
ขอเชิญฟงบรรยายพิเศษ...

ณ หองไพลิน โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

อัตราคาลงทะเบียน

2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน

K19JP01KA (287-0301-01-100-9-283-1-2630)

วิทยากร

         ผศ.สุรพนธ  ตุมนาค

- ผูชวยศาสตราจารย

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

- กรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award

       คุณนครินทร  หอมดี

- ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม 

  ศูนยบริการใหคำปรึกษา

  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

- กรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award

 การประกวดผลงาน Kaizen เพ�อรับรางวัล Thailand Kaizen Award ไมใชเกมสกีฬา ไมใชการแขงขันประกวดประชันหาผูชนะในเวที 

หรือเกมสโชว ผูชนะอาจไมใชคนที่เกงที่สุด แตผูชนะอาจเปนคนที่มีวิธีคิด กระบวนการทำงาน มีแรงสนับสนุนที่ดีจากองคกร มีความตอเน�อง 

ตอการทำงาน ตลอดจนการแบงปนประสบการณที่ดีตอผูฟง เม�อ Kaizen เปนเคร�องมือในการทำกิจกรรมเพ�อสงเสริมการสรางคุณภาพ 

ในองคกร หรือระบบงาน ใหไดผลงานหรือผลผลิตที่ไดคุณภาพตามความตองการ โดยลดเวลาการทำงานอยางเหมาะสม ลดขั้นตอนที่ไมจำเปน 

ลดแรงงานที่ตองใช ลดคาใชจายลงอยางสมดุล  

 การแขงขันเปนเพียงเวทีที่จะ Show & Share แบงปน แลกเปลี่ยนประสบการณ สรางแรงบันดาลใจแกผูสนใจที่จะทำกิจกรรม Kaizen 

ในองคกร ความเขาใจที่ถูกตองตอการทำกิจกรรม เพ�อนำผลงานสูการแขงขันนั้นมีความหลากหลายตามวิธีของแตละคน แตละองคกร 

จากประสบการณที่เห็นการทำกิจกรรมแขงขันผลงาน Kaizen มามากกวา 10 ป ทำใหเห็นรูปแบบ แนวทางตาง ๆ ที่ดีงาม ที่ต�นเตน และลมเหลว 

เราจะมาเรียนรู เลาสูกันฟง...

 จึงขอเชิญฟง...บรรยายพิเศษ “เปดหนากาก Kaizen” และ “หลักเกณฑการใหคะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen” 

เพ�อรับ Thailand Kaizen Award 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

โทร 0-2717-3000-29 ตอ 798 (คุณวีระพจน), 772-773 โทรสาร 0-2719-9481-3

award@tpa.or.th, weerapot@tpa.or.th สำรองที่นั่งออนไลนไดที่ www.tpif.or.th
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...และ หลักเกณฑการใหคะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen 

เม อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

DVD ผลงาน Thailand Kaizen Award 2018

รับฟรี 



ใบสมัครฟงบรรยายพิเศษ...

K19JP01KA (287-0301-01-100-9-283-1-2630)

องคกร /บริษัท.......................................................................................................................................................................................................

ที่อยู (สำหรับออกใบกำกับภาษี)...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

สาขาที่ ............................................................... เลขประจำตัวผูเสียภาษี ..............................................................................................................

โทรศัพท.........................................................................................................โทรสาร...........................................................................................

1. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

2. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง ............................................................................................

3. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

4. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

5. ช�อ-นามสกุล ...................................................................................... ตำแหนง .............................................................................................

***ถาไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทานจะตองชำระคาลงทะเบียนเต็มอัตรา

ชำระโดย :

     เงินสด

     ชำระเงินผานบัญชีออมทรัพย ช�อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”

   ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเอ็มควอเทียร เลขที่บัญชี 009-2-23325-3

   ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

   ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3

 * โปรดแนบสำเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมช�อบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณวีระพจน (weerapot@tpa.or.th)*

     เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”

 ***เน�องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่

ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

ลงช�อผูจอง .............................................................................

วันที่ .........................../................................/...........................

โทรศัพท...................................................................................

E-mail: ....................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

โทร 0-2717-3000-29 ตอ 798 (คุณวีระพจน), 772-773 โทรสาร 0-2719-9481-3

weerapot@tpa.or.th, award@tpa.or.th  สำรองที่นั่งออนไลนไดที่ www.tpif.or.th

อัตราคาลงทะเบียน

2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน
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เม�อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

DVD ผลงาน Thailand Kaizen Award 2018

รับฟรี 

ณ หองไพลิน โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

...และ หลักเกณฑการใหคะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen 


