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Kaizen การปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

และไม่มีที่ส้ินสุด โดยใช้สติปัญญาของบุคคลใน

การปรับปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มกระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน 

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

ความส�าคัญของการพฒันาศักยภาพของบคุลากรอันจะน�าไปสู่การพฒันา

องค์การ จงึได้จดักจิกรรมประกวดผลงานความคดิ สร้างสรรค์ในการพฒันา

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Kaizen เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 

กิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการใน

ประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ด้านกระบวนการในการ

ปรับปรุงงาน และเทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการน�า

กิจกรรมเสนอแนะ โดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วย

บริหารกระบวนการผลิต และขยายผลการด�าเนินกิจกรรม ด้วยการพัฒนา

เครื่องจักรกล จนประสบผลส�าเร็จในระดับอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ และมี

การน�าผลงานต่างๆ ออกเผยแพร่ เป็นการยกระดับขดีความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สูงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดม ปัญญา 

และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศ

เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่น�ากิจกรรม Kaizen มาเป็นเครื่องมือช่วยใน

ชม...ความคิดสร้างสรรค์ 

ฟัง...แนวความคิดสู่การปรับปรุงงาน

ในการประกาศผลงาน Kaizen เพื่อรับ...

Thailand Kaizen Award 2019
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การบริหารงาน ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิตใน 

รปูแบบอตัโนมตั ิและก่ึงอัตโนมตั ิอีกท้ังยังเป็นการวดัระดบัการด�าเนนิ

ระบบบริหารงาน และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุง 

ต่อเนื่องให้กับองค์การ

การประกาศผล Thailand Kaizen Award 2019 รอบชิงชนะ

เลิศ จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 

แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้แสดงให้ 

เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันเกิดจากการคิดค้นประดิษฐ์ 

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต จนขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิต

ในรปูแบบอตัโนมตั ิและกึง่อตัโนมตั ิพร้อมทัง้การน�าเสนอผลงานจาก

ความคิด สู ่การปรับปรุงการท�างานจริงอย่างเป็นรูปธรรม และ

นทิรรศการผลงานความคดิสร้างสรรค์ของแต่ละองค์กรทีผ่่านเข้ารอบ

ชิงชนะเลิศ โดยได้แบ่งการประกวดเป็น 7 ประเภท คือ

➠	 Automation Kaizen  มกีารประดษิฐ์เพือ่การปรบัปรงุ

กระบวนการให้เป ็นอัตโนมัติ  หรือกึ่งอัตโนมัติ  โดยใช ้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ ไฮดรอลิก นิวแมติก เข้ามาเกี่ยวข้อง มีผลงานผ่านเข้า

รอบจ�านวน  5 ผลงาน  5 องค์กร

➠	 Project Kaizen เป็นโครงการประดิษฐ์หรือปรับปรุง 

ทัง้ระบบและหรอืทัง้กระบวนการ โดยทมีวศิวกร นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ 

ม ีการวางแผนโครงการ เป้าหมาย การจดัการ โดยเป็นการบรหิารข้าม

ฝ่าย มีผลงานผ่านเข้ารอบจ�านวน จ�านวน 7 ผลงาน 7 องค์กร

➠	 Kaizen Suggestion System เป็นการปรบัปรงุทีไ่ม่มี

การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ หรือ 

กึ่งอัตโนมัติ หรือหลักการทางกลศาสตร์ คิดปรับปรุงด้วยตัวพนักงาน

ผลลัพธ์มีต่อพนักงานโดยตรง มีผลงานผ่านเข้ารอบจ�านวน จ�านวน 

30 ผลงาน 30 องค์กร

➠	 Kaizen for Innovation การพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้

เกิดนวัตกรรมที่สามารถเปิดเผยได้ (Show and Share) แสดงถึงการ

ประดิษฐ์หรือปรับปรุงแบบก้าวกระโดด ความก้าวหน้า แปลกใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้จากงานนวัตกรรมนั้นต้องมีผลต่อธุรกิจหรืออุตสาห-

กรรมนั้น หรือต่อสังคม ส่งประกวดได้ทั้งบุคคล และหน่วยงานมี 

ผลงานผ่านเข้ารอบจ�านวน 5 ผลงาน 5 องค์กร

➠	 Karakuri Kaizen มีการประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุง

กระบวนการให้ลดการพึ่งพาพลังงานภายนอก โดยอาศัยพลังงาน

ภายในทีใ่ช้หลกักลศาสตร์ เฟือง สปรงิ คาน แรงลม ล้อ เพลา แสงแดด 

คานงัด เป็นต้น หรือมีการสะสมพลังงาน และส่ิงประดิษฐ์ท�างาน 

ได้เองโดยอัตโนมัติ มีผลงานผ่านเข้ารอบจ�านวน จ�านวน 7 ผลงาน  

7 องค์กร
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➠	 Genba Kaizen การปรับปรุงโดยกลุ่มพนักงานปฏิบัติ

การ เป็นการประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการที่ท�าได้อย่างรวดเร็ว

และง่าย ต้องไม่เป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ มีผลงานผ่านเข้ารอบ

จ�านวน จ�านวน 25 ผลงาน 25 องค์กร

➠	 Service Kaizen การปรบัปรงุระบบ หรอืวธีิการท�างาน 

โดยมีการวิเคราะห์หรือออกแบบระบบเพื่อให้ได้ผลการบริการที่

สะดวก รวดเร็ว แม่นย�า คุ้มค่า ของหน่วยงานบริการ และส�านักงาน 

จ�านวน 9 ผลงาน 9 องค์กร

การจัดงานมอบรางวัล Thailand Kaizen Award ทุกครั้ง 

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กร

ทีน่�าระบบไคเซน็มาเป็นเครือ่งมอืช่วยในการบรหิารงานจนประสบผล

ส�าเร็จ สามารถขยายผลไปสู่การมีเครื่องจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบ

อัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ และเป็นการวัดระดับการด�าเนินระบบ

บริหารงาน และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงอย่าง 

ต่อเนื่องแล้ว ยังท�าให้องค์กรต่างๆ ได้เห็นประโยชน์ และน�าไปใช้  

อันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

อุตสาหกรรมไทย อีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมชม...ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันเกิดจากการคิดค้น 

ประดษิฐ์ เพือ่พฒันากระบวนการผลติ จนขยายไปสูเ่ครือ่งจกัรกล ช่วย

ผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

ร่วมฟัง...แนวความคิด สู่การปรับปรุงการท�างานจริงอย่าง

เป็นรูปธรรม จากการน�าเสนอผลงาน

ร่วมชม...นิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ

องค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

ร่วมเป็นก�ำลังใจให้ทุกองค์กรที่ส ่งผลงานเข้าประกวด 

ทั้งหมดนี้ในงานประกาศผล Thailand Kaizen Award 2019 รอบชิง

ชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 

2562 ณ ห ้องแกรนด ์ฮอลล ์  ศูนย ์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ 

แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

โทร. 0 2717 3000 ต่อ 772-773


