
C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

September 2014 ●  No. 213

27TPA news 27TPA news

Cover Story

การ
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงการท�างานอย่างต่อเน่ืองและไม่มทีีส่ิน้สดุ 
โดยใช้สตปัิญญาของบุคคลในการปรบัปรงุงานด้วยตนเอง เพือ่

เป็นการส่งเสริมกระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมลูค่า
เพิม่จากการท�างาน เป็นความหมายของ Kaizen ซึง่เป็นค�าทีม่าจากภาษา
ญีปุ่น่

Kaizen ก่อให้เกิดการกระท�าเพือ่การปรบัปรงุด้วยวธิกีารใหม่ๆ ซึง่มี
ผลมาจากการเปลีย่นแปล’ทางด้านความคดิในการพฒันาอย่างต่อยอด ซ่ึง
มีทั้งประเภทปรับปรุงกระบวนการโดยไม่มีสิ่งประดิษฐ์ หรือมีสิ่งประดิษฐ์ 
ที่เป็นระบบด้วยตนเอง (Manual) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเป็นผลงานประเภท  
“ข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion System: KSS)” หากเป็นผลงานทีม่กีาร
ประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการให้เป็นอตัโนมตั ิหรอืกึง่อตัโนมตัทิีม่ี
การเคลือ่นไหว หรอืเคลือ่นที ่โดยใช้ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ ไฮดรอลกิ นวิแมตกิ 
เข้ามาเก่ียวข้อง เรียกผลงานประเภทนีว่้า “Automation Kaizen” และผลงาน
อีกประเภทที่มีการประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมตัิ 
หรือกึ่งอัตโนมัติที่มีการเคล่ือนไหว หรือเคล่ือนท่ีเหมือนกับ Automation 
Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลกักลศาสตร์ เฟือง สปรงิ คาน แรงลม ล้อ 
เพลา แสงแดด คานงดั เป็นต้น เรยีกผลงานประเภทน้ีว่า “Karakuri (Un-Plug) 
Kaizen” Kaizen จงึเป็นการพฒันาให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย
ไม่ปิดก้ันความคดิ สามารถน�าไปสูก่ารเพิม่มลูค่าของสนิค้า หรอืบรกิาร ผ่าน
การพัฒนาศกัยภาพของตนเองและองค์การอย่างเป็นระบบ 

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) หรอื ส.ส.ท. ได้ตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอันจะน�าไปสู่การพฒันา
องค์การ จงึได้จดักจิกรรมประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์ในการพฒันา
ปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง Kaizen เพือ่รบั Thailand Kaizen Award กจิกรรม
ประกวดผลงานความคดิสร้างสรรค์ในการพฒันาปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง
เป็นครั้งที่ 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการใน
ประเทศไทย เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านกระบวนการในการปรบัปรงุ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ

งานและเทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการน�ากิจกรรม 
เสนอแนะ โดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วยบริหาร
กระบวนการผลติและขยายผลการด�าเนนิกจิกรรม ด้วยการพฒันาเครือ่งจักร
กลจนประสบผลส�าเรจ็ในระดบัอตัโนมตั ิหรอืกึง่อตัโนมตัแิละมกีารน�าผลงาน
ต่างๆ ออกเผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมไทยให้สงูมากขึน้ ส่งผลให้เกดิสงัคมอดุมปัญญาและเกดิการ
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสยีง ประกาศเกยีรติคุณให้กบัหน่วยงาน 
ท่ีน�ากิจกรรม Kaizen มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงาน ซึ่งสามารถ 
ขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ  
อีกท้ังยังเป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบบริหารงาน และการสร้างสรรค ์
ผลงานให้เกดิการปรบัปรงุต่อเนือ่งให้กบัองค์การ

Thailand Kaizen Award 2014 ปิดฉากลงอย่างสวยงามไปแล้ว ด้วย
ความภมูใิจ และประทบัใจของผูร้บัรางวลั ผูร่้วมงาน คณะกรรมการ ทีมงาน 
คณะท�างาน ท่ีได้รบัเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกก�าธน สนิธวานนท์ 
องคมนตร ีให้เกยีรตเิป็นประธานพธิปิีด และมอบรางวลั Thailand Kaizen 
Award 2014 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2557 ทีผ่่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์
นทิรรศการ และการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพ  

โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้จัดการน�าเสนอผลงาน Kaizen รอบชิง 
ชนะเลิศ เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7  
สงิหาคม 2557 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพ 
โดยได้แบ่งการประกวดเป็น 7 ประเภท คอื 

➲ Kaizen Suggestion System เป็นการประดิษฐ์ หรอืปรบัปรงุ
กระบวนการทีไ่ม่เป็นอตัโนมตั ิหรอืกึง่อตัโนมตั ิ หรอืหลกัการทางกลศาสตร์

➲ Automation Kaizen มกีารประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการ
ให้เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก  
นวิแมตกิ เข้ามาเกีย่วข้อง  

➲ Karakuri Kaizen มกีารประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุกระบวนการ 
โดยใช้หลกักลศาสตร์ เฟือง สปรงิ คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงดั 
เป็นต้น หรือมีการสะสมพลังงาน และสิ่งประดิษฐ์ท�างานได้เองโดย
อตัโนมตั ิ 

➲ Kaizen for Office เป็นการปรับปรุงกระบวนการท�างานของ 
หน่วยงานสนบัสนนุ เช่น การตลาด บคุคล บญัช ีการเงนิ ฯลฯ  

➲ Genba Kaizen การปรบัปรงุโดยกลุม่พนกังานปฏบิติัการ การ
ประดษิฐ์หรอืปรบัปรงุกระบวนการทีไ่ม่มี

➲ Project Kaizen โครงการปรบัปรงุ โดยทมีวศิวกร นักวิจัย นัก

2014
Thailand

ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมไทย



TPA news

Cover Story

TPA news2828

No. 213 ●  September 2014

วิทยาศาสตร์ มีการวางแผนโครงการ เป้าหมาย การจัดการ โดยทีมการ
ประดษิฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการท่ีไม่เป็นอัตโนมตั ิกึง่อัตโนมตั ิKarakuri 
Kaizen

➲ Innovation งานนวัตกรรมระดับสากลท่ีสามารถเปิดเผยได้ 
(Show and Share) แสดงถงึการปรบัปรงุแบบก้าวกระโดด ส่งประกวดได้ทัง้
บคุคล และหน่วยงาน  

ภายในงานนอกจากการน�าเสนอผลงาน Kaizen แล้วยงัได้จดัให้มี
นทิรรศการผลงานความคดิสร้างสรรค์ขององค์กรทีผ่่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ 
คอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย, บรษัิท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากดั, บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั,  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั, บรษิทั 
ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั, บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, บริษัท สยามคราฟท์
อตุสาหกรรม จ�ากัด, บรษิทั คอสมอส บรวิเวอรี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั, บรษิทั 
ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อนิดสัทรส์ี จ�ากดั, บรษิทั ไดกิน้ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) 
จ�ากดั, โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา

ส�าหรบัการประกวดผลงาน Kaizen ในปีน้ีมผู้ีสนใจส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด โดยแบ่งเป็นผลงาน ดงันี้

➦ ผลงานประเภท Kaizen Suggestion System  
จ�านวน 46 ผลงาน จาก 22 องค์กร ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบ 

ชงิชนะเลศิ จ�านวน 16 ผลงาน จาก 15 องค์กร
➦ ผลงานประเภท Kaizen for Office 
จ�านวน 26 ผลงาน จาก 17 องค์กร ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบ 

ชงิชนะเลศิ จ�านวน 12 ผลงาน จาก 11 องค์กร
➦ ผลงานประเภท Genba Kaizen 
จ�านวน  57 ผลงาน จาก 36 องค์กร ผ่านการพจิารณาเข้าสูร่อบ 

ชงิชนะเลศิ จ�านวน 13 ผลงาน จาก 13 องค์กร
➦ ผลงานประเภท Project Kaizen 
จ�านวน 7 ผลงาน จาก 6 องค์กร ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบ 

ชงิชนะเลศิ จ�านวน 6 ผลงาน จาก 6 องค์กร
➦ ผลงานประเภท Karakuri Kaizen 
จ�านวน 21 ผลงาน จาก 15 องค์กร ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบ 

ชงิชนะเลศิ จ�านวน 8 ผลงาน 7 องค์กร       
➦ ผลงานประเภท Automation Kaizen 
จ�านวน 21 ผลงาน จาก 21 องค์กร ผ่านการพจิารณาเข้าสูร่อบชงิ

ชนะเลศิ จ�านวน 7 ผลงาน 6 องค์กร 
➦ ผลงานประเภท Innovation 
จ�านวน 2 ผลงาน จาก 2 องค์กร ไม่มผีลงานผ่านการพจิารณาเข้าสู่

รอบชิงชนะเลศิ
โอกาสนี้ ฯพณฯ องค์มนตรี ยังได้กล่าวชื่นชม สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย- ญีปุ่่น) ทีต่ระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพ
ของบคุลากรอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาองค์กรให้ดขีึน้ ด้วยการจดัให้มเีวทเีพือ่
แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ เทคโนโลย ีและความคดิสร้างสรรค์ ผ่าน
การประกวดผลงานไคเซน็ เพือ่รบัรางวลั Thailand Kaizen Award มาอย่าง
ต่อเนือ่ง ท�าให้มกีารน�าความรูใ้หม่ๆ มาใช้ในระบบการบรหิารงานขององค์กร
ต่างๆ มากขึน้ และหวงัว่าทุกคนคงไม่คดิท่ีจะหยุดน่ิงในการพฒันาผลงานให้
ก้าวหน้ายิง่ขึน้ไป ด้วยความมุง่มัน่ เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัประเทศไทย
ต่อไป 

การจดังานมอบรางวลั Thailand Kaizen Award ทกุครัง้ นอกจาก
จะเป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีงประกาศเกยีรตคิณุให้แก่องค์กรท่ีน�าระบบไคเซน็ 
มาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการบรหิารงานจนประสบผลส�าเรจ็ สามารถขยายผล

ไปสูก่ารมเีครือ่งจกัรกลช่วยผลติในรปูแบบอตัโนมตั ิและกึง่อตัโนมัติ และ
เป็นการวดัระดบัการด�าเนนิระบบบรหิารงานและการสร้างสรรค์ผลงานให้ 
เกดิการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งแล้ว ยงัท�าให้องค์กรต่าง ๆ ได้เหน็ประโยชน์ 
และน�าไปใช้ อนัเป็นส่วนหนึง่ของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันให้
แก่อตุสาหกรรมไทย อกีทางหนึง่ด้วย 

ผลการประกวด Thailand Kaizen Award 2014

ผลงานประเภท Karakuri Kaizen

➠ Diamond Award
 ➢ ผลงาน “กลไกแห่งการขบัเคลือ่น”
  กลุม่ Monotsukuri Team  
  บรษิทั ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อนิดสัทรส์ี จ�ากดั
➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน  “กระเช้าลอยฟ้าส่ง Part”
  กลุม่ Create บรษิทั ไดกิน้ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั
 ➢ ผลงาน “เครือ่งมอืเคลือ่นย้ายตูบ้อร์ดขนาดใหญ่”  
     กลุม่ UNIQUE การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “ไม่ต้องปีนถงัไซโลอกีแล้ว ครัง้ที ่4” 
  นายสพุจน์  ประวตั ิบรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
  (มหาชน) (ฟาร์มเกาะขนนุ)
 ➢ ผลงาน “กงัหนัขบัโรตารี”่  
      กลุ่ม 123 ร่วมใจ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

   (มหาชน) (แก่งคอย)
 ➢ ผลงาน “การปรบัปรงุขัน้ตอนการประกอบไฟหน้า”  
      กลุม่ Maru A Kaizen Team บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ 
  ประเทศไทย จ�ากดั (โรงงานเกตเวย์)
➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “ไม่ต้องยกพลกิถงัได้”
  กลุม่ ทบักวางฟาร์ม บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
  (มหาชน) (แก่งคอย)
 ➢ ผลงาน  “ภารกจิพชิติวาล์ว”
  กลุม่ ไอยรา (AI-YARAH)  
  บรษิทั ไทยโพลเิอททลีนี จ�ากดั   

  
ผลงานประเภท Genba Kaizen

➠ Diamond Award
 ➢ ผลงาน  “Super Small Crane”
  กลุม่ สายฟ้าสามคัค ีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
  (บางกรวย)
➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน “การเพิม่ประสทิธภิาพไลน์การผลติน�า้ดืม่”
  กลุม่ มหาอดุ. หยดุรัว่ (สกัท)ี บรษิทั คอสมอส บรวิเวอรี่ 
  (ประเทศไทย) จ�ากดั  
 ➢ ผลงาน “การเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง”
  กลุม่ AVATAR 
  บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั (โรงงานเกตเวย์)
 ➢ ผลงาน “SEC Temperature Monitoring System”
  กลุม่ Zero Defect ศนูย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
  สงขลานครนิทร์
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 ➢ ผลงาน “หลงัไม่เสยี My Dear (เมยี) ไม่บ่น” 
  กลุม่ Smart Test การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
  (จ.กระบี)่
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “ระบายอากาศ”
      กลุม่ Air Venting บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
 ➢ ผลงาน “เครือ่งฉกีผง ฉกึฉกึ”
      กลุม่ 4 Super Powers บรษัิท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
  จ�ากัด  โรงงานก�าแพงเพชร
 ➢ ผลงาน “ร่อนกากให้เป็นทอง”
      กลุม่ แม่น�า้เจ้าพระยา บรษิทั แม่น�า้สแตนเลสไวร์ จ�ากดั 
  (มหาชน)
 ➢ ผลงาน “ลดบบุ หยดุรอย ไม่รอคอยการซ่อมบ�ารงุ”
      กลุม่ Seamer Team โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา
 ➢ ผลงาน “สร้างอปุกรณ์เคลยีร์ถ่านตดิสะสม Distribution 
  Bunker 1-2”
     กลุม่ เดก็ดที�าเหมอืง  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 (เหมืองแม่เมาะ)
➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “ชดุ Kaizen หวับรรจ”ุ
  กลุม่ ชวนชม บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
  (บางเสาธง)
 ➢ ผลงาน  “ชดุเครือ่งมอืถอด และลกูปืน Quill Shaft 
  เคร่ืองอดัเมด็”
  กลุม่ Swat Cat 
  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (โคกกรวด) 

  ➢ ผลงาน  “Auto Oil”
  กลุม่ CONVERTING  บรษิทั สยามคราฟท์อตุสาหกรรม 
  จ�ากัด (โรงงานวงัศาลา)

ผลงานประเภท Kaizen Suggestion System

➠ Diamond Award
 ➢ ผลงาน  “ปืนดนัทรุงัสงู”
  นายวิทยา  ทองแดง  บรษิทั ฮโีน่มอเตอร์ส 
  แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ากดั
➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน “ใช้ Sleeve ปลดชิน้งานแทนการ Unscrew”
      นายพงษ์ศกัดิ ์ ชวูงศ์  บรษิทั นวอนิเตอร์เทค จ�ากดั
 ➢ ผลงาน “แขนกลปลดลอ็ก”
      นายจกัรพงษ์  ครอบบวับาน  บรษิทั บางกอกแคน 
  แมนนแูฟคเจอริง่ จ�ากดั
 ➢ ผลงาน “Automatic Short Circuit Switch”
         นายอาทติย์  จนัทพรโสม  บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “การน�าไอน�า้แฟลชกลบัมาใช้ใหม่”
  นายพพิฒัน์ พรมทอง บรษิทั เอฟแอนด์เอน็ แดรีส์่ 
  (ประเทศไทย) จ�ากดั
 ➢ ผลงาน “ลดการเสยี Univerral Joint เครือ่ง Profiling”
  นายชชัวาล  จนัทร์ขาว  บรษัิท กระเบือ้งกระดาษไทย จ�ากดั
   (โรงงานท่าหลวง) 

 ➢ ผลงาน “อปุกรณ์ท�าความสะอาดมกิเซอร์”
  ธารเกษม 2  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
  (พระพทุธบาท)
➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “ยกขึน้กเ็บ๊า เบา (อปุกรณ์ช่วยยกลกูกล้ิง)”
  นายคมปกรณ์  อารนีาม บรษิทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
  (มหาชน) (บางเสาธง) 
 ➢ ผลงาน  “ชดุค�า้ยนัแกนสกรนี”
  นายเมธ ี วยัวตัถา  บรษิทั ไทย-เยอรมนั เซรามคิ อินดัสทรี่ 
  จ�ากดั (มหาชน)
 ➢ ผลงาน  “ลดระยะเวลาการตดิตัง้แบบกัน้ข้าง”
  นายจตพุล  อภริกัจติบญุญา  บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
  จ�ากดั (มหาชน)
 ➢ ผลงาน  “RIMS (ระบบการจดัการควบคุมเครือ่งมอืระยะไกล)”
  นายพสิฐ์ิพงษ์  หมืน่ประเสรฐิด ีคณะวทิยาศาสตร์และ
  เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตปัตตานี

ผลงานทีผ่า่นเขา้นำาเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิไดร้บั 

Certificate 

 ➢ ผลงาน  “Flex Mover”
  นายณฐัวฒุ ิ มสีต ิ บรษิทั ไทยโพลเิอททลีนี จ�ากดั
 ➢ ผลงาน  “เครือ่งยกม้วน”
  นายพรชยั  จติรไพโรจน์ 
  บรษิทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากดั
 ➢ ผลงาน  “เครือ่งวดั Heater แม่พมิพ์”
  นายธน ู สงิห์บดุด ี บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จ�ากดั
 ➢ ผลงาน  “นิว้มหศัจรรย์” 
  นายนพิล  ศรชียัแสง  บรษิทั เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ 
  (ประเทศไทย) จ�ากดั
 ➢ ผลงาน  “ลด Down Time ทีเ่กดิจาก 
  Gear Box ขบัโซ่เครือ่งลาก”
  นายนรศิ  อ้นเพยีรเอก  บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
  (สระบรุ)ี จ�ากดั

ผลงานประเภท Automation Kaizen

➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน “หุน่ยนต์ขนส่งฝาท้ายรถ” 
  กลุม่ เหยีย่วถลาลม  บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
  จ�ากดั (โรงงานเกตเวย์)
 ➢ ผลงาน “เครือ่งขนัสกร ู( Yoke ass’y) อตัโนมตั”ิ 
  กลุม่ SH2  บรษิทั ฮติาช ิออโตโมทฟี ซสิเทม็ส์ ชลบุร ีจ�ากดั
 ➢ ผลงาน “Identity Stamp” 
  กลุม่ Hurricane หมนุกนัสนัน่เมอืง 
  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ลาดหลมุแก้ว)
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “เครือ่งเจาะกระป๋อง”
  กลุม่ เจาะ-บบี-อดั  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ลาดหลุมแก้ว)
 ➢ ผลงาน “การเพิม่ขดีความสามารถของ Packing line 6”
      กลุม่ FULL OPTION  บรษิทั เอฟแอนด์เอน็ แดรีส์่ 
  (ประเทศไทย) จ�ากดั
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➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “เครือ่งนบัชิน้สนิค้าและบรรจอุตัโนมตั”ิ
  กลุม่ The Power Storm
  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (แก่งคอย)
 ➢ ผลงาน  “ปรบัระดบัแรงดนับสั 230 kV 
  ให้อยู่ในค่าทีศ่นูย์ควบคมุฯ ก�าหนดโดยอตัโนมตั ิ”
  กลุม่ PA-PLUS  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
  (บางกรวย)

ผลงานประเภท Project Kaizen

➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน “การเปลีย่น Box Feed in โดยใช้หลกั SMED”
  กลุม่ CM.6   บรษิทั กระเบือ้งกระดาษไทย จ�ากดั 
  สาขาโรงงานท่าหลวง 
 ➢ ผลงาน “เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide”
  กลุม่ ลด ละ เลกิ  บรษิทั กลุธรพรเีมยีร์ จ�ากดั
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “Hopper ลดฝุน่”
  กลุม่ อบข้าวโพด  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั
   (มหาชน) (ปักธงชยั)
 ➢ ผลงาน “ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศในพืน้ทีท่�างาน”
  กลุม่ สสีรรค์  บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั
   (โรงงานเกตเวย์)
 ➢ ผลงาน “ส่งเธอให้ถงึทีห่มาย”
  กลุม่ ยกล้อ  บรษิทั เอก็เซดดี ้ฟรคิชัน่ แมททเีรยีล จ�ากดั
➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “ลดเวลา Setup ของเครือ่งพมิพ์ Hei-4”
  กลุม่ น�า้หวาน บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ�ากดั 
  (มหาชน)

ผลงานประเภท Kaizen for Office

➠ Golden Award
 ➢ ผลงาน “บรกิารเยีย่ม ปลอดภยัยอด” 
  กลุม่ Power of Four  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั
   (มหาชน) (หนองแค)
 ➢ ผลงาน “อบรมเชงิปฏบิตักิารเครือ่ง HPLC 18 เหลอื 8”
  กลุม่ ฝ่าดงระเบดิ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี
➠ Silver Award
 ➢ ผลงาน “ระบบบรหิารจดัการเอกสารสญัญา / e-document  

   management for legal” กลุม่ SMART CONTRACT 
  บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 

 ➢ ผลงาน “โปรแกรม AutoKey Oil Record”
  กลุม่ Autokey  บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน)
➠ Bronze Award
 ➢ ผลงาน  “Overtime Online”
  กลุม่ The Zeed   บรษิทั เอ็กเซดด้ี ฟรคิช่ัน แมททีเรยีล จ�ากดั
 ➢ ผลงาน  “ใบค�านวนตะกร้าอจัฉรยิะ”
  กลุม่ คลงัสนิค้า  บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
  (มหาชน) (หนองจอก)
 ➢ ผลงาน  “เปลีย่นเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่ายด้วยไคเซ็น”
  กลุม่ ไคเซน็พชิติมาร  บรษิทั กลุธรเคอร์บี ้จ�ากดั (มหาชน)
 ➢ ผลงาน  “โครงการพฒันาวธิกีารล้างกระบะ”
  กลุม่ โครงการพฒันาวธิกีารล้างกระบะ  
  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ขอนแก่น)

ผลงานทีผ่า่นเขา้นำาเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิไดร้บั 

Certificate

➢ ผลงาน  “ระบบการแจ้งบรกิารงานสารสนเทศ”
 กลุม่ ULTRA – DEV  บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน)
➢ ผลงาน  “ระบบข้อมลูสนิค้า Holding”
 กลุม่ QC_SLH_SARABURI  บรษิทั ซีพเีอฟ (ประเทศไทย)  

  จ�ากดั (มหาชน) (แก่งคอย)
➢ ผลงาน  “ปรบัปรงุโปรแกรมวางแผนจาก Excel เป็น 
 Visual Basic (Barcode)”
 นางส�าราญ  พฤกษมาศ บรษิทั นวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
 (สระบรุ)ี จ�ากดั
➢ ผลงาน  “เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการข้อมลูด้านพัฒนา
 บคุลากร”
  กลุม่ SMART HR  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ลาดหลมุแก้ว)
➠ รางวลั Kaizen Web Vote
 ➢ ผลงาน  “เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการข้อมูลด้าน
  พฒันาบคุลากร”   
   กลุม่ SMART HR  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ลาดหลุมแก้ว)
➠ รางวลั Booth Vote
 ➢ บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
  (โรงงานก�าแพงเพชร)
➠ รางวลั Popular Vote
 ประจ�าวนัที ่5 สงิหาคม 2557
 ➢ ผลงาน  “เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการข้อมูลด้าน
  พฒันาบคุลากร”
  กลุม่ SMART HR  บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (ลาดหลุมแก้ว)
 ประจ�าวนัที ่6 สงิหาคม 2557
 ➢ ผลงาน “เครือ่งมอืเคลือ่นย้ายตูบ้อร์ดขนาดใหญ่”
  กลุม่ UNIQUE  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

  ประจ�าวนัที ่7 สงิหาคม 2557
 ➢ ผลงาน “ระบายอากาศ”  
  กลุม่ Air Venting  บรษิทั ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
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