมือนสายไฟฟูาใต้ดิน 

KTD Kaizen Safety Team การไฟฟูานครหลวง เขตคลองเตย 

ตึงแน่นอน ตะลึง ตึง ตึง บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
ลดเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Reduce Changeover Time) โรงงาน M6 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
ไม่หยิบ...ไม่จับ Super Ant บริษัท ซีพีแรม จํากัด ลําพูน 
Fixture ประกอบ Chassis ติดตั้งง่าย 3 หนุ่ม 3 มุม บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
รถ - Loss - ลด "Direct check cart" ขวนขวาย บริษทั โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับการ
ตรวจสอบชุดสวิตซ์ใบมีด GIS 24 KV 

ฝุายบํารุงรักษาระบบไฟฟูา การไฟฟูานครหลวง (ฝุายบํารุงรักษาระบบไฟฟูา) 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง B)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

นอนดีกว่า นายเก๋ อินโอ้ บริษัท แม่น้ําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน) 
เครื่องมือช่วย Setup & Adjust กระบอกสูบ Line 3 นายสายชล ศรอินทร ์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี 
โยกกดลดตอก นายสาธิต จิตชัยภูม ิ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด  โรงงานนวนคร 
หมวก CPAP นางสาวกาญจนา ขวัญสง่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
Fixture ถอด D(MD) ถอดได้ไร้ของเสีย (ดึงปฺุบ หลุดปั๊บ) นายนพดล เพ่งสุวรรณ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
การปรับปรุงการรับของเหลว นายอําพัน ปิวจันทึก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โคกกรวด 

วันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565     












ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 
กล่องจําลองทวนสอบเครื่องนับจํานวนฝา นายธนวัฒน ์บุญน้อย บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด 
อุปกรณ์ซ่อมและจัดเรียงพาเลทพลาสติก นายพิสิษฐ์ กัลยา บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
"ชั้น" คือโดเรม่อน นายนรินทร์ หลอดโสภา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Happy PEG นางนวรัตน์ ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
แค่สับราง ก็ปลอดภัย นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี 
ซ่อม MotorDrive ได้ด้วยตนเอง นายวินัย คงนิสัย บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
เครื่องจุ่มฆ่าเชื้อไข่พื้น นายคํารพ ทองธวัช บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ปราจีนบุรี 
ไม่รอแล้วนะ นายรังสรรค์ แสนจันทร์ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
อุปกรณ์ทดสอบการส่ันสะเทือนแบบ คิวท์ ๆ นายสมศักดิ์ ธรรมสละ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
ตลับเปิดหลอดแก้วยาอเนกประสงค์ (Smart safety 
ampoule opener) 

นายวชิระ คงสามารถวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ทับเปูาแตก นายณัฐภัทร  เดือนแจ้ง บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จํากัด (พิจิตร) 
ปรับปรุงแขนรับท่อเครื่องมัด Auto 2 นายอนุพงษ์ ทองอรุณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด สระบุรี 
ดันรู สระอู ยาว ยาว นายคณินทร์ โพธิสม บริษัท เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Project Kaizen (ห้อง C )               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

K-BOT ระบบแจ้งเตือนออนไลน์ กองคลังพัสดุ ฝุายพัสดุ กฟน. การไฟฟูานครหลวง (ฝุายพัสดุ) 
บําบัดน้ํามาใช้ใหม่ที่คูลลิ่งทาวเวอร์ เด็กแฟค บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
การพยากรณ์ความดันชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมโดย
การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ 

ยูนิคอร์นเน ่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

โครงการระบบล้างบ่อเก็บนํ้า 200 คิว แบบอัตโนมัติ ล้างบ่อ แต่ บ่ล้าง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านบึง 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Karakuri Kaizen (ห้อง C )                 ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Swan MFG 2, Packing area ไม่ขาด Can บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลดเวลาในการจัด-จ่าย Tube Tube Room บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานบางปะกง 
Karakuri Return Skid Ring Geer BD22 ไลน์ 3 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานสําโรง 
พาเลทไอคิโด้ (Pallet Aikido) Pallet Aikido บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลดเวลาทําความสะอาดหัวฉีดโรงสเปย์ Tharua team บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ท่าเรือ 
หกเก้า (69) ซ่อมได้ บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เครื่องตรวจเช็คระดับแลคเกอร์ I Can บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
การเคลือบผิวเหล็กเส้นกลม คนรีดเหล็ก บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โรงงาน NTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen (ห้อง D)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

จัดทําอุปกรณ์สําหรับผสมสารเคมี (Chemical 
Mixing Tank) 

Mixer บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

ลด Reject โค้งแอ่น ผลิตภัณฑ์ไม้บัว Difference บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 
วงแหวนมหัศจรรย์ Production Group Bangban บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
ทําชุดสวิตช์การทํางานของมอเตอร์โรตารี่ โคตรแข็ง บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
ไปต่อ..ไม่รอละนะ เร่ือง หมู หมู บริษัท ซีพีแรม จํากัด ลําพูน 
การเปล่ียน Network Fuse โดยไม่ต้องดับไฟ การไฟฟูานครหลวงเขตบางนา การไฟฟูานครหลวง เขตบางนา 
เพิ่มกําลังการผลิตของ USCM processing line 2 Infinity team บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานโรจนะ 
เครื่องมือตัดเก็บพิเศษ (Gasket Cutting Special 
Tool) 

Machanic Supervise บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

ต่อให้ติด จับผิดให้ได่ Spicy Young บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ม้วนบันลือโลก S - BE FORWARD TEAM 2 บริษัท สยามบราเดอร์ จํากัด 
ลดเวลาการย้ําหมุดผ้าเบรค INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด 
กลึงแล้วช้าก็เปลี่ยนมารีดดีกว่า หัวเป็นเหล่ียม ตัวเป็นเกลียว บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จํากัด 
แก้ไขบนบอร์ด ยกเลิกการถอด - ใส่อุปกรณ์  
(On-Board EEPROM Editor) 

Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ระบบกรองน้ํามันอัตโนมัติ (Auto off line filter 
stacker) 

ไฟฟูาเหล็กรีด บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
โรงงาน SISCO 

เครื่องป่ันลดภาระ เส้นชัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
                  

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น.                  
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง A)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

สัญญาณบอกเหตุ นายราชนาวี ประทุมชัย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Zero defect ฝา CSD 330 ml ไม่ได้มาตรฐาน (ฝา
แน่น/ฝาหลวม) 

นายศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี 

ปูองกันปัญหาเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ผิด นายสีวรัตน์ จําปาทิพย์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  
โรงงานระยอง 

ลดของเสียจากการตัดท่อลูกฟูกท่ีไม่ได้ความยาว
มาตรฐาน 

นายยุทธพงศ์  ขาวพันธ ์ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 

Tool พิเศษของฉัน นายดํารงค์พล  สายเสมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานสําโรง 

จิ๊กตรวจสอบโซดา 325 นายชัยณรงค์ เอี่ยมรอด บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด 
ดึง ติด ตัด 3m tape นางสาวรัชนก  เหมพร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุรี 
ลดระยะเวลาการนําเสนอราคาขาย (price Notification) นางสาวนัฐดา ทับอีม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ 
แค่มีมาตรฐาน ปัญหาเรื่องฝาก็หมดไป นายนิวัฒน์ บัวใส บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ 
การควบคุมระดับของเหลวในถัง (3TD-506) แบบ
อัตโนมัติ 

นายฤทธิพันธุ์ บาลไธสงพิสิฐ บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

Pokayoke ปูองกันเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ไม่ร่วม
ศูนย ์

นายประทวนทอง อินหา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  
โรงงานระยอง 

ลดเวลารอรถ Forklift นายเฉลิมพันธ์  ปะระทัง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานบางปะกง 

ลดเวลาการเปลี่ยนพาเลท Line 3 เหลือเลขตัวเดียว นายอาทิตย์ ตันทสุวรรณ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 
แก้ไขฟิล์มส่วนเกินจากการพันพาเลท (พาเลทมีหาง) นายนิรันดร์ ตรีมูล บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด 
ปรับปรุงการ Load Master Smart Planning ให้ทีม
วางแผน 

นายพงษ์นที เพิ่มสมบัติ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

เครื่องมือวิเศษ ดึงล้อจากเพลา นายชัชวาล แขดวง บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี 
อุปกรณ์แปล IJP อัตโนมือ นายชาคริส  จันทร์ละมูล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
ลดกําลังคน งาน Laser ที่เครื่องจัก STW 2 นางสาวธนพร ละอองชัย บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
เครื่องทดสอบ Endurance Piano Switch นายคฑาวุธ ศรีคงคา บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 
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 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง B)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

จิ้มปฺุบ รู้ปั๊บ กับ Wit ME การไฟฟูานครหลวงเขตวัดเลียบ การไฟฟูานครหลวง 
อุปกรณ์ใช้งานภายในห้อง EMS Save space (ปณท) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ยึดแน่น เสียบตรง ลดไหม้ ก้าวไกล บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด โรงงานปราจีนบุรี 
อุปกรณ์ควบคุมตําแหน่งก่อนเข้าช้อนเหล็ก PB&SB Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 
เปลี่ยนต้นทุนให้เป็นกําไร โซนี่ฟลูเฟรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
พร-ีเว็ตติ้ง GRP บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด โรงงานแผ่นโปร่งแสง 
แก้ปัญหาเหล็กเป็น Loop และเพิ่ม speed การรีดของ
เหล็กเส้น RB9 

Rolling mill บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน 
SCSC 

เครื่องกรอกทรายเข้ารับน้ําเหล็กแบบอัตโนมัติ Off peak บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานห้วยโปุง 
เพิ่มประสิทธิภาพ STOPER ULMA No.1 Stoper Ulma No.1 บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแก้ว 
Lean Small Lot CM.4 บ้านครอบสี CM.4 บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานสระบุรี 
แนบสนิท ติดทนทาน Avengers บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Roller พาดสายแรงตํ่า การไฟฟูานครหลวงเขตบางกะปิ การไฟฟูานครหลวง 
เพิ่มผลิต ลดต้นทุน by zero backlog Reliability Lab team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด โรงงานบางปะอิน 
แก้ไขการส่งสินค้าที่แพ็คไม่ครบจํานวนไปยังคลังสินค้า สิงห์น้ํา PET บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด 
การพัฒนาเครื่องมือช่วยขันโบลท์ การไฟฟูานครหลวงเขตบาง

บัวทอง 1 
การไฟฟูานครหลวง 

เพิ่ม % Utilization การผลิตไม้บัว ซามูไร ไม้วู้ด บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด โรงงานหนองแค 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง C)               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ลดเวลาในการขันเทมเปอร์ชุดหัวชงเครื่องชงกาแฟ 
Egro One,Egro Zero 

Coffee Race Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 

*** Multipurpose Racking Join Force บริษัท คอสมอส บริวเวอรี ประเทศไทย จํากัด 
สํารวจและปรับปรุงขอ้มูลหมอ้แปรงโดยใช้ Mobile 
Application 

สํานักภูมิสารสนเทศระบบ
ไฟฟูา 

การไฟฟูานครหลวง 

การปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการประกอบ
รถยนต์ 

ALC Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

*** ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานแบบอัตโนมัติและ
เรียลไทม์ 

Think For Future บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  

ปรับปรุงกระบวนการวางแผน หลังคาคอนกรีต Neustile วางแผน Neustile บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จํากัด สํานักงานบางซ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ
พนักงาน 

ฝุายบัญชี การไฟฟูานครหลวง 

*** ซีซีเอซี - ช้าง โควิด-19 แอดมินนิสเตชั่น เซนเตอร์ CCAC Team บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) (กําแพงเพชร) 
Project Any Caffeine บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Smart Filing การไฟฟูานครหลวงเขตบางพลี การไฟฟูานครหลวง 
ทางเดินไหลลื่น ลดเสี่ยงโควิด THE FAST TRACK บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุรี 
ลดระยะเวลาการ Break Down เครื่องมือวิเคราะห์ AKIRA LAB Team บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันแม่กลอง 
MY Energy ฝุายเศรษฐกิจพลังไฟฟูา การไฟฟูานครหลวง 
RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange Robotic Process 

Improvement 
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

สู้โควิด ระลอก 3 "พวกเราปลอดภัยด้วยกัน" SCSC สู้ COVID-19 บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงาน SCSC 

*** ผลงานที่ได้รบัการพจิารณาให้ผ่านมานาํเสนอเปน็ผลงาน Kaizen จากการประกวด Excellent Survival in Covid-19 Grand Prix 



 

 การน าเสนอผลงาน  Innovation (ห้อง D )                    ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Machine Learning Carbon Object Detection AME-Innovation COE,Global 
operations 

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานบางปะอิน 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบํารุงรักษา 

อยู่บํารุง(รักษา) การประปานครหลวง 

อิฐบล๊อคยั่งยืน OKR บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จํากัด (มหาชน) 
การพัฒนาคุณสมบัติเหล็กลวดเพ่ือการใช้งานด้าน PC Technology Group บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงาน NTS 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Project Kaizen (ห้อง D )               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

OPS กรุ๊ปเลยอะดิ FORAYE (ฟออาย) บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ  โรงงานหนองจอก 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตคัพเค้กสอดไส้ด้วยเครื่องฉีดไส้ Super Cup บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง 
Chilled Water Monitoring System for Energy 
Efficiency and Reliability 

Engineering บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

"Automatic Cleaning Sprayer"  การปรับปรุง
กระบวนการล้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักรทดแทนคน 

Vaccine บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 3 

โครงการลดการใช้ไฟฟูา และปรับปรุง 
RELIABILITY ของเครื่องอัดอากาศในกระบวนการ
ผลิตอากาศ instrument air และ service air 

C-100 Ranger บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

การคํานวณอัตราส่วนผสมคลอรีนน้ํา 10% เพื่อคง
คุณสมบัติฆ่าเชื้อทดแทน ACL70% 

ไฮยีน่าล่าโควิด บริษัท รักชัยห้องเย็น จํากัด 

TFI for Expressway System (ที-เอฟ-ไอ ฟอ อิคส-
เพรส-เว-ซีซ-เท็ม) 

GATEWAYS บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟูากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สร้างกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ Tire 
Tag Rev.4 เพ่ือลด HPK การผลิตชิ้นงานลง 50% 

Try Try Try Tire Tag 4.0 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

SRF Machine Damaged Inspection SRF 04 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา 

The Better of Process design (Up Efficincy and 
Balance process) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และปรับกระบวนการการผลิต 

Powerful Pipe บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด โรงงาน 3 

เครื่องอัดก้อนฟิล์มยืดเก่า ทีมพาวเวอร์พัพเกอร์ บริษัท รักชัยห้องเย็น จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

                  
 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น.                  
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง A)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

ลดการใช้น้ํา RO ที่ Rinser LINE 8 นายมานนท์ ศรนรินทร์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี 
ปรับปรุง Jig จับข้อต่อ S-55 เอียงไม่ได้ระดับ นายวิศณุ  จันทร์ชอน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 
ลดเวลา Start up line 2 จาก 60 นาที ลดลงเหลือ   
20 นาที 

นายอนุชา ดารารัตน์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี 

ขวดปล้ินไม่สิ้นใจ แก้ไขได้ดังใจหวัง นายเจริญ กล้าเจริญ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ 
ใช้น็อตล็อค หมดปัญหากิ๊บหลุด นายศิริศักดิ์ เกิดมีทรัพย์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี 
แค่ดันก็ไม่ต้องเดิน นายชาติชาย  โพธิบัญดิษ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 
Farm Rack นาวสาวกชสร จันทะสาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงฟักไข่โชคชัย 
ลูกกลิ้งหฤหรรษ์ Color Reveal นายมานิตย์  ปล้ืมบุญ บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด 
รางส่ง Box set Component นางสาวธิกาญจน์ จําปาเทศ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  

โรงงานระยอง 
แสงนําทาง นางสาววรรณกร ขุมเงิน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ถังใส่น้ํายาโฟมดูดง่าย นายจิรายุทธ หมั่นงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันพิษณุโลก 
Manual Barcode ข้อต่อใหญ่ นายธนู สิงห์บุดดี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 
พักที่ผม นะคะ การลดการตกหล่นของตัวกั้นหัวอ่านเขียนที่
เครื่อง Optoflex MC 

นายคมเพชร  วงศ์แสงเทียน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานบางปะอิน 

เปลี่ยนขวดที่ล้ม เนขวดที่เรียงสวยงาม นายทรงวุฒิ วงษ์ตัง บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์ 
ชุด Check ขนาดลวดหลังต่อแบบ New Normal นายกมล  เงินขุนทด บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานสําโรง 
ทูบีนัมเบอร์วันมหัศจรรย์ฟิกเจอร์ นายประภาส  ก้อนวิมล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด 
เติมได้ ทันใจไม่ต้องยก นายธงชัย  บําราบ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุรี 
ลดเวลาเปล่ียนไซส์ ไม่ต้องคลายน็อต นายจิรพนต์ บรรพต บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี 
ชุดยกอัจฉริยะ (SMART LIFTING) นายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ทอง บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 







  

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2565     



 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง B)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

เพิ่มปริมาณการผลิต Dry Tech ตะเข้สัน คอนกรีต ฟูาใหม่ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานนครปฐม 
ลด Filth กระบวนการผลิตไส้กรอก MAHACHAI มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟููด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด 

โรงงานอาหารสําเร็จรูปมหาชัย 
ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรุงน้ําเหล็ก (LF optimize 
process) 

Ladle Furnace บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงาน SCSC 

ระบบปูองกันการเติมสกรูผิด เติมเต็ม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ติดไวไร้สาย Buakhao Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานบางปะอิน 
การลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการเช็คเฟสของสาย
ปูอนในระบบจําหน่าย 

การไฟฟูานครหลวงเขต
คลองเตย 

การไฟฟูานครหลวง 

เพิ่ม Flexibility ของการผลิตข้อต่อประปา ขนาด 6-8 
นิ้ว 

Idea Plus บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานระยอง 

ลดของเสียที่เกิดจากการหยอดกาวในกระบวนการติด
กระจก 

CB GROOT บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

Reduce cost cleaning of OB pellet contaminated 
(TEAM THEP CLEAN (TTC) 

WHAT WHAT GRU 
Team 

บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จํากัด 

เพิ่มประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนผู้ควบคุมเท้าช้าง ฝุายจัดการยานพาหนะและ
เครื่องมือกล 

การไฟฟูานครหลวง 

ลดการสิ้นเปลืองการทําความสะอาดระบบ CRU B NEW Team บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
ไม่เคาะ เลิกวัด ลดขั้นตอน ไฮท์ สปีด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานปราจีนบุรี 
PNR Online Probe Perfect Team บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
ลดเวลาค้นหาเครื่องมือบนกระเช้า การไฟฟูานครหลวงเขตบาง

ขุนเทียน 
การไฟฟูานครหลวง 

แบบนี้ก็แจ๋ววววว แปวแว๋ว บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
การลดเวลาเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังวัสดุ การไฟฟูานครหลวงเขตบาง

ใหญ่ 2 
การไฟฟูานครหลวง 

 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Service Kaizen (ห้อง C)               ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

KU-RU ระบบบริหารจัดการเหตุขัดข้อง (Incident 
Management) 

ฝุายระบบโครงสร้างพื้นฐาน การไฟฟูานครหลวง 

เค้าน์ (Count) - เอง ลูกมดสู้ๆ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ระบบรับฝากนอกที่ทําการ (Pick Up Service) ฝุายแผนงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ระบบนัดหมายส่งคืนพัสดุรื้อถอน Online ฝุายพัสดุ การไฟฟูานครหลวง 
ลดค่าใช้จ่ายบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริษัท CPR โคสุรภี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 
การปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียน ตรวจ และ
อนุมัติข้อเสนอแนะ Kaizen ผ่านระบบ electronic 

MMTh KAIZEN Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

เจ้าภาพยิ้มแฉ่ง Q&QD การประปานครหลวง 
การปรับปรุงระบบคิว ณ จุดแรกรับของแผนก
การเงิน 

การไฟฟูานครหลวงเขต
นนทบุรี 2 

การไฟฟูานครหลวง 

RPA สําหรับ Tax Refund THE BETTER ONE บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 
*** มาตรการการปูองกัน COVID-19 เพื่อความ
ยั่งยืน 

Stay Strong Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  

ปรับปรุงระบบส่งงานจาก Offine to Online  
(ฉบับทําเอง) 

Powerful บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด สํานักงานบางซื่อ 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ลดเวลาในการจัดการรถเศษเหล็กขึ้นชั่งน้ําหนัก ชั่งจ่าย บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงาน SCSC 
ลดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลลัพธ์ของ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

ฝุายพัฒนาคุณภาพองค์กร การไฟฟูานครหลวง 

การบริหารยอดคงเหลือน้ํามันใสและการจัดส่ง (Oil 
Inventory Management and Delivery) 

ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันขอนแก่น 

ลดเวลาการบันทึกและสรุปข้อมูลการเบิกอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลงาน Compound 

เฉาก๊วยนมสด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 

*** ผลงานที่ได้รบัการพจิารณาให้ผา่นมานาํเสนอเปน็ผลงาน Kaizen จากการประกวด Excellent Survival in Covid-19 Grand Prix 
 
 

 การน าเสนอผลงาน  Automation Kaizen (ห้อง D )     ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
   

เพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการในกระบวนการ 
Dip กุ้ง 

หมุนแล้วเด้ง บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแก้ว 

Auto Torque Check M/C (เครื่องตรวจสอบแรง
ในการหมุนเลนส์) 

A3-Plus บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 

เครื่องลงโปรแกรมหมายเลขตัวงานและบรรจุผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบม้วนอัตโนมัติของ Trie Tag Product 

Robot King บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

มีแค่ไหน ใช้แค่นั้น U.F.O บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 
เครื่องใส่โฟมสินค้าบล็อค Landscape Newa 1 บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด 
ตาเหยี่ยวจิกเหยื่อ AIAU บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
เครื่องพ่นน้ํายาเคลือบอัตโนมัติ Auto coating บริษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด 
เครื่องติดเทปบนชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์ 
Micky 2 

Attach Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบเบอร์เกอร์ด้วยเครื่อง
หยอดซอสอัตโนมัติ 

หยอดกระจาย บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแก้ว 

เครื่องรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดกลิ่นและ
ควัน 

ฝุายเครื่องจักรและอุปกรณ์สว่น
เครื่องจักรกลไปรษณยี ์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

เครื่องประกอบแม่เหล็กอัตโนมัติ IMAGINE บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
ติดต้ัง Stopper safety เบ้า เพ่ือลด Cost Refractory Red Ladle บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานมาบตาพุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

***08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน       นําเสนอผลงานเวลา 09:00 – 17:30 น.                  
 

 การน าเสนอผลงาน  Kaizen Suggestion System (ห้อง A)      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 10 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 
ผลงาน เจ้าของผลงาน องค์กร 

จิ๊ก…จิ๋วแต่แจ๋ว นายพนมกร ทองจุลละ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานสําโรง 

เชื่อมแล้วใช้ซํ้าเราทําได้ นายประสพ  แสงลี บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงานปราจีนบุรี 

ปรับปรุงโปรแกรม nawa PR ดักค่าอักษรพิเศษ นางสาวสุพร  สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 
สายกราวด์ ถูกท่ี นายยุทธนา น้อยโคกสูง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันปักธงชัย 
ลดขวดสูญเสีย จากปัญหาฉลากไม่ติด นายวราวุฒิ พรหมประสิทธิ์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี 
แก้ปัญหาผงค้างกลาง Tubural line A ทําให้
แคลเซียมเกิน 

นายอดิสรณ์  แดงกระจ่าง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 

Gripper แก้ปัญหาขวดร่วงหล่น นายสมภพ ปัญญารมย์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี 
เพิ่มประสิทธิภาพ JIG ผลิตชิ้นงาน นายกฤษฎา ปราบมนตรี บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว นายนิติพงศ์  กําจัด บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานบางพลี 
เส้นสาย-สะพาย-คลีน นางสาววรรณภา  พรมสุข บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานบางปะอิน 
 
 การน าเสนอผลงาน  Karakuri Kaizen (ห้อง A)                 ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซกั-ถาม 10 นาที 

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ถาดรองน้ํามัน Auto Coupler แบบเปิดปิด Auto จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานห้วยโปุง 
ลดความเส่ียงจากการยกหินฝุุน เด็กสร้าง บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานหนองแค 
ลดปัญหารอยตัดเหล็กแท่ง Steel Plant บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด โรงงาน NTS 
อุปกรณ์กําจัดตะไคร่นํ้า และก้อนตะกอน ในบ่อบําบัดนํ้าเสีย Scum Killer บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
ชุดลําเลียง Scale หลังการตัดที่ RSM Play Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานห้วยโปุง 
รถเข็นกระบะม้วน Apec บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 
กระบะคอนกรีต- นายจิรายุ  เพลียนอก บริษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด 
ชุดกวาด Scale Water Trough Breakdown Mill 2 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด โรงงานห้วยโปุง 

 
 
 
 
 
 









วันพุธที่ 2 เมษายน 2565     



 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง B)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ Organic Rankine 
Cycle (ORC) 

LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

MVX ใช้งานง่ายทําได้แบบ 2 in 1 Power Test Team บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
โรงงานบางปะอิน 

การบรรจุสินค้าลงเรือแทนการใข้ตู้คอนเทนเนอร์ Break bulk shipment บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
ลดเวลาการตรวจสอบ Sec.Fuse ขาดในเวลากลางคืน การไฟฟูานครหลวงเขตนนทบุรี 1 การไฟฟูานครหลวง 
เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตัอต่อเครื่องล้างอัตโนมัติ ระบบตัดต่อเครื่องล้างอัตโนมัติ บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแก้ว 
ปรับปรุงคุณภาพของบิลเลดสําหรับเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูป 

I see You บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงาน SISCO 

การปูองกันชิ้นงานเสียหลุดลอดจากการ
ตรวจสอบ 

ล๊อกไม่เกอร์ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 

ปรับปรุงการทํางานลดระยะเวลาการดัดปลอกเกลียว 
เสาไฟฟูาขนาด 12.00 ม. 10 ต-ม. 

ฝุายธุรกิจกขนส่งแลผลิตภัณฑ์ 1 การไฟฟูานครหลวง 

ลดมหัศจรรย์ อั่งเปา บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 
ปรับปรุงเครื่องอบวุ้นเส้นแห้ง Thaiwah Production บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน Sleeve ดันปลด
ชิ้นงานแม่พิมพ์ข้อต่อ 

New Mould Team บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด โรงงานสระบุรี 

ปรับปรุงกระบวนงานยกย้าย เสาไฟฟูา 8.50 ม. ฝุายธุรกิจกขนส่งแลผลิตภัณฑ์ 2 การไฟฟูานครหลวง 
ส่วนเกินต้องกําจัด ช้านักต้องลดเวลา คุณนิคม  กองสี บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด 
ที่ว่าง (Speak on me) Move on การประปานครหลวง 
กราวน์ส่วนบุคคล การไฟฟูานครหลวงเขตยานนาวา การไฟฟูานครหลวง 

 
 

 การน าเสนอผลงาน  Genba Kaizen  (ห้อง C)                ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 15 นาที / กรรมการซัก-ถาม 10 นาที 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Fixture ดัดขา Diode PLM บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ใน
งานพาดสายไฟฟูาแรงต่ํา 

การไฟฟูานครหลวงเขตบางนา การไฟฟูานครหลวง 

จับเธอจนเจอความต่าง Oneness บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
Remove Power Conditioner Energy Saving Team บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด 
Bag handle กันร่วง Fight problems บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด  

โรงงานปราจีนบุรี 
*** การปรับปรุงเครื่องเปุาขวด PET 1.5 ลิตร P.E.T บริษัท คอสมอส บริวเวอรี ประเทศไทย จํากัด 
ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟูา ASC การไฟฟูานครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟูานครหลวง 
ปัญหากิ๊ฟล็อค Roller ชํารุดที่ RK 103 The New Genaration บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด โรงงานหนองแค 
ลดปัญหากล่องปิดไม่สนิท M3 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
เครื่องเติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่กึ่งอัตโนมัติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ลดจํานวนครั้งจากค้อนตกใส่เท้า การไฟฟูานครหลวงเขตบางใหญ่ 1 การไฟฟูานครหลวง 
AGV Unstoppable Fast and furious 9 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานชลบุรี 
เพ่ิมประสิทธิภาพชุด hopper แกะฝาถาดอิ่มคุ้ม Hopper แกะฝาถาดอิ่มคุ้ม บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแก้ว 
ลดจํานวนครั้งการเกิด Cobble ไกด์ออก แตก 
และ หลุด ที่ BGV 

BGV บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จํากัด  
โรงงาน SISCO 

เพิ่มประสิทธิภาพการล้างขวดตัวอย่างต่อวัน Lab Let's say บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันแม่กลอง 
*** ผลงานที่ได้รบัการพจิารณาให้ผา่นมานาํเสนอเปน็ผลงาน Kaizen จากการประกวด Excellent Survival in Covid-19 Grand Prix 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




