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 ประเภท Automation Kaizen  

 ผลงาน กลุม องคกร 

1 Fast Rolling เครื่องรีดกาวติดหนาจอมอืถอืแบบอัตโนมัต ิ Dark Knight บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

2 CT Automation ไลนทดสอบโทรศพัทมือถอืแบบอัตโนมตั ิ No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

3 Auto Clean เคร่ืองทําความสะอาด Cover Main ของโทรศัพทแบบอัตโนมัต ิ ทลายน้ําแข็ง บริษัท โซนี่ เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

4 ลดปญหาการประกอบ Ball Vale Handle 25 เสียจากงาน Automation ABYSS บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม จํากัด (โรงงานระยอง) 

5 การลดระยะเวลาการจายไฟฟากลบัคืนภายในโรงงาน Electrical Maintenance and 

Engineering (EME) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจํากัด 

6 ลด NVA กระบวนการจัดเตรียมน้ําสี Pigmented GEP ฟาใส บริษัท เอสซีจี รูฟฟง จํากัด โรงงานนครปฐม 

7 เคร่ืองลงโปรแกรมหมายเลขตัวงานและบรรจุผลิตภณัฑในรูปแบบมวนอัตโนมัติ

ของ Trie Tag Product 

Robot King บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

8 เคร่ืองพนสีแบบอัตโนมัตขิองผลิตภัณฑ Tire Tag Hero Arm Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 

 ประเภท Karakuri Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 อุปกรณกําจัดตะไครน้ํา และกอนตะกอน ในบอบําบดัน้ําเสีย Scum Killer บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากดั 

2 รถเข็นกระบะมวน Apec บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) 

3 ถาดรองนํ้ามัน Auto Coupler แบบเปดปด Auto จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากดั (โรงงานหวยโปง) 

4 ชุดลําเลียง Scale หลังการตัดท่ี RSM Play Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากดั (โรงงานหวยโปง) 

5 ลดเวลาในการจัด-จาย Tube Tube Room บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานบางปะกง 

6 Karakuri Return Skid Ring Geer BD22 ไลน 3 บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานสําโรง 

 

 
 

***หมายเหตุ : เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนประเภทผลงาน 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุมในแตละประเภท 



 ประเภท Kaizen for Innovation 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 เศษผากลับมาใชใหม Eco-team 3 บริษัท นันยางเท็กซไทล จํากดั 

2 เครื่องรัดพลาสติกก่ึงอตัโนมติัพรอมเคร่ืองดูดกลิ่นและควัน ฝายเคร่ืองจักรและอุปกรณสวน

เคร่ืองจักรกลไปรษณีย 

บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 

3 การพัฒนากลองตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการผลิตดวยตนทุนต่ํา FTM New Generation Team บริษัท ฟอรด มอเตอร คมัปะนี(ประเทศไทย) จํากัด 

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

operations 

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

(โรงงานบางปะอิน) 

5 อิฐบลอคยั่งยืน OKR บริษัท สาลี ่คลัเลอร จํากัด (มหาชน) 

 

 ประเภท Project Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 หุนยนตสํารวจคลองสงนํ้าดิบ วารีกุญชร การประปานครหลวง 

2 โครงการลดพลังงานไฟฟาในระบบน้ําหลอเยน็โดยการแยกระบบเครื่องสูบจายน้ําหลอ

เย็นใหเหมาะสมกับความตองการของอุปกรณ 

Energy return from cooling 

water System 

บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากดั 

3 การพยากรณความดันชั้นหินกักเก็บปโตรเลียมโดยการเรยีนรูของปญญาประดิษฐ ยูนิคอรนเน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากัด 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัพเคกสอดไสดวยเคร่ืองฉีดไส Super Cup บริษัท ซพีีแรม จํากัด โรงงานลาดกระบัง 

5 แตกไหมนะ? ACE OF AMAZE บริษัท ซพีีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จํากัด (โรงงานหนองจอก) 

6 TFI for Expressway System (ท-ีเอฟ-ไอ ฟอ อิคส-เพรส-เว-ซีซ-เท็ม) GATEWAYS บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

7 ไขรหัสลับปริศนา บริษัท ธนภักดี จํากัด บริษัท ธนภักดี จํากัด 

8 The Better of Process design (Up Efficincy and Balance process) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานและปรับกระบวนการการผลิต 

Powerful Pipe บริษัท ยเูนียน ออโตพารทส มานแูฟคเชอร่ิง จํากัด โรงงาน 3 

9 Soft fly sheet The Takeshi Team บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 

10 กระบวนการผลิตงานสายน้าํไหล และระบบควบคุมอัจฉริยะของงานรุน EDP-XXX Stronger Together Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

11 สรางกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ Tire Tag Rev.4 เพ่ือลด HPK  

การผลิตชิ้นงานลง 50% 

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



 ประเภท Genba Kaizen  
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 งานฮอตไลน การตัดเบรกดวยรถกระเชาโดยไมเขาใกลจุดตดั เพ่ือ Kaizen การไฟฟานครหลวง (ฝายกอสราง) 

2 Roller พาดสายแรงตํ่า การไฟฟานครหลวงเขตบางกะป การไฟฟานครหลวง เขตบางกะป 

3 การเปลี่ยน Network Fuse โดยไมตองดับไฟ Safety Kaizen Bangna Team การไฟฟานครหลวง เขตบางนา 

4 Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาดสายไฟฟาแรงต่ํา การไฟฟานครหลวงเขตบางนา การไฟฟานครหลวง เขตบางนา 

5 ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟา ASC การไฟฟานครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟานครหลวง เขตบางบัวทอง 

6 ลดการสิ้นเปลอืงการทําความสะอาดระบบ CRU B NEW Team บริษัท จีซ-ีเอ็ม พีทีเอ จํากัด 

7 เพ่ิมประสิทธิภาพ STOPER ULMA No.1 Stoper Ulma No.1 บริษัท ซีพีแรม จํากัด โรงงานลาดหลุมแกว 

8 มินิทรัคดรัมพ (Mini truck Dump) SRF 02 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว ศรรีาชา 

9 ลด Filth กระบวนการผลิตไสกรอก MAHACHAI มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจ จํากัด (โรงงานอาหารสําเร็จรูปมหาชัย) 

10 ระบบปองกันการเติมสกรูผิด เติมเต็ม บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

11 ยังไมครบ จบไมได On the rock บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

12 ลด - Loss - ลด - Risk เพ่ือนองพี่ทําได บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

13 AGV Unstoppable Fast and furious 9 บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

14 การปรับปรุงคุณภาพการปาดโซลเดอร "screen printing transformation" Green Zone บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

15 วงแหวนมหัศจรรย Production Group bangban บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 

16 No Touch เร่ืองของ Glue บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

17 ลดเวลาการย้ําหมุดผาเบรค INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส จํากัด 

18 การลดตนทุนคาไฟฟาที่หอควบแนนกาซธรรมชาต ิ LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากดั 

19 ลดของเสียท่ีเกิดจากการหยอดกาวในกระบวนการติดกระจก CB GROOT บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

20 Reduce cost cleaning of OB pellet contaminated  

(TEAM THEP CLEAN (TTC) 

WHAT WHAT GRU Team บริษัท เรป็โก แมนเทนแนนซ จํากัด 

21 เทส งายไดงานเพ่ิม (Test งายไดเพ่ิม) Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

(โรงงานบางปะอิน) 

22 สักหลาดสําเร็จรูป Swan Smart Five บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด 

23 ตาไฟแทนคน The MFG.1 Team บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด 



 ผลงาน กลุม องคกร 

24 ลดมหศัจรรย อั่งเปา บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

25 ลดปญหากลองปดไมสนิท M3 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 

26 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่ขัน้ตอนการอบน้ํายารุน FM-03600-XXX Time Never Stops บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

  

 ประเภท Service Kaizen 
 ผลงาน กลุม องคกร 

1 ระบบติดตามมาตรวัดน้ํา MMS (Meter Monitoring System) กองมาตรวดัน้ํา การประปาสวนภูมิภาค  

2 การปรับปรุง MEA Connext Mobile Application ฝายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั การไฟฟานครหลวง (ฝายพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัล) 

3 โครงการ MEA OK การไฟฟานครหลวงเขตสมุทรปราการ การไฟฟานครหลวง เขตสมุทรปราการ 

4 เคาน (Count) - เอง ลูกมดสูๆ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

5 การลดปญหาการสญูเสียน้ําโคลนขณะเจาะหลุมดวยการพัฒนาโมเดลความ

แข็งแรงของชั้นหินและแนวทางดําเนินงานใหม 

Satun-Funan South ES Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากัด 

6 ลดเวลาในการขันเทมเปอรชุดหัวชงเคร่ืองชงกาแฟ Egro One,Egro Zero Coffee Race Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากดั 

7 ระบบจัดการความเสี่ยงแบบออนไลน Near miss online บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตวบก ราชบุร ี

8 ระบบ E - KANBAN SYSTEM โคขวดิ-21 บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

9 Smart startup check 5.0 เปดฟา ทําไคเซน บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานชลบุรี) 

10 พารทชอตไหม..??..ถาม SPICE..S เลยจะ Buyer Ranger บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

11 กู-รู  กู-เรว็ GU-RU GU-RAEW 5G Planner นักวางแผนไรสาย บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานบางกะดี) 

12 การบริหารยอดคงเหลือน้ํามันใสและการจัดสง  ไทบาน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันขอนแกน 

13 Training Record Management Online The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

14 การปรับปรุงขั้นตอนการแกไขขอมูลการประกอบรถยนต ALC Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

15 สั่งงาย ไดงานเรว็ (RFID and E-Pull) MSO and Compound E-pull บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด  

(โรงงานบางปะอิน) 

16 ระบบ SMS Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอรซเีมนตกรุป จํากัด (โรงงานหนองแค) 

17 RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange Robotic Process Improvement บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (โรงงานมาบตาพุด) 

18 บีบ อัด มดั เผา New energy บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 




