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Lean System หรือระบบการบริหารแบบลีน แม้หลาย
ท่านจะเคยได้ยินหรือรู้จัก แต่ใช่ว่าจะเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ เพราะระบบการบริหารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา แทบจะทกุนาทตีามความต้องการของ ลกูค้า 
หากองค์กรใดยงัยดึตดิกบัวธิกีารเดมิๆ หรอืพอใจกบัระบบเดมิๆ โดยที่
ไม่ได้เทยีบเคยีงกบัองค์กรอืน่ๆ อาจท�าให้องค์กรล้าหลงัได้ จากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาข้างต้น เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องมา
ฉุกคิด และเริ่มที่จะหาประเด็นความเปลี่ยนแปลงสู่การ Benchmark 
กับองค์กรอื่นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างศักยภาพให้กับการ
แข่งขันกับองค์กรได้มากน้อยขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพคน 
ศักยภาพของกระบวนการ และส่วนอื่นๆ 

ระบบบริหารจดัการแบบ Lean หรอื TPS: Toyota Production 
System ท่ีมีการวัดผลด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น�า โครงสร้าง 
พืน้ฐาน และการด�าเนนิการของระบบบรหิาร โดยเน้นการประยกุต์ใช้
เครื่องมือลีน โดยเฉพาะการจัดท�า VSM: Value Stream Mapping 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นคอขวด ที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการผลติให้ผลติทันเวลา (JIT: Just in Time) โดยเน้นคณุภาพ 
ค่าใช้จ่าย และการจัดส่งไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร 

ร่วมรับชม รับฟัง การน�าเสนอผลงาน Lean

ประยุกต์ใช้ในองค์กร จนประสบความส�าเร็จในงาน

Thailand Lean Award 2018 
รอบชิงชนะเลิศ
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Lean Management จึงเป็นวิธีการจัดการที่มุ่งลดความสูญ
เปล่า ซึ่งได้รับการยอมรับกันในระดับโลกว่ามีแนวทางที่ชัดเจน และ
สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่างๆ ให้สามารถแข่งขัน และ
อยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. จงึได้จดัตัง้รางวลั Thailand Lean 
Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลงาน 
ดเีด่นด้านการจดัการแบบ Lean (Lean Management) เพือ่มุง่สูค่วาม
เป็น Lean Organization ต่อไป

สิ่งส�าคัญของการจัดการประกวดองค์กรดีเด่น เพื่อรับ 
Thailand Lean Award คือ 

●  เป็นรางวลัด้าน Operational Excellence ทีม่เีกยีรติสงูสุด 
ในประเทศไทย 

●  เป็นรางวลัทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ 

●  เป็นรางวลัทีม่เีกณฑ์ และกลไกการตดัสนิทีถ่กูต้องแม่นย�า 
ตามแนวทาง Lean Thinking 

●  เป็นระบบหรือกระบวนการให้รางวัลท่ีช่วยส่งเสริมให้
องค์กรมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วของสินค้าและ 
บริการให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา 

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่องค์กรที่ได้ริเริ่มหรือมุ่งมั่นทุ่มเท 

ความพยายามในการน�า Lean Management ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงทั้งคุณภาพ ต้นทุน และความเร็วในการส่งมอบ 

2. ยกย่องเชดิชเูกียรตแิก่องค์กรทีส่ามารถบรรลผุลส�าเรจ็ใน
การปรับปรุงเพื่อมุ่งลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร 

3.  เผยแพร่ประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความส�าเร็จ 

โดยใช้การจัดการแบบลีน (Lean Management) เป็นกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน 

4.  เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร และช่วยยกระดบัผลิตภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิต และบริการของอุตสาหกรรม ไทย 

งานประกาศรางวัล Thailand Lean Award 2018 นี้ ก�าลังจะ
เกิดขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยในปีนี้มีบริษัทที่ผ่านการ
ตรวจประเมินระบบลีน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จ�านวน 11 องค์กร 
ประกอบด้วย 

●  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏบิตักิารภาค
กลาง) 

●  บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ�ากัด
●  บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จ�ากัด 
●  บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ�ากัด 
●  บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จ�ากัด
●  บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ�ากัด (โรงงาน 1) 
●  บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ�ากัด 
●  บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ�ากัด 
●  บริษัท สยาม โทเซลโล จ�ากัด 
●  บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
●  บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ�ากัด
ซึง่ในรอบชงิชนะเลศินี ้ทัง้ 11 องค์การต้องน�าเสนอผลงานลนี 

ของตนเอง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้ ภายใน
งานยังมีเสวนาพิเศษ เรื่อง Lean กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างเฉยีบพลนั มาร่วมรบัชม รบัฟัง และร่วมเชยีร์ องค์กรทีน่�าระบบ
การบริหารแบบลีน มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จนประสบความส�าเร็จ 
และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และองค์กรใดจะเป็นองค์กรดีเด่นด้าน
การบริหารจัดการคุณภาพ ด้วยระบบ Lean ในงานประกาศรางวัล 
Thailand Lean Award 2018 นี้ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง
แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

ส�ารองทีน่ัง่หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 81 หรือ 
www.tpif.or.th
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 ชม... การน าเสนอผลงานขององค์กร 
ที่น าระบบการบริหารจัดการแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ในองค์กร   
จนประสบผลส าเร็จในระยะเวลาอันส้ัน 

 

 ชม... การน าเสนอผลงาน Best Practice  
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ผ่านการให้ค าแนะน า 
จากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์โดยตรง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             

 
 

  
 

 
 

 
 
  
 

 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
  

 
 

 

 ฟัง... เสวนาพิเศษ  

  กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อย่างเฉียบพลัน 
 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
     (ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง) 
  บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดสัทรสี์ จ ากัด 
  บริษัท ที เอส อินเตอร์ซทีส์ จ ากัด 
  บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จ ากัด 
  บริษัท ไทยซัมมิท บ้านโพธิ์ จ ากัด 
  บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด (โรงงาน 1) 
  บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จ ากัด 
  บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ ากัด 
  บริษัท สยาม โทเซลโล จ ากัด 
  บริษัท อิเมอร์สนั อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
  บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

ส ารองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 81  โทรสาร 0-2719-9481-3  E-mail : award@tpa.or.th ; www.tpif.or.th 

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ 

 
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 ร่วมฟังการน าเสนอผลงาน  

  
  
  
  
  
  

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วมชมเข้าร่วมชมการน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงาน 
KKaaiizzeenn  (รอบคัดเลือก)(รอบคัดเลือก)  

Kaizen Suggestion System (KSS) : ประเภทบุคคล 
TPA Automation Kaizen : ประเภทกลุ่ม 

  
  
  
  

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วมชมเข้าร่วมชมการน าเสนอผลงาน การน าเสนอผลงาน 
KKaaiizzeenn  (รอบคัดเลือก)(รอบคัดเลือก)  

Kaizen Suggestion System (KSS) : ประเภทบุคคล 
TPA Automation Kaizen : ประเภทกลุ่ม  

 
 
 
 

พิเศษ... สมัคร 10 ชุด ฟรี 1 ชุด (ชุดที่ 11 ฟรี) 
รับฟรี...ของที่ระลึก  

หนังสือ Thailand Lean Award 2018 
และกระเป๋าอเนกประสงค์ (เฉพาะวันแรกเท่านั้น) 

 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
3,800 + Vat 7% 

= 4,066 บาท/ชุด (2 วัน) 
 
 

 


