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Automation 
Kaizen 

Karakuri  
Kaizen 

Kaizen 
Suggestion 

System (KSS)

Service 
Kaizen 

Genba 
Kaizen 

Project 
Kaizen 

Kaizen for 
Innovation 

(ผลงานกลุม) (ผลงานกลุม) (ผลงานบุคคล) (ผลงานกลุม/ บุคคล) (ผลงานกลุม) (ผลงานกลุม) (สงไดทั้งบุคคลทั่วไป 
หรือหนวยงาน)

มีการประดิษฐเพื่อ
การปรับปรุงการ
ทํางานใหเปน
อัตโนมัติ  โดยใช
องคประกอบ 
Software, 
Electronics, 
Electrics, 
Mechanics เปนตน 
เปนผลงานที่
ดําเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร 
 

มีการประดิษฐเพ่ือการ
ปรับปรุงการทํางาน โดย
ไมใชไฟฟา ใชหลกั
กลศาสตร (เชน เฟอง 
สปริง คาน ลอ เพลา คาน
งัด) หรือพลังงาน
ธรรมชาติ (เชน น้ํา ลม 
แรงโนมถวง) หรือเปนการ
ทํางานโดยใชพลังงาน
สะสม หรือจากพลังงาน
สูญเปลากลับมาใช และ
สิ่งประดิษฐ ทํางานไดเอง
โดยอัตโนมัติ โดยหลักทาง
กลศาสตร เปนตน  เปน
ผลงานที่ดําเนนิการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคลภายใน
องคกร 

เปนการประดษิฐหรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ทําไดอยางรวดเรว็
และงาย ตองไมเปน
อัตโนมัติ หรือ
กึ่งอัตโนมัติ ตองไม
เปนผลงานที่มีความ
ซับซอน ผลงาน    
คิดเอง-ทําเอง 
งบประมาณไมสูง/
อุปกรณ  
 

เปนการปรับปรุง
ระบบ หรือวิธีการ
ทํางาน โดยมีการ
วิเคราะหหรือ
ออกแบบระบบ 
เพื่อใหไดผลการ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว แมนยํา 
คุมคา ของหนวยงาน
บริการ และสํานักงาน 
 

การปรับปรุงโดยกลุม
พนักงานปฏิบัติการมี
หนาที่รับผิดชอบ
กระบวนการนัน้ เปน
การประดิษฐหรือ 
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ทําไดอยางรวดเร็ว
และไมซับซอน ตอง
ไมเปนอัตโนมัติทั้ง
ระบบ เปนผลงานที่
ดําเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร 
งบประมาณไมสูง/
อุปกรณ 
 

เปนโครงการ
ประดิษฐหรือ
ปรับปรุงระบบ 
หรือกระบวนการ 
โดยทีมวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร
หรือทีมบริหาร
โครงการ โดย
เปนการบริหาร
ขามฝาย เปน
ผลงานที่
ดําเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร  
 

เปนการพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใหเกดิ
นวัตกรรม และ
สามารถเปดเผยได 
(Show and Share) 
โดยแสดงถึงการ
ประดิษฐหรือ
ปรับปรุง ที่มคีวาม 
กาวหนา แปลกใหม 
มีผลตอธุรกิจ 
อุตสาหกรรม หรือ
ตอสังคม  
 

Kaizen ถอืไดวาเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการบริหารใหประสบความสําเร็จและยั่งยนื เปนการมุงเนนดานความคิดสรางสรรค 
สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) จงึจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสรางสรรค และมอบรางวัลเชิดชูเกียรตสิําหรบัผูทีม่ผีลงาน Kaizen ดีเดน เพื่อ
เปนการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใชเทคนิค Kaizen ขึ้น  ภายใตรางวัล Thailand Kaizen Award ทั้งเปนการ
เผยแพรช่ือเสียง ประกาศเกยีรตคิุณใหกับองคกร ที่นํา Kaizen เขาไปชวยในการบริหารงานใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ีขึน้อยางตอเนือ่ง 
และสงเสรมิใหบคุลากรไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) ทั้งยงัสามารถ   ขยายผลไปสูเครื่องจกัรกลชวยผลิตในรูปแบบ
อัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัตใิหประสบความสําเร็จอกีดวย 

KA–19JP02KA 
(287–030101100–9–283–2–2630) 

1. กรอกแบบฟอรมใบสมัครดวยตวับรรจง หรอืพิมพ พรอมการรับรองจากผูบรหิารขององคกร (สงฉบับจรงิพรอมสงเอกสาร) 
2. เอกสารสรปุผลงาน Kaizen จํานวน 5 ชุด พรอมไฟลขอมลู (CD/Flash drive) 1 ชุด (หนาปกใชสําเนาใบสมัครทกุชุด) 

***เอกสารสรุปผลงานประกอบดวยขอมูลดงันี ้
2.1 สรุปรายละเอียดผลงาน Kaizen ชัดเจน กระชบั เขาใจงาย จํานวน 2 – 3 หนา A4  
2.2 ขอมลู PowerPoint ไมเกนิ 40 สไลด (2 สไลด / 1 หนา = ไมเกิน 20 หนา A4)   

1) ช่ือผลงาน เจาของผลงาน หรอืสมาชิกกลุม  การศึกษา (ระบุทกุคน)   6)  สรุปผลเปนมาตรฐานการใชงาน 
2) แนะนําผลงาน แนวคดิทีม่า และมลูเหตุจูงใจ   7)  เอกสารแสดงถึงการจดสทิธิบัตร (ถามี) 
3) ขอมลูสภาพของปญหา สาเหตุและภาพประกอบ   8)  แผนงานการปรับปรุงในอนาคต (ถามี) 
4) แนวความคิดในการปรับปรงุงาน รวมถึงจุดเดนทางดานเทคนคิ 
5) การดําเนินการ  กระบวนการ Kaizen รวมถงึ รูปภาพกอนและหลังปรับปรุง ขอมลูเปรียบเทียบผลลัพธหลังจากนํามาใช โดยเนน   

            ใหเห็นเปนรปูธรรม เชน ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของผลงาน  ในลักษณะการตรวจสอบผลของ P, Q, C, D, S, M, E, E   
            หรือดัชนีตัวอื่นที่เหมาะสมในรูปแบบตัวเลขเชิงสถิติที่ชัดเจน 
            (เอกสารแตละหนาควรมีรายละเอยีดคําอธิบาย เพื่อชวยในการอธิบายใหคณะกรรมการเขาใจในส่ิงที่นําเสนอ) 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

ขอเชิญสงผลงาน Kaizen  
เขาประกวด เพ่ือรับ... 

วิธกีารสมคัร

ประเภทการประกวด



 

 
 

          

            ***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562  

 
 

ขั้นตอนที่  
1 

บรรยายหลักเกณฑการพิจารณา และคัดเลือก
ผลงาน Thailand Kaizen Award 

27 พฤศจิกายน
2561 

คาใชจาย 2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน 

ขั้นตอนที่  
2 

รับสมัคร  
พรอมสงเอกสารสรุปผลงาน Kaizen 

ธันวาคม 2561 –
15 มกราคม 2562 

อัตราคาสมัคร 2,000 + Vat 7%  
=  2,140 บาท/ผลงาน (ทุกประเภท) 

ขั้นตอนที่  
3 ประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสาร 15 กุมภาพันธ 2562 www.tpif.or.th 

ขั้นตอนที่  
4 

นําเสนอผลงานรอบคัดเลือก 
(เฉพาะผลงานที่ผานรอบเอกสาร) 

23 – 26 
เมษายน 2562 

อัตราคาลงทะเบียนผูเขารวมงาน 
2,000 + Vat 7% = 2,140  บาท/ทาน/วัน 
 

ขั้นตอนที่  
5 ประกาศผล รอบคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562 www.tpif.or.th 

ขั้นตอนที่  
6 

ตรวจผลงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง เฉพาะ
 ประเภท  Automation Kaizen  

 ประเภท  Karakuri Kaizen 
 ประเภท  Service Kaizen 
 ประเภท  Genba Kaizen 
 ประเภท  Project  Kaizen 
 ประเภท  Kaizen for Innovation 

20  พฤษภาคม  
–  

14 มิถุนายน 2562 

อัตราคาตรวจผลงาน  6,000 + Vat 7%  
=  6,420 บาท/ผลงาน  
(องคกรจะตองรับผิดชอบคาพาหนะในการเดินทาง  
และท่ีพัก (ถามี)) 

ขั้นตอนที่  
7 

ประกาศรายช่ือผลงานท่ีผานเขาสู    
รอบชิงชนะเลิศ 

21 มิถุนายน 2562 www.tpif.or.th 

ขั้นตอนที่  
8 

นําเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ  
 

28 - 30 
สิงหาคม 2562 

Thailand Kaizen Award 2019 

      
             พรอมชําระเงิน และสงเอกสารสรุปผลงาน  
 

 ไดท่ี... สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 7  
     534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
ชําระโดย :                                                                                              

  เงินสด   
  ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย  ช่ือบัญชี  “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน)” 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขา เอ็มควอเทียร  เลขท่ีบัญชี 009-2-23325-3 

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขา สุขุมวิท 43  เลขท่ีบัญชี 172-0-23923-3 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา พัฒนาการ  เลขท่ีบัญชี 064-1-11613-6 

**โปรดแนบสําเนาการส่ังจายเงิน (Pay-In) พรอมช่ือบริษัท  สงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3  ถึงคุณวีระพจน (weerapot@tpa.or.th)** 

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

         ***เน่ืองจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพ่ึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายท่ีตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ 

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

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี... 
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  โทร.0-2717-3000-29 ตอ 772-774 

โทรสาร. 0-2719-9481-3  Email : weerapot@tpa.or.th, award@tpa.or.th,  www.tpif.or.th 

กําหนดการและขัน้ตอนการคดัเลอืก 

ยื่นใบสมคัร 

อัตราคาสมัคร  2,000 บาท + vat 7%  =  2,140 บาท / ผลงาน  (ทุกประเภท) 



              

 

No…………..…

  
 

 
 ขอมูลผลงาน  (กรุณากรอกขอมูลตัวบรรจง/พิมพ และกรอกขอมูลใหครบถวนเพื่อประโยชนของกลุม) 
 

ช่ือองคกร ........................................................................ ประเภทธุรกิจ............................................ผลิตภัณฑ............................. 

ท่ีอยู (ออกใบกํากับภาษี) ............................................................................................................................................................. 

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

รหัสไปรษณีย .....................  โทรศัพท ............................. โทรสาร ...................................... Website : ........................................ 
 
1. ชื่อผลงาน  

(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................... 
 

 สถานท่ีตรวจผลงาน  (กรณีผานเขารอบตรวจผลงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง)   

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

2. รายละเอียดเจาของผลงาน/กลุม 
 ช่ือกลุม..................................................................................................จํานวนสมาชิก..........................อายุงานเฉล่ีย..............ป 

 ช่ือ-นามสกุล.............................................................. ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป  การศึกษา.................. 

    ช่ือ-นามสกุล.............................................................. ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป  การศึกษา.................. 

 ช่ือ-นามสกุล............................................................... ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป  การศึกษา.................. 

 ช่ือ-นามสกุล............................................................... ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป  การศึกษา.................. 

  ช่ือ-นามสุกล (ผูแทนกลุม)...........................................................โทรศัพท....................... e-mail.............................................. 
 

3. ปท่ีเริ่มประกาศนโยบาย ................................................. 

     กรณีเปนผลงานประเภท Automation ปจจุบันโรงงานของทานมีระบบการผลิตในแตละแบบสัดสวนเทาไร 
         Manual…………………%     ระบบก่ึงอัตโนมัติ……………………%      ระบบอัตโนมัติ…………………………% 
     องคกรของทานมีนโยบายการสรางหรือพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติดวยพนักงานหรือไม....................................................  
       ถามี คิดเปนสัดสวนก่ีเปอรเซ็นเมื่อเทียบกับเคร่ืองจักรท่ีซ้ือเขามาใหม………………………………….%   
     ผลงานท่ีสงนี้เปนผลงานท่ี       ปรับปรุงจากระบบเกา/เคร่ืองจักรเกา          สรางขึ้นใหม โดยมีทีมงานท่ีรวมพัฒนาผลงาน ............ คน 
  

4. แรงบันดาลใจ แนวคิด ท่ีมีในการสรางสรรคผลงาน (สามารถพิมพเพ่ิมเปนเอกสารแนบทายได) 

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

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

5. อธิบายหลักการทํางานของผลงาน หรือ Flow Chart Diagram, รูปถาย โดยสังเขป (สามารถพิมพเพ่ิมเปนเอกสารแนบได)  

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

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

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

   KA–19JP02KA (287-030101100–9 – 283–2 – 2630)

  สมัครเขาประกวดผลงานประเภท  
   Automation Kaizen  Karakuri Kaizen  
   Project Kaizen   Genba Kaizen 
   Service Kaizen   Kaizen for Innovation
   Kaizen Suggestion System   

ผูประสานงาน (ตัวบรรจง)………...................................................…………….………… 

(เพ่ือติดตอกับ ส.ส.ท.) โทร................................................................... ตอ.................... 

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

      “ผลงานท่ีสงเขาประกวด องคกรตองยินยอม 
                              ใหสมาคมฯ เผยแพรเพ่ือเปนกรณีศึกษา” 
            

  
    ผูรับรองการสมัครกลุม…………………..………………….…..…………………..………. 

     (………………..………………….…..…………………..………..) 

        ตําแหนง ………………..………………….…..…………………..………. 

              วันท่ี ………………../………………….…../…………………..………. 

***การคดัเลือกประเภทผลงาน Kaizen ถือเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
***ผลงานทีผ่านเขาสูรอบชิงชนะเลิศจะตองรวมจดับูธแสดงผลงานในงาน 
     Thailand Kaizen Award 

อัตราคาสมคัร                             
2,000 + Vat 7%   =  2,140  บาท/ผลงาน (ทุกประเภท)  
***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันท่ี 15 มกราคม 2562 


