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สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ ่น) ด�าเนิน

กิจกรรมจัดงานแข่งขันประกวดความคิด

สร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ชงิรางวลัในงาน Thailand Kaizen Award โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่

ให้สถานประกอบการในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีที่เป็นผลจากการน�ากิจกรรม Kaizen ช่วยบริหารการผลิต 

และขยายผลการด�าเนินกิจกรรมมาใช้พัฒนาเครื่องจักรจนประสบ

ความส�าเร็จในระดับอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ได้มีโอกาสน�าผลงาน

นั้นออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้น

การปรบัปรงุ เปล่ียนแปลงการท�างานอย่างต่อเนือ่ง และไม่มี

ที่สิ้นสุด โดยใช้สติปัญญาของบุคคลในการปรับปรุงงานด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน เป็นความหมายของ Kaizen ซึ่งเป็น

ค�าทีม่าจากภาษาญีปุ่น่ Kaizen ก่อให้เกดิการกระท�าเพือ่การปรบัปรงุ

ด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด

ในการพัฒนาอย่างต่อยอด 

การน�าเสนอผลงาน เพื่อประกวด และชิงรางวัลในงาน 

Thailand Kaizen Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ ก�าหนดให้มีขึ้น

ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์

นทิรรศการและการประชมุไบเทค โดยการประกวดครัง้นี ้จะได้ชม

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการโดย

ไม่มีสิ่งประดิษฐ์หรือมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นระบบด้วยตนเอง (Manual) 

ในที่นี้จะเรียกว่า เป็นผลงานประเภท “ข้อเสนอแนะ (Kaizen Sug-

gestion System: KSS)” หากเป็นผลงานที่มีการประดิษฐ์ เพื่อการ

ปรบัปรงุกระบวนการให้เป็นอตัโนมตัหิรอืกึง่อตัโนมตัทิีม่กีารเคลือ่นไหว

หรือเคลื่อนที่ โดยใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติกเข้ามา

รอบชิงชนะเลิศ ผลงานจากความคดิ สูก่ารปรบัปรงุงาน

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Thailand Kaizen Award 2017
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เกี่ยวข้อง เรียกผลงานประเภทน้ีว่า “Automation Kaizen” และ 

ผลงานอีกประเภทที่มีการประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้

เป็นอตัโนมตั ิหรือกึง่อตัโนมตัทิีม่กีารเคลือ่นไหว หรอืเคลือ่นทีเ่หมอืน

กับ Automation Kaizen โดยไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใช้หลักกลศาสตร์ เฟือง 

สปริง คาน แรง ลม ล้อ เพลา แสงแดด คานงัด เป็นต้น เรียกผลงาน

ประเภทนีว่้า “Karakuri (Un-Plug) Kaizen” Kaizen จงึเป็นการพฒันา

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายไม่ปิดกั้นความคิด สามารถ

น�าไปสูก่ารเพิม่มลูค่าของสนิค้าหรอืบรกิาร ผ่านการพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง และองค์การอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่เกิดจากโครงการปรับปรุง โดยทีม 

วิศวกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนโครงการ เป้าหมาย 

การจัดการ โดยทีมการประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่ไม่เป็น 

อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ Karakuri Kaizen เรียกผลงานประเภทนี้ว่า 

Project Kaizen และอีกหนึ่งผลงาน ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ระดับสากล และสามารถเปิดเผยได้ (Show and Share) แสดงถงึการ

ปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ส่งประกวดได้ทั้งบุคคล และหน่วยงาน 

เรียกผลงานประเภทนี้ว่า Innovation 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันจะ

น�าไปสู่การพัฒนาองค์การ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการใน

ประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการในการ

ปรับปรุงงาน และเทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิตที่เป็นผลจาก

การน�ากิจกรรมเสนอแนะ โดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง 

เข้ามาช่วยบรหิารกระบวนการผลติ และขยายผลการด�าเนนิกจิกรรม 

ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรกลจนประสบผลส�าเร็จในระดับอัตโนมัติ 

หรือก่ึงอัตโนมัติและมีการน�า ผลงานต่างๆ ออกเผยแพร่ เป็นการ 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให ้

สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดมปัญญา และเกิดการเรียนรู ้

ซึง่กนัและกนั และเป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีง ประกาศเกยีรตคิณุให้กบั

หน่วยงานทีน่�ากจิกรรม Kaizen มาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการบริหารงาน 

ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ 

และก่ึงอตัโนมติั อกีทัง้ยังเป็นการวัดระดับการด�าเนนิระบบบรหิารงาน 

และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงต่อเนื่องให้กับองค์การ 

พร้อมกันนี้ ยังมีการน�าเสนอผลงานจากความคิดสู่การปรับปรุงการ

ท�างานจริงอย่างเป็นรูปธรรม และนทิรรศการผลงานความคิด สร้างสรรค์

ของแต่ละองค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยได้แบ่งการประกวด

เป็น 10 ประเภท คือ

● Automation Kaizen ผ่านเข้าสูร่อบชงิชนะเลศิ 11 ผลงาน 

จาก 9 องค์การ   

● Karakuri Kaizen ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 7 ผลงาน  

จาก 7 องค์การ

● Project Kaizen ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 12 ผลงาน 

จาก 12 องค์การ   
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● Genba Kaizen ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 18 ผลงาน  

จาก 18 องค์การ

● Kaizen Suggestion System (KSS) ผ่านเข้าสู่รอบ 

ชิงชนะเลิศ 27 ผลงาน จาก 21 องค์การ  

● Kaizen for Office ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 12 ผลงาน 

จาก 10 องค์การ

● Innovation ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 3 ผลงาน จาก 

3 องค์การ     

● Think out of the box Award

● Kaizen Web Vote   

● Kaizen Poppular Vote

รางวลัเป็นเพยีงแรงกระตุน้ แรงจงูใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย  

ส่ิงที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาและ

ปรบัปรุงงาน การจดังาน Thailand Kaizen Award ทกุครัง้ นอกจาก

จะเป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีง ประกาศเกยีรตคิณุให้แก่องค์กรทีน่�าระบบ

ไคเซ็นมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงานจนประสบผลส�าเร็จ 

สามารถขยายผลไปสูก่ารมเีครือ่งจกัรกลช่วยผลติในรปูแบบอตัโนมตัิ 

และกึ่งอัตโนมัติ เป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบบริหารงาน และ

การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังท�าให้

องค์การต่างๆ ได้เหน็ประโยชน์และน�าไปใช้ อนัเป็นส่วนหนึง่ของการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทยอีกทาง

หนึ่งด้วย 

ขอเชิญมาร่วมชม ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ร่วมฟังการ 

น�าเสนอผลงานจากความคดิ สูก่ารปรบัปรงุการท�างานจรงิอย่างเป็น

รูปธรรม ในงาน Thailand Kaizen Award 2017 รอบชิงชนะเลิศ ใน

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค สอบถามข้อมลูเพิม่เติมหรอืส�ารองทีน่ัง่ได้ที่ 

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.02 717 3000-29 ต่อ 

81 หรือ www.tpif.or.th



July 2017 ●  No. 247

สอบถามรายละเอียดหรือสํารองที่นั่งไดที่ : 
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ฝายพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม 
โทร. 0-2717-3000-29 ตอ 81 โทรสาร 0-2719-9481-3   
E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 

 
 

 
 

วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560   เวลา 08.00 – 17.30 น. 
ณ แกรนดฮอลล  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

           
 

องคกร / บริษัท : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู : (สําหรับออกใบกํากับภาษี) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายช่ือและวันที่เขารวมงาน : (สามารถถายเอกสารได) 

รายช่ือผูรวมงาน ตําแหนง 
เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน 

วันที่เขารวมงาน 

9 10 11 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
 

หมายเหตุ  :  1. กรณีไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทําการ  มิฉะนั้นทานตองชําระคาลงทะเบียนเต็มอัตรา 

   2. กรณียกเลิก/ไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงเปนลายลักษณอักษร 

    3. ขอความกรุณาใสเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะใชตรวจสอบความถูกตองและการยืนยันตัวตนของผูลงทะเบียน 
 

5,600 + Vat 7% = 5,992 บาท/ชุด (3วัน) 
สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดท่ี 11 ฟรี) ...พิเศษ... สมัคร 20 ชุด ฟรี 3 ชุด 

รับฟรี : ของท่ีระลึก หนังสือ Thailand Kaizen Award 2017 และ กระเปาอเนกประสงค (เฉพาะวันแรกเทานั้น)       
  กรุณาชําระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 ***ไมรับชําระเงินหนางาน*** 

 
 
 

   เงินสด      
    ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย  ชื่อบัญชี  “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” 
   ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกะป  เลขท่ีบัญชี  009-2-23325-3 

   ธนาคารกรุงไทย  สาขาพัฒนาการ  เลขท่ีบัญชี  064-1-11613-6 

   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุขุมวิท 43  เลขท่ีบัญชี  172-0-23923-3 

           * โปรดแนบสําเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมชื่อบริษัท  สงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณสุเมธ 

   เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)           
          *** เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพ่ึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายท่ีตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี  

          ทป.101/2544 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 16  กรกฎาคม 2544  ***เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาท่ี 00001 
 

 

 

  ลงชื่อผูแจง …………………………………………………………………… 
วันท่ี……………/………………/………………   

                                                                    โทรศัพท………………………………………………  
Email……………………………………………………………………    

  ชําระเงิน
สามารถเช็กสถานะ
การสํารองที่น่ังไดที่ 
www.tpif.or.th 

อัตราคาลงทะเบียน 

ใบสมัคร 

K17JP06KA (287–0301–01–100–9 – 283–6 – 2630)  เอกสารใบสมัครนี้ถือเปนใบแจงหนี้  


