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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 
เปนผลงานท่ี
ดําเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร 
 

มีการประดิษฐเพื่อการ
ปรับปรุงการทํางาน โดย
ไมใชไฟฟา ใชหลัก
กลศาสตร (เชน เฟอง 
สปริง คาน ลอ เพลา คาน
งัด) หรือพลังงาน
ธรรมชาติ (เชน นํ้า ลม 
แรงโนมถวง) หรือเปนการ
ทํางานโดยใชพลังงาน
สะสม หรือจากพลังงาน
สูญเปลากลับมาใช และ
สิ่งประดิษฐ ทํางานไดเอง
โดยอัตโนมัติ โดยหลักทาง
กลศาสตร เปนตน  เปน
ผลงานท่ีดาํเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคลภายใน
องคกร 

เปนการประดิษฐหรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีทําไดอยางรวดเร็ว
และงาย ตองไมเปน
อัตโนมัติ หรือ
ก่ึงอัตโนมัติ ตองไม
เปนผลงานท่ีมีความ
ซับซอน ผลงาน    
คดิเอง-ทําเอง 
งบประมาณไมสูง/
อุปกรณ  
 

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

การปรับปรุงโดยกลุม
พนักงานปฏิบัตกิารมี
หนาที่รับผิดชอบ
กระบวนการน้ัน เปน
การประดิษฐหรือ 
ปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีทําไดอยางรวดเร็ว
และไมซับซอน ตอง
ไมเปนอัตโนมัติทั้ง
ระบบ เปนผลงานท่ี
ดําเนินการเอง
ท้ังหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร 
งบประมาณไมสูง/
อุปกรณ 
 

เปนโครงการ
ประดิษฐหรือ
ปรับปรุงระบบ 
หรือกระบวนการ 
โดยทีมวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร
หรือทีมบริหาร
โครงการ โดย
เปนการบริหาร
ขามฝาย เปน
ผลงานท่ี
ดาํเนินการเอง
ท้ังหมดโดยบุคคล
ภายในองคกร  
 

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

 

Kaizen ถอืไดวาเปนตัวจกัรสาํคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารใหประสบความสําเร็จและยั่งยืน เปนการมุงเนนดานความคิดสรางสรรค 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสรางสรรค และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสาํหรับผูที่มผีลงาน Kaizen ดีเดน เพื่อ
เปนการยกระดบัการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใชเทคนิค Kaizen ข้ึน  ภายใตรางวัล Thailand Kaizen Award ทั้งเปนการ
เผยแพรชื่อเสยีง ประกาศเกยีรติคณุใหกับองคกร ทีน่าํ Kaizen เขาไปชวยในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
และสงเสริมใหบุคลากรไดมกีารปรบัปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) ทั้งยังสามารถ   ขยายผลไปสูเคร่ืองจักรกลชวยผลติในรูปแบบ
อัตโนมัต ิและกึ่งอัตโนมัตใิหประสบความสาํเร็จอีกดวย 
 

K–20JP02KA  
(287–030101100–9–283–2–2630) 

1. กรอกแบบฟอรมใบสมัครดวยตวับรรจง หรือพมิพ พรอมการรับรองจากผูบริหารขององคกร (สงฉบบัจริงพรอมสงเอกสาร) 
2. เอกสารสรุปผลงาน Kaizen จํานวน 5 ชุด พรอมไฟลขอมลู (CD/Flash drive) 1 ชุด (หนาปกใชสาํเนาใบสมัครทุกชุด) 

***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  การศกึษา (ระบทุุกคน)   6)  สรุปผลเปนมาตรฐานการใชงาน 
2) แนะนําผลงาน แนวคิดที่มา และมลูเหตุจูงใจ   7)  เอกสารแสดงถงึการจดสทิธิบัตร (ถามี) 
3) ขอมูลสภาพของปญหา สาเหตแุละภาพประกอบ   8)  แผนงานการปรบัปรุงในอนาคต (ถามี) 
4) แนวความคิดในการปรับปรุงงาน รวมถึงจุดเดนทางดานเทคนิค 
5) การดําเนนิการ  กระบวนการ Kaizen รวมถึง รปูภาพกอนและหลังปรับปรุง ขอมูลเปรียบเทยีบผลลัพธหลงัจากนาํมาใช โดยเนน   

            ใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ประสิทธิภาพ  และประสทิธิผลของผลงาน  ในลกัษณะการตรวจสอบผลของ P, Q, C, D, S, M, E, E   
            หรือดัชนีตัวอืน่ที่เหมาะสมในรูปแบบตวัเลขเชิงสถิตทิี่ชัดเจน 
            (เอกสารแตละหนาควรมีรายละเอียดคาํอธิบาย เพื่อชวยในการอธิบายใหคณะกรรมการเขาใจในสิ่งที่นาํเสนอ) 

 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

ขอเชิญสงผลงาน Kaizen  

เขาประกวด เพื่อรับ... 

วิธีการสมัคร 

ประเภทการประกวด 



 

 
 

          

            ***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2563  

 
 

ข้ันตอนที่  
1 

บรรยายหลักเกณฑการพิจารณา และคดัเลือก
ผลงาน Thailand Kaizen Award 

29 พฤศจิกายน 
2562 

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

ข้ันตอนที่  
2 

รับสมัคร  
พรอมสงเอกสารสรุปผลงาน Kaizen 

  ธันวาคม 2562 – 
15 มกราคม 2563 

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

ข้ันตอนที่  
3 

ประกาศผลการคดัเลือกรอบเอกสาร 14 กุมภาพันธ 2563 www.tpif.or.th 

ข้ันตอนที่  
4 

นําเสนอผลงานรอบคัดเลือก 
(เฉพาะผลงานที่ผานรอบเอกสาร) 

20 – 24 
เมษายน 2563 

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

ข้ันตอนที่  
5 

ประกาศผล รอบคดัเลอืก 30 เมษายน 2563 www.tpif.or.th 

ข้ันตอนที่  
6 

ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบตัิงานจริง เฉพาะ 
 ประเภท  Automation Kaizen  

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

 
18  พฤษภาคม  

–  
12 มิถุนายน 2563 

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

ข้ันตอนที่  
7 

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผานเขาสู    
รอบชิงชนะเลศิ 

18 มิถุนายน 2563 www.tpif.or.th 

ข้ันตอนที่  
8 

นําเสนอผลงาน รอบชงิชนะเลิศ  
 

25 - 28 
สิงหาคม 2563 

Thailand Kaizen Award 2020 

      
             พรอมสงเอกสารสรุปผลงาน และ ชําระเงิน  
 

 ไดที่... สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 7  
     534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
ชําระโดย :                                                                                              

  เงนิสด   

  ชําระเงนิผ่านบัญชอีอมทรัพย ์ ชอืบัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญปีุ่ น)” 

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา เอม็ควอเทยีร ์ เลขทบีัญช ี009-2-23325-3 

 ธนาคารกรงุเทพ  สาขา สขุมุวทิ 43  เลขทบีัญช ี172-0-23923-3 

 ธนาคารกรงุไทย  สาขา พัฒนาการ  เลขทบีัญช ี064-1-11613-6 

**โปรดแนบสาํเนาการสงัจา่ยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชอืบรษัิท  สง่ทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3  ถงึคณุวรีะพจน ์(weerapot@tpa.or.th)** 

      เชค็ธนาคารสังจา่ย “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญปีุ่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
 

         ***เนืองจากสมาคมฯ เสยีภาษีเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขา่ยทตีอ้งถกูหักภาษี ณ ทจีา่ยตามคําสงักรมสรรพากรท ี

              ทป.101/2544 ซงึมผีลบังคบัใชต้ังแตว่ันท ี16  กรกฎาคม 2544 ***เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร 0993000132246 สาขาท ี00001 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี... 
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  โทร.0-2717-3000-29 ตอ 798, 772-774 

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

กําหนดการและขั้นตอนการคัดเลือก 

ยื่นใบสมัคร 

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



                 

 

No…………..… 

  
 

 
 ขอมูลผลงาน  (กรุณากรอกขอมูลตัวบรรจง/พิมพ และกรอกขอมูลใหครบถวนเพือ่ประโยชนของกลุม) 
 

ชอืองคก์ร ........................................................................ ประเภทธรุกจิ............................................ผลติภัณฑ.์............................ 

ทอียู ่(ออกใบกํากับภาษี) ............................................................................................................................................................. 

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

รหัสไปรษณีย ์.....................  โทรศัพท ์............................. โทรสาร ...................................... Website : ........................................ 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อผลงาน  
(ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................... 
 

 สถานทตีรวจผลงาน  (กรณีผา่นเขา้รอบตรวจผลงาน ณ สถานทปีฏบิตังิานจรงิ)   

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

2. รายละเอียดเจาของผลงาน/กลุม  ( กรอกรายชื่อสมาชิกกลุมเพิ่มเติมไดในใบรายชื่อสมาชิกกลุม Kaizen ) 
 ชอืเจา้ของผลงาน/กลุม่.............................................................................จํานวนสมาชกิ..........................อายุงานเฉลยี..............ปี 

 ชอื-นามสกลุ.............................................................. ตําแหนง่.................................... อายุงาน........... ปี  การศกึษา.................. 

    ชอื-นามสกลุ.............................................................. ตําแหน่ง.................................... อายุงาน........... ปี  การศกึษา.................. 

 ชอื-นามสกลุ............................................................... ตําแหน่ง.................................... อายุงาน........... ปี  การศกึษา.................. 

  ชอื-นามสกุล (ผูแ้ทนกลุม่)...........................................................โทรศัพท.์...................... e-mail.............................................. 
 

3. ปที่เริ่มประกาศนโยบาย ................................................. 

     กรณีเป็นผลงานประเภท Automation ปัจจบุันโรงงานของทา่นมรีะบบการผลติในแตล่ะแบบสดัสว่นเทา่ไร 
         Manual…………………%     ระบบกงึอตัโนมตั…ิ…………………%      ระบบอตัโนมตั…ิ………………………% 
     องคก์รของทา่นมนีโยบายการสรา้งหรอืพัฒนาปรับปรงุเครอืงจักรระบบอัตโนมตัดิว้ยพนักงานหรอืไม.่...................................................  
       ถา้ม ีคดิเป็นสดัสว่นกเีปอรเ์ซน็เมอืเทยีบกับเครอืงจกัรทซีอืเขา้มาใหม…่……………………………….%   
     ผลงานทสีง่นเีป็นผลงานท ี      ปรับปรุงจากระบบเกา่/เครอืงจกัรเก่า          สรา้งขนึใหม ่โดยมทีมีงานทรีว่มพัฒนาผลงาน ............ คน 
  

4. แรงบันดาลใจ แนวคิด ที่มีในการสรางสรรคผลงาน (สามารถพมิพเ์พมิเป็นเอกสารแนบทา้ยได)้ 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

     K–20JP02KA (287-030101100–9 – 283–2 – 2630) 

ผูป้ระสานงาน (ตัวบรรจง)………...................................................…………….………… 

(เพอืตดิตอ่กบั ส.ส.ท.) โทร................................................................... ตอ่.................... 

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

      “ผลงานทสีง่เขา้ประกวด องคก์รตอ้งยนิยอม 
                              ใหส้มาคมฯ เผยแพรเ่พอืเป็นกรณีศกึษา” 
            

  
    ผูร้ับรองการสมคัร   …………………..………………….…..…………………..………. 

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

        ตําแหน่ง ………………..………………….…..…………………..………. 

              วันท ี………………../………………….…../…………………..………. 

***การคัดเลอืกประเภทผลงาน Kaizen ถอืเป็นดลุยพนิจิของ 
     คณะกรรมการ 
 
***ผลงานทผีา่นเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิจะตอ้งรว่มจัดบธูแสดง   
     ผลงานในงาน Thailand Kaizen Award 
 

อัตราคาสมัคร                             
2,000 + Vat 7%   =  2,140  บาท/ผลงาน (ทุกประเภท)  
***กรุณาชําระคาสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 

  สมัครเขาประกวดผลงานประเภท (โปรดทําเครื่องหมาย  ตามประเภทผลงานท่ีสงประกวด) 
   Automation Kaizen  Karakuri Kaizen    Project Kaizen    Genba Kaizen 
   Service Kaizen   Kaizen for Innovation  Kaizen Suggestion System              
 



                 

 

  
 

 
ใบรายชือ่สมาชิกกลุม Kaizen 

 
 ชอืกลุม่............................................................................................................................จํานวนสมาชกิ.......................... อายงุานเฉลยี..............ปี 

 

 

1. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

2. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา..................

3. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

4. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

5. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

6. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

7. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

8. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา..................

9. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา..................

10. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................ตําแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

11. (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ตําแหน่ง....................................................... อายงุาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

12. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................ตําแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วฒุกิารศกึษา.................. 

 

** กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น และตรวจสอบชอื-นามสกลุ ใหถู้กตอ้ง เพอืใชใ้นการออกใบประกาศนียบัตร กรณีผลงานไดร้ับรางวลัรอบชงิชนะเลศิ 




