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

+

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

ขอเชิญสงผลงาน Kaizen
เขาประกวด เพื่อรับ...
Kaizen ถือไดวาเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารใหประสบความสําเร็จและยั่งยืน เปนการมุงเนนดานความคิดสรางสรรค
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุน) จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสรางสรรค และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสําหรับผูทมี่ ผี ลงาน Kaizen ดีเดน เพื่อ
เปนการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใชเทคนิค Kaizen ขึ้น ภายใตรางวัล Thailand Kaizen Award ทั้งเปนการ
เผยแพรชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณใหกับองคกร ที่นํา Kaizen เขาไปชวยในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ีขนึ้ อยางตอเนือ่ ง
และสงเสริมใหบคุ ลากรไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) ทั้งยังสามารถ ขยายผลไปสูเครื่องจักรกลชวยผลิตในรูปแบบ
อัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัตใิ หประสบความสําเร็จอีกดวย

ประเภทการประกวด
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(ผลงานกลุม)

(ผลงานกลุม)

(ผลงานบุคคล)

(ผลงานกลุม/ บุคคล)

(ผลงานกลุม)

(ผลงานกลุม)

เปนการประดิษฐหรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ทําไดอยางรวดเร็ว
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

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

มีการประดิษฐเพื่อการ
ปรับปรุงการทํางาน โดย
ไมใชไฟฟา ใชหลัก
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
ผลงานที่ดําเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคลภายใน
องคกร

Kaizen for
Innovation

(สงไดทั้งบุคคลทั่วไป
หรือหนวยงาน)
เปนการพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใหเกิด
นวัตกรรม และ
สามารถเปดเผยได
(Show and Share)
โดยแสดงถึงการ
ประดิษฐหรือ
ปรับปรุง ที่มคี วาม
กาวหนา แปลกใหม
มีผลตอธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือ
ตอสังคม

วิธก
ี ารสมัคร

1. กรอกแบบฟอรมใบสมัครดวยตัวบรรจง หรือพิมพ พรอมการรับรองจากผูบริหารขององคกร (สงฉบับจริงพรอมสงเอกสาร)
2. เอกสารสรุปผลงาน Kaizen จํานวน 5 ชุด พรอมไฟลขอมูล (CD/Flash drive) 1 ชุด (หนาปกใชสําเนาใบสมัครทุกชุด)
***เอกสารสรุปผลงานประกอบดวยขอมูลดังนี้
2.1 สรุปรายละเอียดผลงาน Kaizen ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย จํานวน 2 – 3 หนา A4
2.2 ขอมูล PowerPoint ไมเกิน 40 สไลด (2 สไลด / 1 หนา = ไมเกิน 20 หนา A4)
1) ชื่อผลงาน เจาของผลงาน หรือสมาชิกกลุม การศึกษา (ระบุทกุ คน)
6) สรุปผลเปนมาตรฐานการใชงาน
2) แนะนําผลงาน แนวคิดทีม่ า และมูลเหตุจูงใจ
7) เอกสารแสดงถึงการจดสิทธิบัตร (ถามี)
3) ขอมูลสภาพของปญหา สาเหตุและภาพประกอบ
8) แผนงานการปรับปรุงในอนาคต (ถามี)
4) แนวความคิดในการปรับปรุงงาน รวมถึงจุดเดนทางดานเทคนิค
5) การดําเนินการ กระบวนการ Kaizen รวมถึง รูปภาพกอนและหลังปรับปรุง ขอมูลเปรียบเทียบผลลัพธหลังจากนํามาใช โดยเนน
ใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลงาน ในลักษณะการตรวจสอบผลของ P, Q, C, D, S, M, E, E
หรือดัชนีตัวอื่นที่เหมาะสมในรูปแบบตัวเลขเชิงสถิติที่ชดั เจน
(เอกสารแตละหนาควรมีรายละเอียดคําอธิบาย เพื่อชวยในการอธิบายใหคณะกรรมการเขาใจในสิง่ ที่นําเสนอ)

อัตราคาสมัคร

2,000 บาท + vat 7%

บรรยายหลักเกณฑการพิจารณา และคัดเลือก
ผลงาน Thailand Kaizen Award
รับสมัคร
พรอมสงเอกสารสรุปผลงาน Kaizen

27 พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม 2561 –
15 มกราคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสาร

15 กุมภาพันธ 2562 www.tpif.or.th

ขั้นตอนที่ นําเสนอผลงานรอบคัดเลือก
4
(เฉพาะผลงานที่ผานรอบเอกสาร)

ยื่นใบสมัคร

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

อัตราคาลงทะเบียนผูเขารวมงาน
23 – 26
2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน/วัน
เมษายน 2562

ขั้นตอนที่
ประกาศผล รอบคัดเลือก
3 พฤษภาคม 2562
5
ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เฉพาะ
 ประเภท Automation Kaizen
20 พฤษภาคม
 ประเภท Karakuri Kaizen
–
ขั้นตอนที่
 ประเภท Service Kaizen
14 มิถุนายน 2562
6
 ประเภท Genba Kaizen
 ประเภท Project Kaizen
 ประเภท Kaizen for Innovation
ขั้นตอนที่ ประกาศรายชื่อผลงานที่ผานเขาสู
21 มิถุนายน 2562
7
รอบชิงชนะเลิศ
ขั้นตอนที่ นําเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ
8

(ทุกประเภท)

***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

กําหนดการและขัน
้ ตอนการคัดเลือก
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
ขั้นตอนที่
3

2,140 บาท / ผลงาน

=

www.tpif.or.th
อัตราคาตรวจผลงาน 6,000 + Vat 7%
= 6,420 บาท/ผลงาน
(องคกรจะตองรับผิดชอบคาพาหนะในการเดินทาง
และที่พัก (ถามี))
www.tpif.or.th

28 - 30
Thailand Kaizen Award 2019
สิงหาคม 2562

พรอมชําระเงิน และสงเอกสารสรุปผลงาน

ไดที่... สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 7
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ชําระโดย :
 เงินสด
 ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”


ธนาคารไทยพาณิชย

สาขา เอ็มควอเทียร

เลขที่บัญชี 009-2-23325-3



ธนาคารกรุงเทพ

สาขา สุขุมวิท 43

เลขที่บัญชี 172-0-23923-3



ธนาคารกรุงไทย

สาขา พัฒนาการ

เลขที่บัญชี 064-1-11613-6

**โปรดแนบสําเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมชื่อบริษัท สงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึงคุณวีระพจน (weerapot@tpa.or.th)**
 เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท.ี่ ..

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

No…………..…
KA–19JP02KA (287-030101100–9 – 283–2 – 2630)

 ขอมูลผลงาน (กรุณากรอกขอมูลตัวบรรจง/พิมพ และกรอกขอมูลใหครบถวนเพื่อประโยชนของกลุม)
ชื่อองคกร ........................................................................ ประเภทธุรกิจ............................................ผลิตภัณฑ.............................
ที่อยู (ออกใบกํากับภาษี) .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ............................. โทรสาร ...................................... Website : ........................................

1. ชื่อผลงาน
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................
 สถานที่ตรวจผลงาน (กรณีผานเขารอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)
.......................................................................................................................................................................................

2. รายละเอียดเจาของผลงาน/กลุม
ชื่อกลุม..................................................................................................จํานวนสมาชิก..........................อายุงานเฉลี่ย..............ป
ชื่อ-นามสกุล.............................................................. ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป การศึกษา..................
ชื่อ-นามสกุล.............................................................. ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป การศึกษา..................
ชื่อ-นามสกุล............................................................... ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป การศึกษา..................
ชื่อ-นามสกุล............................................................... ตําแหนง.................................... อายุงาน........... ป การศึกษา..................
 ชื่อ-นามสุกล (ผูแทนกลุม)...........................................................โทรศัพท....................... e-mail..............................................

3. ปที่เริ่มประกาศนโยบาย .................................................
 กรณีเปนผลงานประเภท Automation ปจจุบันโรงงานของทานมีระบบการผลิตในแตละแบบสัดสวนเทาไร
 Manual…………………%
 ระบบกึ่งอัตโนมัติ……………………%
 ระบบอัตโนมัติ…………………………%
 องคกรของทานมีนโยบายการสรางหรือพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรระบบอัตโนมัติดวยพนักงานหรือไม....................................................
ถามี คิดเปนสัดสวนกี่เปอรเซ็นเมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่ซื้อเขามาใหม………………………………….%
 ผลงานที่สงนี้เปนผลงานที่
 ปรับปรุงจากระบบเกา/เครื่องจักรเกา
 สรางขึ้นใหม โดยมีทีมงานที่รวมพัฒนาผลงาน ............ คน

4. แรงบันดาลใจ แนวคิด ที่มีในการสรางสรรคผลงาน (สามารถพิมพเพิ่มเปนเอกสารแนบทายได)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

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

สมัครเขาประกวดผลงานประเภท

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

ผูประสานงาน (ตัวบรรจง)………...................................................…………….…………
(เพื่อติดตอกับ ส.ส.ท.) โทร................................................................... ตอ....................
E-mail :………………………………… ……………………..……..…………….………………

***การคัดเลือกประเภทผลงาน Kaizen ถือเปนดุลยพินจ
ิ ของคณะกรรมการ
***ผลงานทีผ
่ า นเขาสูรอบชิงชนะเลิศจะตองรวมจัดบูธแสดงผลงานในงาน
Thailand Kaizen Award

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

***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

“ผลงานที่สงเขาประกวด องคกรตองยินยอม
ใหสมาคมฯ เผยแพรเพื่อเปนกรณีศึกษา”

ผูรับรองการสมัครกลุม…………………..………………….…..…………………..……….
(………………..………………….…..…………………..………..)
ตําแหนง ………………..………………….…..…………………..……….
วันที่ ………………../………………….…../…………………..……….

