
เกณฑก์ารใหค้ะแนนและพิจารณารางวลั



 เป็นรางวลัดา้น Operational Excellence ท่ีมีเกียรตสูิงสุดในประเทศไทย

 เป็นรางวลัท่ีไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ

 เป็นรางวลัท่ีมีเกณฑแ์ละกลไกการตดัสินท่ีถูกตอ้งแม่นย า ตามแนวทาง Lean Thinking

 เป็นระบบหรือกระบวนการใหร้างวลัท่ีช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รมุ่งมัน่ ปรบัปรุงคุณภาพ

ตน้ทุน และความเร็วของสินคา้ และการบริการใหสู้งข้ึนอยา่งเป็นระบบอยูต่ลอดเวลา

สิ่งส าคญัของการจดัประกวดองคก์รดีเดน่... เพื่อรบั 

Thailand Lean Award



① ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่องคก์รที่ไดร้ิเริ่มหรือมุ่งมัน่ทุ่มเทความพยายาม ในการน า

Lean Management ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรบัปรุงทั้งคุณภาพ ตน้ทุน และ

ความเร็วในการส่งมอบ

② ยกยอ่ง เชิดชูเกียรตแิก่องคก์รท่ีน าเทคนิคและวิธีการของ Lean ไปบริหารจดัการ

กระบวนการทางธุรกิจ (ผลิต/บริการ) ใหป้ระสบความส าเร็จ

③ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณข์ององคก์รที่ประสบความส าเร็จโดยใชก้ารบริหาร

แบบ Lean (Lean Production System) เป็นกลยุทธท์างธุรกิจ ระหว่างองคก์ร

④ องคก์รเกิดการพฒันาเพ่ือเตรียมความพรอ้มยกระดบัความสามารถเชิงแข่งขนัสู่

World Class

วตัถุประสงค์
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เกณฑก์ารพิจารณารางวลั

1. พ้ืนฐานทัว่ไป 

(150 )

2. ภาวะผูน้  า

(250 )

3. การปรบัปรุง

ระบบ โดยทีม 

CFM, SGA

(400 )

4. การขยายผล

เช่ือมโยงสู่

องคก์รภายนอก

(100 )

5. ผลลพัธ์

(100 )

รวม 1,000 คะแนน



1. พ้ืนฐานทัว่ไป

(150 คะแนน)

1.1 

Vision, Mission,

Road Map, Policy,

Strategy

(40 คะแนน)

1.2  

Lean Organization

(30 คะแนน)

1.3 

Empowerment

(40 คะแนน)

1.4 

Lean Knowledge 

(40 คะแนน)



2. ภาวะผูน้  า

(250 คะแนน)

2.1 

Management 

Communication 

(75 คะแนน)

2.2 

Motivation

(75 คะแนน)

2.3 

Visual Management

(100 คะแนน)



3. การปรบัปรุงระบบโดยทีม

(400 คะแนน)

3.1 

5S system

(30 คะแนน)

3.2  

Kaizen / SGA 

(50 คะแนน)

3.3

VSM

(60 คะแนน)

3.4  

Problem Solving 

(50 คะแนน)



3. การปรบัปรุงระบบโดยทีม CFM 

(400 คะแนน)

3.6

TPM

(40 คะแนน)

3.7

Jidoka/ 

Autonomation

(50 คะแนน)

3.5

Continuous Flow 

(60 คะแนน)

3.8

Pull System 

(60 คะแนน)



4. การขยายผลเช่ือมโยงสูอ่งคก์รภายนอก

(100 คะแนน)

4.1

Supplier 

Management

(30 คะแนน)

4.2 

Customer 

Relation

(30 คะแนน)

4.3 

CSR

(40 คะแนน)



5. ผลลพัธ ์(Outcome)

(100 คะแนน)

5.1 

Quality, Cost, Delivery 

รวมถึง KMI และ KPI 

ที่สะทอ้นถึงผลลพัธ์

จากการจดัการแบบ Lean

(80 คะแนน)

5.2

Safety, Morale

(20 คะแนน)



(40)

1.1 Vision, Mission, Road Map, Policy, Strategy

 มีการก าหนด Vision, Mission, Road Map, Policy, Strategy ท่ีสมเหตสุมผล และมี

การเช่ือมโยงระหว่างฝ่าย ผูบ้ริหารสูงสุด ผูจ้ดัการ จนถึงบุคลากรหนา้งาน

 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีองคค์วามรูด้า้น Lean อยา่งเพียงพอ และเช่ือมโยงผลลพัธข์อง

การจดัการแบบ Lean กบั KMI ของธุรกิจได ้

 เป้าหมายธุรกิจถูกก าหนดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหาร โดยการมีส่วนร่วมของ

พนกังานทุกระดบั 

 มีการวิเคราะหเ์ป้าหมายว่า เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ พรอ้มทั้งท าการ

วิเคราะหส์าเหตท่ีุท าใหเ้ป้าหมายไม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพ่ือก าหนดแนว

ทางการป้องกนัในอนาคต

 มีระบบในการตดิตามความคืบหนา้ท่ีหนา้งาน

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

① .



(30)

1.2 Lean Organization 

• โครงสรา้งการบริหารงาน มีลกัษณะเอ้ืออ านวยในการบริหารแบบพีระมิด และองคก์ร

แบบ Matrix

• มีผูร้บัผิดชอบระบบบริหารแบบ Lean อยา่งชดัเจน หรือท างานเตม็เวลาเก่ียวกบั Lean

• มี Streering Committee team (คณะกรรมการขบัเคล่ือน)

• มี Working team ของโครงการปรบัปรุง และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจน 

• มี Lean Promotion พรอ้มจดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสม

• มีแผนติดตามความคืบหนา้ของโครงการ Lean

• ในการประชุมของ Streering Committee team ตอ้งใชข้อ้มูล qCDSMPE

• มีแผนยกระดบัและทา้ทายเพ่ือมู่งสู่  World Class

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

② .



(40)
1.3 Empowerment 

• มีการสง่เสรมิกิจกรรม Button up Activity เช่น Kaizen, Small Group Activity (SGA)

• หวัหนา้ทีมหรอืผูค้วบคมุงาน ตอ้งมีความตั้งใจท่ีจะปรบัปรุงการผลิตใหด้ีข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร

และจะตอ้งมีความคิดท่ีทา้ทายในการสรา้งสรรสิ่งใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา พรอ้มทั้งตอ้งท า

หนา้ที่เป็น ASSA ใหก้บัพนกังานทั้งเรือ่งการ Kaizen และเรือ่งอ่ืน ๆ 

• หวัหนา้ทีมมีอ านาจในการตดัสินใจใชง้บประมาณ และเลือกหวัขอ้ในการปรบัปรุงงาน 

ภายใตก้รอบนโยบายทีต่ั้งไว ้และมีอ านาจในการบรหิารทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

• พนกังานมีสว่นรว่มและมีอ านาจในการตดัสินใจในการปรบัปรุงงานทุกระดบั เนน้ Genba
Kanri

• มีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ผลงานมีประสิทธิภาพเป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นไปตามเป้าหมาย 

และยกระดบัเป็นมาตรฐานใหม่ 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

③ .



(40)
1.4 Lean Knowledge 

• มีการใหค้วามรู/้อบอรมดา้น Lean ส าหรบัพนกังานทุกคน ทั้งเร่ือง Lean Concept 
และเครื่องมือ Lean ตามระดบัความรบัผิดชอบงาน

• มีการวดัประเมินความรู ้Lean รวมถึงการวิเคราะห ์Gap Analysis ของพนกังาน

• มีระบบสรา้งวิทยากรดา้น Lean ภายในองคก์ร

• มีแผนการอบรมและท าอบรมถ่ายทอดความรู ้ดว้ยวิทยากรภายในและหรือภายนอก

อยา่งเป็นระบบ

• มีการพฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนกังานเพ่ือน าไปสู่ Multi Skill 

• มีการตดิตามและประเมินการท างานของพนกังาน (ทวนสอบการน าความรู ้

ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบตั)ิ

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

④ .



(75)
2.1 Management Communication 

• มีวิธีการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รแบบ 2 ทาง เนน้การสื่อสารแบบสอง

ทาง (ส่งบอลรบับอล)

• มีผูร้บัผิดชอบในการส่ือสาร และมีการด าเนินกิจกรรมการสื่อสารอยา่งเป็นระบบ

• มีกระบวนการสื่อสารจากทั้งจากผูบ้ริหารลงสู่หนา้งาน และจากหนา้งานข้ึนไปถึง

ผูบ้ริหาร

• การส่ือสารมีรายละเอียดในหวัขอ้พ้ืนฐาน Lean และ ผลการด าเนินการ

• มีการแสดงใหเ้ห็นผลการด าเนินงานในรูปแบบ Visual Management ท่ีเขา้ใจง่าย เช่น 

สีแดง - สีเขียว

• มีการตดิตาม ประเมินผล ดา้นการสื่อสาร การน า Feedback มาด าเนินการแกไ้ขอยา่ง

สม า่เสมอ

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑤ .



(75)
2.2 Motivation

• มีระบบในการสรา้งแรงจูงใจ การดแูลพนกังานท่ีจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจอยา่งยัง่ยนื

• มีมาตรการขั้นพ้ืนฐานตอ่การสรา้งแรงจูงใจ เช่น มีการพฒันาทกัษะใหก้บัพนกังาน 

เพ่ือส่งเสริม Work Simplification หรือการ Kaizen

• มีการประเมินความพึงพอใจของพนกังานเก่ียวกบัระบบ Lean

• มีการน าประเมินความพึงพอใจไปปรบัปรุงแกไ้ข ในกรณีท่ีผลไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย

• พนกังานปรบัปรุงพ้ืนท่ีการท างานดว้ยตนเองโดยปราศจากค าสัง่ เห็นประโยชนใ์นสิ่ง

ท่ีตอ้งการปรบัปรุง

• น าผลงานดา้น Lean มาใชใ้นการพิจารณาประเมินผลงานและ/หรือในการเล่ือน

ต าแหน่งของพนกังาน 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑥ .



(100)
2.3 Visual Management 

• มีการน าระบบ Visual Display, Visual Control มาประยุกตใ์ช ้เพ่ือใหต้รวจจบัปัญหา
และความผิดปกตไิดง้่าย ๆ

• มีการรายงานสถานะปัจจุบนัถึงสภาพปัญหา เช่น Breakdown Accident defect 

• มีการใช ้Takting System ในการบริหารหนา้งาน (Takt Time มีหนา้ท่ีท าใหปั้ญหา
ปรากฎออกมา เพ่ือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว) 

• มีการท า Worksite Control ท่ีง่ายแก่การรบัรูค้วามผิดปกต ิในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงาน

– Production Control

– Manpower

– Machine

– Shipping ฯลฯ

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑦ .



(30)
3.1 5S System 

• มีโครงสรา้งคณะกรรมการ 5ส มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ 5ส

• มีการจดัท า 5ส อยา่งเป็นระบบ และถูกหลกัการของ 5ส

• มีการปฏิบตัติามมาตรฐาน 5ส ที่สากลยอมรบั เช่น มาตรฐานการทาสี ตเีสน้ หรือ   

มีมาตรฐานการปฏิบตังิานเป็นรูปภาพทัว่ทั้งองคก์ร อยา่งเครง่ครดั

• มีพ้ืนท่ี 5ส ตวัอยา่งในฝ่ายผลิต

• มีการท าโรงงานใหเ้ป็น Visual factory บอกไดถึ้งส่ิงผิดปกตท่ีิเกิดข้ึน

• ผ่านการตรวจประเมินพ้ืนท่ีจากองคก์รภายนอก และไดร้บัการรบัรอง Certificate

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑧ .



(50)
3.2 Kaizen/SGA

• พนกังานทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์รมีส่วนร่วมในการปรบัปรุงงาน

• มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม Kaizen, Bottom up Activity เช่น Suggestion System, 
Kaizen, SGA มีการขบัเคล่ือนและการประสานงานอยา่งชดัเจน

• มีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น และ

กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม สภาพการท างานพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็น

ในการสรา้งขวญัและก าลงัใจ

• มีการจดัประกวน Kaizen และแบ่งปันประสบการณ ์Best Practice

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑨ .



(60)
3.3 Value Stream Management    

• การเขียน VSM เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณเ์พียงพอตอ่การวิเคราะห์

ปัญหาของสายธารคณุค่านั้น

• CVSM ตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาขององคก์ร และกระบวนการหลกั ท่ีเช่ือมโยงกบั

โครงการปรบัปรุง

• ตอ้งมี FVSM ท่ีเป้าหมายของโครงการ ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายใน

อุดมคติ

• มีการวิเคราะหก์ารไหลของกระบวนการ การไหลของขอ้มูล การไหลของวสัด ุและ

การไหลของการปฏิบตังิาน โดยการใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสม

• ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจเก่ียวกบั VSM

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑩ .



(50)
3.4  Problem Solving 

• มีการอบรมเครือ่งมือการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาใหก้บับุคลากรทุกระดบั

• มีการตัง้ Project team แบบขา้มสายงาน (CFM) เพ่ือแกปั้ญหารว่มกนั

• มีกระบวนการในการคดัเลือกหวัขอ้ในการแกไ้ขปัญหา ที่สอดคลอ้งกบัปัญหาของธุรกิจ

• การแกไ้ขปัญหาที่เนน้การลดความเสี่ยงของปัญหา และการวิเคราะหส์าเหตรุากเหงา้ 

(Root Cause Analysis : RCA)

• มีการวดัผลการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ  ผลลพัธท่ี์ไดต้อ้งเนน้ป้องกนัการเกิดข้ึนของปัญหา 

ทั้งการเกิดซ ้าของปัญหาหรอืวิธีการ Corrective Action และการเกิดใหม่ของปัญหาหรอื
วิธีการ Preventive Action

• มีการขยายผลการแกปั้ญหาทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงแบบเบ็ดเสรจ็

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑪ .



(60)
3.5 Continuous Flow 

• มีการจดั Layout ใหเ้หมาะสมกบักระบวนการท างานเพื่อใหเ้กิดการไหลของงานไดอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง

• มีแยก Line การผลิตหรอืบรกิารส าหรบัแตล่ะผลิตภณัฑห์รือแตล่ะงานอยา่งชดัเจน

• มีกิจกรรมการปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดการไหลลื่นของระบบ เช่น เปลี่ยนรุน่อยา่งรวดเร็ว 

(SMED), Water Spider, Cell, Queuing theory 

• มีการผลิตหรอืบรกิารดว้ย Batch size ขนาดเล็ก หรือ One piece flow หรือมี waiting Time  
ทีต่  า่

• มีการก าหนดเสน้ทาง Milk Run

• ขยายผลไปยงัทุกหน่วยงาน หรือ ทุกระบบการผลิต

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑫ .



(40)
3.6  Maintenance/TPM 

• มีระบบการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอุปกรณใ์นกระบวนการหลกัอยา่งเหมาะสม

• มีการท า AM (Autonomous Maintenance) เป็น Model Line ส าหรบัผูบ้ริหาร 

• มีการท า AM ส าหรบักระบวนการผลิตหรือบริการหลกั

• มี Preventive Maintenance ในกระบวนการผลิตหรือการบริการหลกั

• มีระบบการป้องกนับ ารุงรกัษา หรือการบ ารุงรกัษาเชิงแกไ้ข Maintenance 
Prevention/Corrective Maintenance

• มีการวิเคราะหถึ์งความสูญเสีย (Loss) ท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองจกัร และท าการปรบัปรุง
เพ่ือลด Loss อยา่งตอ่เน่ือง

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑬ .



(50)
3.7 Jidoka/Autonomation

• พนกังานมีการรบัรูใ้นคณุภาพในการผลิต /บริการ 

• มีระบบป้องการสง่ตอ่ของเสีย และระบบป้องกนัขอ้บกพรอ่ง 

• มีระบบการป้องกนัการเกิดความผิดพลาด หรือ ขอ้บกพรอ่ง เช่น Poka yoke 
การควบคมุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด Defect

• มีระบบการประกนัคณุภาพเพ่ือป้องกนัไม่ใหล้กูคา้มีขอ้บกพรอ่ง (ลกูคา้ตอ้งได้

ของเสียเป็นศูนย)์ 

• มีการประยุกตใ์ช ้Lean Automation อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ Smart 
factory เช่น AI, IoT, etc

 จุดที่ใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑭ .



(60)
3.8 Pull System 

• มีการวางระบบการท างานแบบ Pull ในทุกพ้ืนท่ี

• มีการใชร้ะบบ Kanban เช่ือมตอ่ระหว่างกระบวนการ และมีการก าหนดจ านวน 
Kanban อยา่งมีหลกัการเหมาะสม และมีวินยัในการใช ้Kanban

• มีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือลดจ านวน Kanban ท่ีลดลง

• มีการวางแผนปรบัเรียบการผลิตแบบคละรุน่ (Heijuka)

• มีการใชร้ะบบ Kanban เช่ือมกบั Supplier จนถึงลกูคา้

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑮ .



(30)
4.1 Supplier Management

• มีกระบวนการในประเมินและคดัเลือก Supplier 

• มีการกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน การปรบัปรุงงานของ Supplier 

• มีการควบคุมระดบัการส่งมอบวตัถุดิบ (Service level) ของ Supplier (DIFOT) ใหมี้
ระดบัท่ีไม่นอ้ยกว่า 90% 

• มีโครงการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการร่วมกบั Supplier เช่น มีการปรบัปรุง
คุณภาพ หรือลดตน้ทุน 

• มีการขยายผลดงักล่าวไปยงั Supplier หลกัทุกเจา้ขององคกร์ 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑯ .



(30)
4.2 Customer Relation

• มีการส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ Voice of the Customer (VOC) เพ่ือทบทวนถึง
มูลค่าตามมุมมองของลกูคา้อยา่งตอ่เน่ือง 

• มีการแปร VOC มาเป็นเป้าหมายในโครงการปรบัปรุง เพ่ือใหผ้ลการปรบัปรุง

สอดคลอ้งความตอ้งการของลกูคา้ 

• มีการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั อยา่งเป็นรูปธรรม

และตอ่เน่ือง 

• มีการร่วมมือกบัลกูคา้ในการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ ทั้งของลกูคา้และของ

องคก์ร เช่น กิจกรรมการปรบัปรุงคุณภาพ กิจกรรมการลดตน้ทุน 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑰ .



(40)
4.3 Corporate Social  Responsibility; CSR

• มีการด าเนินกิจกรรม CSR พ้ืนฐาน เช่น ปลกูป่า บริจาคเลือด ทอดผา้ป่า ฯลฯ

• มีการศึกษาและวิเคราะห์ Waste, Material Loss ตามเสน้ทางการไหลของ
กระบวนการ และเช่ือมโยงผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้ม

• มีการด าเนินกิจกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) ในกระบวนการผลิต/บริการ หรือ 
โครงการลด Loss ท่ีเกิดจากการใชท้รยัากรตา่ง ๆ ขององคก์ร เพ่ือลดผลกระทบตอ่
สิ่งแวดลอ้ม

• มีเกณฑก์ารควบคมุเร่ืองสิ่งแวดลอ้มที่เขม้งวดกว่าท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงมี

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานขององคก์ร 

• มีการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บัชุมชน และมีการส่งเสริม สนบัสนุนใหชุ้มชน

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑱ .



(80)
5.1 ผลลพัธด์า้น KMI, KPI

• มีการก าหนดตวัวดัช้ีผลลพัธ ์เช่น KMI และ KPI ในดา้นตอ่ไปน้ี

– Value Added Indicators

– Value Added Distribution Indicators

– Cost Indicators

– Capital Utilization Indicators

– Profitability Indicators

– เนน้ดา้น q, C, D

• มีการเปรียบเทียบ KMI, KPI ปัจจุบนัเทียบกบัผลที่ด  าเนินงานผ่านมา หรือเทียบกบัเป้าหมาย และ
ท าการปรบัปรุงใหบ้รรลเุป้าหมาย

• การปรบัปรุง q, C, D เป็นแบบกา้วกระโดด / เป็นผูน้  าในธุรกิจนั้น

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑲ .



(20)
5.2 ผลลพัธด์า้น Safety, Morale

• มีการแตง่ตั้งผูร้บัผิดชอบดา้นความปลอดภยัอยา่งเป็นทางการ 

• มีระบบการวิเคราะหค์วามเส่ียงทาง Safety เป็นไปตามกฎหมาย 

• มีการบนัทึกจ  านวนวนัท่ีไม่เกิดอุบตัเิหตถึุงขั้นหยุดงานตดิตอ่กนั

• มีการด าเนินการเก่ียวกบัลดการเกิดอุบตัเิหตอุยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือมุ่งสู่อุบตัเิหตเุป็น

ศูนย ์(Zero Accident) และแสดงผลลพัธจ์ากการด าเนินงานโดยมีอุบตัเิหตลุดลง 

 จุดท่ีใชใ้นการประเมิน (Assessment Points)

⑳ .



ขั้นตอนการตรวจประเมิน  Thailand Lean Award

Onsite Audit # 1

Award Winner Next  Challenge

Documents  Audit

Pre-Presentation

Onsite Audit # 2



แนวทางการเขียน 

Lean Management Activity Report
***ส่งขอ้มลูสรุปการด าเนินงาน Lean ขององคก์ร เป็นไฟล์ PowerPoint หรือ ไฟล ์Word และ ไฟล ์PDF

โดย Save ไฟลใ์ส่ Flash drive ส่งทางไปรษณีย ์ (กรณีไฟลใ์หญ่) หรือ ส่ง Email : award@tpa.or.th

โดยมีหวัขอ้ และรายละเอียดส าคญัดงัน้ี

1. ส าเนาใบสมคัรที่กรอกขอ้มูล พรอ้มการรบัรองจากผูบ้ริหารองคก์ร (กรุณาน าส่งใบสมคัรฉบบัจริงดว้ย)

2. โครงสรา้งองคก์ร (Outline of Your Company and Plant) ท่ีตั้ง และลกัษณะธุรกิจ

3. ผูส้รา้งวฒันธรรมการจดัการแบบลีน (Lean Management Cultural Enablers) 

3.1  ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารในการจดัการแบบลีน

3.2  การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการพฒันาบุคลากร

3.3  การกระจายอ านาจและการมีสว่นรว่มเพื่อการพฒันาบุคลากร

3.4  ระบบการจดัการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาบุคลากร



4. การปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเน่ือง (Lean Continuous Process Improvement) 

4.1  โครงสร้างของการปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเน่ืองโดยใช้หลกัการลีน

4.2  การปรบัปรงุกระบวนการอย่างต่อเน่ืองโดยใช้สายธารแห่งคณุค่าและเคร่ืองมือลีน

(ให้ท าในกระดาษ A3 เป็นเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้ายด้วย)

5. การท าให้วฒันธรรมวิสาหกิจแบบลีนอยู่อย่างมัน่คง (Consistent Lean Enterprise Culture) 

5.1 การสร้างความคิดวิสาหกิจแบบลีน

5.2  การบริหารเชิงนโยบาย

6. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการจดัการแบบลีน (Lean Management Effect)

แนวทางการเขียน 

Lean Management Activity Report



 รปูแบบรายงาน  Paper Format 

• ให้จดัท ารปูแบบ PowerPoint หรือเอกสาร ไฟล ์Word  

• มีเลขหน้าก ากบั และสารบญั ตามรปูแบบรายงานทัว่ไป

• รายงานเน้นการใช้รปูภาพ และประโยคสัน้ๆ เพ่ือแสดงใจความหลกั (ประเดน็ท่ีต้องการจะ
ส่ือสาร) จากการปฏิบติัจริง  เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดข้อมลูได้ง่ายขึน้ ให้ใช้หลกัการท าให้
มองเหน็ (Visualization) หมายถึงการดดัแปลงเพ่ือสรปุเน้ือหาให้เข้าใจง่ายโดยการมองเพียง
ครัง้เดียว

แนวทางการเขียน 

Lean Management Activity Report



Activity Report 
การเขียนรายงาน เนน้ความเป็น Story

1. ท าไมจงึตอ้งน าระบบการบริหาร Lean มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร

 วตัถุประสงคข์ององคก์รคืออะไร?

 อะไรคือปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ร?

2. แนวคิดพื้ นฐานของธุรกิจและการบริหารคืออะไร?

3. วฒันธรรมองคก์รและระบบบริหารที่จ  าเป็นตอ่การด าเนินการทางธุรกิจ

4. การพฒันาคนของทา่นเป็นอยา่งไร?

5. มีโครงการปรบัปรุงและพฒันางานหรือธุรกิจตามแนวคิดของ Lean อะไรบา้ง?

6. ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนจากการน า Lean Management มาประยุกตใ์ช้



Onsite Audit
① จดัเตรียม Lean Best Practice ไวอ้ยา่งนอ้ย 10 โครงการ และใหน้ าเสนอในหอ้งประชุม

ในรูป PowerPoint หรือสื่ออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

② จดัท า Activity Board ท่ีหนา้งานเพ่ือแสดง Best Practice ทุกโครงการ

③ คณะกรรมการจะประเมินผล Best Practice ท่ีหนา้งานจริงจ  านวน 5 โครงการ โดย

องคก์รสามารถเลือกโครงการท่ีดีท่ีสุดได ้3 โครงการ ส่วนอีก 2 โครงการ 

คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือกเองจากโครงการท่ีเหลือ

④ ในวนัตรวจประเมินคณะกรรมการจะสมัภาษณผ์ูบ้ริหารระดบัสูงถึงนโยบายเก่ียวกบั 

Lean จงึตอ้งเตรียมความพรอ้มดว้ย

⑤ จดัเตรียมหอ้งประชุม 1 หอ้งส าหรบัคณะกรรมการ



รายละเอียด วนั/เดือน/ปี พ.ศ.

รบัสมคัร Thailand Lean Award ตลุาคม - 30 พฤศจกิายน 2564

สง่ขอ้มูลสรุปผลการด าเนินการระบบ Lean ขององคก์ร ภายใน 15 ธนัวาคม 2564

ตรวจประเมินระบบ Lean ณ สถานประกอบการ  รอบที่ 1 1 - 25 กุมภาพนัธ ์2565

ตรวจประเมินระบบ Lean ณ สถานประกอบการ  รอบที่ 2 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2565

ประกาศผล รายช่ือองคก์ร ผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ 12 เมษายน 2565

งานประกาศผล Thailand Lean Award 202211 29 มิถุนายน 2565

ก าหนดการ Thailand Lean Award 2022 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี... : แผนก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)

โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 772 – 773 โทรสาร. 0-2719-9481-3 Email : award@tpa.or.th www.tpif.or.th



THANK YOU


