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สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565

รอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ

ชม... ความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการคิดคน ประดิษฐ เพ�อพัฒนากระบวนการผลิต 

      จนขยายผลไปสูเคร�องจักรกลชวยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และ กิึ่งอัตโนมัติ

ฟง... แนวความคิด สูการปรับปรุงการทำงานจริงอยางเปนรูปธรรม จากการนำเสนอผลงาน

      มารวมปลดล็อกกรอบความคิดการปรับปรุงงานแบบเดิม ๆ สูการปรับปรุงงานที่เปนอัตลักษณ 

และสรางมูลคาใหกับองคกร พรอม ๆ กัน ในงาน Thailand Kaizen Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ

  Automation Kaizen      Karakuri Kaizen

  Project Kaizen       Genba Kaizen

  Kaizen Suggestion System     Service Kaizen

  Kaizen for Innovation    

  Excellent Technique Award    Kaizen Web Vote

  Think out of the box Award    Kaizen Popular Vote

  KSS Trophy       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกรางวัล ส.ส.ท. โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 798, 772-773 (คุณวีระพจน)

ณ หองแกรนดฮอลล ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รวมÅØŒ¹ รวมàªÕÂÃ การประกาศผลงาน Kaizen เพ�อรับ...

Thailand Kaizen Award 2022

อัตราคาลงทะเบียน

7,400 + Vat 7% = 7,918 บาท / ชุด (4 วัน)

สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี)

ทานจะไดรับ

* แฟลชไดรฟ พรอมขอมูลผลงาน 

  Thailand Kaizen Award 2022

      (เฉพาะวันแรก เทานั้น!)



                 
                                                                 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Kaizen Suggestion System   ***เจ้าของผลงานนําเสนอผลงาน 10 นาที (รวมการแสดง (ถ้ามี))  

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
เครื่องทดสอบ Endurance Piano Switch นายคฑาวุธ ศรีคงคา บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 
ชนแล้วก็ Lock ง่าย ๆ Easy Easy นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานสําโรง) 
ปรับปรุงโปรแกรม nawa PR ดักค่าอักษรพิเศษ นางสาวสุพร  สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานสระบุรี) 
Happy PEG นางนวรัตน์ ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เครื่องมือถอดคอยล์ นายวีรภัทร สมเพชรไพบูลย์ บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ลูกกลิ้งหฤหรรษ์ Color Reveal นายมานิตย์  ปล้ืมบุญ บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด 
เครื่องมือวัดความสึกรูลูกกลิ้ง นายประสาน กองทอง บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) 
PU Data Analysis นายการุณ ทรัพย์ประภาสุข บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)    
Farm Rack นาวสาวกชสร จันทะสาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (โรงฟักไข่โชคชัย) 
หมวก CPAP นางสาวกาญจนา ขวัญสง่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รถเข็น New Normal นายสุรนิตย์ สนธิกิติ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานสําโรง) 
สัญญาณบอกเหตุ นายราชนาวี ประทุมชัย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
กดปล่อยเก็บ นายธีรยุท จันทร์ไพสน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด (โรงงานนวนคร) 
ลดเวลาการประกอบชิ้นส่วนเกียร์ นายปรีชา ศรีสิทธิ์ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด 
เบาหวิว นายอดิสรณ์ เดชะผล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 
ลดเสียเวลาการซ่อมเครื่องแช่แข็ง นายอมร บัวหอม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา) 
เปลี่ยนใหม่ดีกว่า นายพิทยา บุญลอย บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ทูบีนัมเบอร์วันมหัศจรรย์ฟิกเจอร์ นายประภาส  ก้อนวิมล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จํากัด 
ลดการซ้ือ Co2 เกินความจําเป็น นางสาวอรทัย เลาหพิบูลรัตนา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
ดึง ติด ตัด 3m tape นางสาวรัชนก  เหมพร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานปราจีนบุรี) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย การให้
สารเคมีบําบัดในการผ่าตัด HIPEC โดยใช้ชุดสาย PVC 
tubing 

นางสาวไพรสุดา บัวลอย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

แค่ดันก็ไม่ต้องเดิน นายชาติชาย  โพธิบัญดิษ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(โรงงานสําโรง) 

Zero defect ฝา CSD 330 ml ไม่ได้มาตรฐาน (ฝา
แน่น/ฝาหลวม) 

นายศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี) 

 
 
 

 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



 น ำเสนอผลงำนประเภท Genba Kaizen         ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

ระบบป้องกันการเติมสกรูผิด เติมเต็ม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
ลด Filth กระบวนการผลิตไส้กรอก MAHACHAI มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด  

(โรงงานอาหารสําเร็จรูปมหาชัย) 
เพิ่มประสิทธิภาพ STOPER ULMA No.1 Stoper Ulma No.1 บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) 
การเปล่ียน Network Fuse โดยไม่ต้องดับไฟ Safety Kaizen Bangna Team การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 
วงแหวนมหัศจรรย์ Production Group bangban บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
เทส ง่ายได้งานเพิ่ม (Test ง่ายได้เพิ่ม) Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานบางปะอิน) 
ลด - Loss - ลด - Risk เพื่อน้องพี่ทําได้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟ้า ASC การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง 
การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่หอควบแน่นก๊าซธรรมชาติ LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
ลดมหัศจรรย์ อั่งเปา บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 
ยังไม่ครบ จบไม่ได้ On the rock บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
ลดของเสียที่เกิดจากการหยอดกาวใน
กระบวนการติดกระจก 

CB GROOT บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงาน
พาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา 

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา 

 
 
                                                                            

 
 

            
 
 
 
 
 

 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Kaizen Suggestion System   ***เจ้าของผลงานนําเสนอผลงาน 10 นาที (รวมการแสดง (ถ้ามี))  

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
อุปกรณ์ซ่อมและจัดเรียงพาเลทพลาสติก นายพิสิษฐ์ กัลยา บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
กล่องจําลองทวนสอบเครื่องนับจํานวนฝา นายธนวัฒน ์บุญน้อย บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด 
ลดเวลารอรถ Forklift นายเฉลิมพันธ์  ปะระทัง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
ลดเวลาการทํางานด้วยเครื่องพิมพ์ Mark splicer นางสาวลูกน้ํา นิชํานาญ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
ทั้งลดคนทั้งประหยัดน้ํา นายวีระพล วงษ์วิเชียร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุรี) 
ลูกหยอด นายณัฐพล เลิศจรุลาภ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือก เด็กโรคเท้าปุกด้วยตัวเอง นางสาวกนิษฐา คงแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
บอร์ดแสดงสถานะเครื่องจักรตามแผนผลิตท่อ นายพงษ์นที เพิ่มสมบัติ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานระยอง) 
Tool พิเศษของฉัน นายดํารงค์พล  สายเสมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานสําโรง) 
Pokayoke ป้องกันเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ไม่ร่วมศูนย์ นายประทวนทอง อินหา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  

(โรงงานระยอง) 
เครื่องบริหารมือสูญญากาศ นายสรพิสิฐ ไทยบรรจง บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จํากัด 
แก้ไขฟิล์มส่วนเกินจากการพันพาเลท (พาเลทมีหาง) นายนิรันดร์ ตรีมูล บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด 

 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ชุดยกอัจฉริยะ (SMART LIFTING) นายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ทอง บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จํากัด 
ลดระยะเวลาการนําเสนอราคาขาย (price Notification) นางสาวนัฐดา ทับอีม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่) 
Keep warm เจ้าตัวจิ๋ว นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปรับปรุง Jig จับข้อต่อ S-55 เอียงไม่ได้ระดับ นายวิศณุ  จันทร์ชอน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานสระบุรี) 
ป้องกันปัญหาเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ผิด นายสีวรัตน์ จําปาทิพย์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  

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

(โรงงานสําโรง) 
เสียบก็ง่าย หายก็รู้ (เสียบไม่สะดุด ถูกจุด ถูกใจ) นางสาวขวัญใจ ศิริรักษ์ บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 
แค่มีมาตรฐาน ปัญหาเร่ืองฝาก็หมดไป นายนิวัฒน์ บัวใส บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) 

 
 

 น ำเสนอผลงำนประเภท Genba Kaizen         ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

มินิทรัคดรัมพ์ (Mini truck Dump) SRF 02 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา 

การปรับปรุงคุณภาพการปาดโซลเดอร์ "screen printing 
transformation" 

Green Zone บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

สักหลาดสําเร็จรูป Swan Smart Five บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
No Touch เร่ืองของ Glue บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
งานฮอตไลน์ การตัดเบรกด้วยรถกระเช้าโดยไม่เข้าใกล้
จุดตัด 

เพื่อ Kaizen การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายก่อสร้าง) 

ลดการสิ้นเปลืองการทําความสะอาดระบบ CRU B NEW Team บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
AGV Unstoppable Fast and furious 9 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
Reduce cost cleaning of OB pellet contaminated 
(TEAM THEP CLEAN (TTC) 

WHAT WHAT GRU Team บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จํากัด 

ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ขั้นตอนการอบ
น้ํายารุ่น FM-03600-XXX 

Time Never Stops บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

ลดปัญหากล่องปิดไม่สนิท M3 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
Roller พาดสายแรงต่ํา การไฟฟ้านครหลวงเขตบาง

กะปิ 
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ 

ลดเวลาการย้ําหมุดผ้าเบรค INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด 
ตาไฟแทนคน The MFG.1 Team บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                                          



 
 

            
 
 
 
 
 
 

 น ำเสนอผลงำน Automation Kaizen           ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

Fast Rolling เครื่องรีดกาวติดหน้าจอมือถือแบบ
อัตโนมัติ 

Dark Knight บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  
(โรงงานบางกะดี) 

ลด NVA กระบวนการจัดเตรียมน้ําสี Pigmented 
GEP 

ฟ้าใส บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จํากัด (โรงงานนครปฐม) 

การลดระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้ากลับคืนภายใน
โรงงาน 

Electrical Maintenance and 
Engineering (EME) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

Auto Clean เครื่องทําความสะอาด Cover Main 
ของโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ 

ทลายน้ําแข็ง บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  
(โรงงานบางกะดี) 

ลดปัญหาการประกอบ Ball Vale Handle 25 เสีย
จากงาน Automation 

ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานระยอง) 

เครื่องพ่นสีแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ Tire Tag Hero Arm Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบ
อัตโนมัติ 

No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด  
(โรงงานบางกะดี) 

เครื่องลงโปรแกรมหมายเลขตัวงานและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบม้วนอัตโนมัติของ Trie Tag 
Product 

Robot King บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
 น ำเสนอผลงำนประเภท Service Kaizen           ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 

ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
โครงการ MEA OK การไฟฟ้านครหลวงเขต

สมุทรปราการ 
การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ 

การลดปัญหาการสูญเสียน้ําโคลนขณะเจาะหลุม
ด้วยการพัฒนาโมเดลความแข็งแรงของชั้นหิน
และแนวทางดําเนินงานใหม่ 

Satun-Funan South ES Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

พาร์ทช๊อตไหม..??..ถาม SPICE..S เลยจ๊ะ Buyer Ranger บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 
การปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการ
ประกอบรถยนต์ 

ALC Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

ระบบติดตามมาตรวัดน้ํา MMS (Meter Monitoring 
System) 

กองมาตรวัดน้ํา การประปาส่วนภูมิภาค  

ระบบ E - KANBAN SYSTEM โคขวิด-21 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 
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 

(โรงงานบางปะอิน) 
RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange Robotic Process Improvement บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงานมาบตาพุด) 
การบริหารยอดคงเหลือน้ํามันใสและการจัดส่ง 
(Oil Inventory Management and Delivery) 

ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) คลังน้ํามันขอนแก่น 

ระบบ SMS Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด (โรงงานหนองแค) 
Smart startup check 5.0 เปิดฟ้า ทําไคเซน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 
ระบบจัดการความเส่ียงแบบออนไลน์ Near miss online บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ราชบุรี) 
การปรับปรุง MEA Connext Mobile 
Application 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล) 

บีบ อัด มัด เผา New energy บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
ลดเวลาในการขันเทมเปอร์ชุดหัวชงเครื่องชง
กาแฟ Egro One,Egro Zero 

Coffee Race Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด 

เค้าน์ (Count) - เอง ลูกมดสู้ๆ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
กู-รู  กู-เร็ว GU-RU GU-RAEW 5G Planner นักวางแผนไร้สาย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

 
 
                          

 
 

            
 
 
 
 
 
 

 น ำเสนอผลงำนประเภท Karakuri Kaizen                          ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

รถเข็นกระบะม้วน Apec บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 
ชุดลําเลียง Scale หลังการตัดที่ RSM Play Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงานห้วยโป่ง) 
Karakuri Return Skid Ring Geer BD22 ไลน์ 3 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานสําโรง) 
อุปกรณ์กําจัดตะไคร่น้ํา และก้อนตะกอน ในบ่อบําบัดน้ําเสีย Scum Killer บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 
ถาดรองน้ํามัน Auto Coupler แบบเปิดปิด Auto จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงานห้วยโป่ง) 
ลดเวลาในการจัด-จ่าย Tube Tube Room บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(โรงงานบางปะกง) 
 
 

 น ำเสนอผลงำนประเภท Kaizen for Innovation      ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี)) 
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

อิฐบล๊อคยั่งยืน บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จํากัด (มหาชน) 
เครื่องรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดกลิ่นและควัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

เศษผ้ากลับมาใช้ใหม่ บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จํากัด 
การพัฒนากล้องตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการ
ผลิตด้วยต้นทุนต่ํา 

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 

Machine Learning Carbon Object Detection บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(โรงงานบางปะอิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  07:00 – 08:00 น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
  08:15 น.       พิธีกรน าเข้าสู่งาน  
 



 น ำเสนอผลงำนประเภท Project Kaizen        ***กลุ่มนําเสนอผลงาน 20 นาที (รวมผู้บริหาร และการแสดง (ถ้ามี))  
ผลงาน กลุ่ม/เจ้าของผลงาน องค์กร 

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

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

หุ่นยนต์สํารวจคลองส่งน้ําดิบ วารีกุญชร การประปานครหลวง 
The Better of Process design (Up Efficincy and 
Balance process) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
ปรับกระบวนการการผลิต 

Powerful Pipe บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด (โรงงาน 3) 

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

GATEWAYS บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

Soft fly sheet The Takeshi Team บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัพเค้กสอดไส้ด้วยเครื่องฉีดไส้ Super Cup บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง 
โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในระบบน้ําหล่อเย็นโดยการแยก
ระบบเครื่องสูบจ่ายน้ําหล่อเย็นให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของอุปกรณ์ 

Energy return from cooling 
water System 

บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

แตกไหมนะ? ACE OF AMAZE บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด  
(โรงงานหนองจอก) 

การพยากรณ์ความดันชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมโดยการ
เรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ 

ยูนิคอร์นเน ่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

กระบวนการผลิตงานสายน้ําไหล และระบบควบคุม
อัจฉริยะของงานรุ่น EDP-XXX 

Stronger Together Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 



สอบถามรายละเอียดหรือส ารองที่นั่งได้ที่ : 
แผนกรางวัล ส.ส.ท. (TPA Award) 
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 798, 772-773  (คุณวีระพจน์) 
E-mail : weerapot@tpa.or.th , award@tpa.or.th 
 

 

 
 

 
 

วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565   เวลา 08.00 – 17.30 น. 
ณ แกรนด์ฮอลล์  ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี………………………………………………………………………  

รายชือ่และวนัทีเ่ขา้รว่มงาน : (โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวนัทีเ่ขา้ร่วมงาน ใบสมัครสามารถท าส าเนาได)้ 

รายชือ่ผูร้ว่มงาน ต าแหนง่ 
วนัทีเ่ขา้รว่มงาน 

8 9 10 11 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
 

หมายเหต ุ :  1. กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้ลว่งหนา้กอ่นวันงาน 5 วันท าการ  มฉิะนัน้ทา่นตอ้งช าระคา่ลงทะเบยีนเต็มอัตรา 

   2. กรณียกเลกิ/ไมส่ามารถเขา้รว่มงานไดก้รณุาแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร 

    

 

7,400 + Vat 7% = 7,918 บาท/ชุด (4วัน) 
Promotion : สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟรี) *** 1 ชุด เข้างานได้ 4 วัน วันละ 1 ท่ีนั่ง สามารถสลับผู้เข้าร่วมงานมาคนละวันได ้

 รับฟรี : ของที่ระลึก แฟรชไดร์ฟ Thailand Kaizen Award 2022 (เฉพาะวันแรกเท่านั้น)        
กรุณาช าระเงินภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ***ไม่รับช าระเงินหน้างาน*** 

 
 
 

   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) พรอ้มชือ่บรษัิท  สง่ E-mail ถงึ weerapot@tpa.or.th (คณุวรีะพจน)์ 

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

          ทป.101/2544 ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่16  กรกฎาคม 2544  ***เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาที ่00001 
 

 

 

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

วันที…่…………/………………/………………   

                                                                    โทรศัพท…์……………………………………………  

Email……………………………………………………………………    

  ช าระเงิน
โดย 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

K22JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630) 
 

 




