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Automation 

Kaizen 

Karakuri  

Kaizen 

Kaizen 

Suggestion 

System (KSS) 

Service 

Kaizen 

Genba 

Kaizen 

Project 

Kaizen 

Kaizen for 

Innovation 

(ผลงานกลุ่ม) (ผลงานกลุ่ม) (ผลงานบุคคล) (ผลงานกลุ่ม/ บุคคล) (ผลงานกลุ่ม) (ผลงานกลุ่ม) (ส่งได้ทั้งบุคคลทั่วไป 
หรือหน่วยงาน) 

มีการประดิษฐ์เพ่ือ
การปรับปรุงการ
ท างานให้เป็น
อัตโนมัติ  โดยใช้
องค์ประกอบ 
Software, 
Electronics, 
Electrics, 
Mechanics เป็นต้น 
เป็นผลงานที่
ด าเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองค์กร 
 

มีการประดิษฐ์เพื่อการ
ปรับปรุงการท างาน โดย
ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้หลัก
กลศาสตร์ (เช่น เฟอืง 
สปริง คาน ล้อ เพลา คาน
งัด) หรือพลังงาน
ธรรมชาติ (เช่น น้ า ลม 
แรงโน้มถ่วง) หรือเป็นการ
ท างานโดยใช้พลังงาน
สะสม หรือจากพลังงาน
สูญเปล่ากลับมาใช้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ ท างานได้เอง
โดยอัตโนมัติ โดยหลักทาง
กลศาสตร์ เป็นต้น  เป็น
ผลงานที่ด าเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคลภายใน
องค์กร 

เป็นการประดิษฐ์หรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ท าได้อย่างรวดเร็ว
และง่าย ต้องไม่เป็น
อัตโนมัติ หรือ
กึ่งอัตโนมัติ ต้องไม่
เป็นผลงานที่มีความ
ซับซ้อน ผลงาน    
คิดเอง-ท าเอง 
งบประมาณไม่สูง/
อุปกรณ์  
 

เป็นการปรับปรุง
ระบบ หรอืวิธีการ
ท างาน โดยมีการ
วิเคราะห์หรือ
ออกแบบระบบ 
เพ่ือให้ได้ผลการ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า 
คุ้มค่า ของหน่วยงาน
บริการ และส านักงาน 
 

การปรับปรุงโดยกลุ่ม
พนักงานปฏิบัติการมี
หน้าที่รับผิดชอบ
กระบวนการนั้น เป็น
การประดิษฐ์หรือ 
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ท าได้อย่างรวดเรว็
และไม่ซับซ้อน ต้อง
ไม่เป็นอัตโนมัติทั้ง
ระบบ เป็นผลงานที่
ด าเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองค์กร 
งบประมาณไม่สูง/
อุปกรณ์ 
 

เป็นโครงการ
ประดิษฐ์หรือ
ปรับปรุงระบบ 
หรือกระบวนการ 
โดยทีมวิศวกร 
นักวิทยาศาสตร์
หรือทีมบริหาร
โครงการ โดย
เป็นการบริหาร
ข้ามฝ่าย เป็น
ผลงานที่
ด าเนินการเอง
ทั้งหมดโดยบุคคล
ภายในองค์กร  
 

เป็นการพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรม และ
สามารถเปิดเผยได้ 
(Show and Share) 
โดยแสดงถึงการ
ประดิษฐ์หรือ
ปรับปรุง ที่มีความ 
ก้าวหน้า แปลกใหม่ 
มผีลต่อธุรกิจ 
อุตสาหกรรม หรอื
ต่อสังคม  
 

 

Kaizen ถือได้ว่าเป็นตัวจกัรส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นด้านความคิด
สร้างสรรค์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ที่มีผลงาน 
Kaizen ดีเด่น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen ขึ้น  ภายใต้รางวัล Thailand Kaizen 

Award ทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร ที่น า Kaizen เข้าไปช่วยในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process Improvement) ทั้งยังสามารถ   
ขยายผลไปสู่เคร่ืองจักรกลช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความส าเร็จอีกด้วย 
 

K–21JP02KA  
(287–030101100–9–283–2–2630) 

อัตราค่าสมคัร 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen  

เข้าประกวด เพื่อรับ... 

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

***กรุณาช าระค่าสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2564  
 
 

ประเภทการประกวด 

   ช าระโดย :        เงนิสด   

           ช ำระเงนิผำ่นบัญชอีอมทรัพย ์ ชือ่บัญช ี “สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” 

    ธนำคำรไทยพำณชิย ์  สำขำ เอ็มควอเทยีร ์ เลขทีบั่ญช ี009-2-23325-3 

      ธนำคำรกรงุเทพ   สำขำ สขุมุวทิ 43   เลขทีบั่ญช ี172-0-23923-3 

      ธนำคำรกรงุไทย   สำขำ พัฒนำกำร   เลขทีบั่ญช ี064-1-11613-6 

**โปรดแนบส ำเนำกำรสั่งจ่ำยเงนิ (Pay-In) พรอ้มชือ่บรษัิท  สง่ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2719-9481-3  ถงึคณุวรีะพจน ์(weerapot@tpa.or.th)** 

  เช็คธนำคำรสั่งจ่ำย “สมำคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)” หรอื “Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
 

         ***เนือ่งจำกสมำคมฯ เสยีภำษีเงนิไดพ้ึง่ประเมนิตำมมำตรำ 40(8) จงึมไิดอ้ยูใ่นขำ่ยทีต่อ้งถกูหกัภำษี ณ ทีจ่ำ่ยตำมค ำสัง่กรมสรรพำกรที ่

              ทป.101/2544 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่16  กรกฎำคม 2544 ***เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกร 0993000132246 สำขำที ่00001 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

รับสมัคร  
พร้อมส่งเอกสารสรุปผลงาน Kaizen 

พฤศจิกายน 2563 ถึง 
15 มกราคม 2564 

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

ประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสาร 12 กมุภาพันธ์ 2564 www.tpif.or.th 

น าเสนอผลงานรอบคัดเลือก 
(เฉพาะผลงานที่ผ่านรอบเอกสาร) 

20 – 23 เมษายน 2564 อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
2,000 + Vat 7% = 2,140  บาท/ท่าน/วัน 

ประกาศผล รอบคัดเลือก 27 เมษายน 2564 www.tpif.or.th 
ตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง  
เฉพาะ 
 ประเภท  Automation Kaizen  

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

 
 

17  พฤษภาคม  
–  

11 มถิุนายน 2564 

อัตราค่าตรวจผลงาน  6,000 + Vat 7%  
=  6,420 บาท/ผลงาน  
(องค์กรจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทาง  
และที่พัก (ถ้ามี)) 

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่    
รอบชิงชนะเลิศ 

18 มถิุนายน 2564 www.tpif.or.th 

น าเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ  3 – 5 สิงหาคม 2564 Thailand Kaizen Award 2021 

 
 
 
 
 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่... 
แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน่)  โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 798, 772-774 
โทรสาร. 0-2719-9481-3  Email : weerapot@tpa.or.th, award@tpa.or.th,  www.tpif.or.th 

ก าหนดการและขั้นตอนการคัดเลือก 

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ พร้อมการรับรองจากผู้บริหารขององค์กร (กรุณาน าส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย) 
2. ส่งข้อมูลผลงาน Kaizen เป็น (1) ไฟล์ PowerPoint หรือ ไฟล์ Word (2) ไฟล์ PDF  โดย Save ข้อมูล (1) และ (2) ใส่ Flash drive (กรณีไฟล์ใหญ่) 

ส่งทางไปรษณีย์ หรือน าส่งด้วยตนเอง หรือส่ง Email : award@tpa.or.th 
***เอกสารสรุปผลงานประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
2.1 สรุปรายละเอียดผลงาน Kaizen ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย จ านวน 2 – 3 หน้า A4   
2.2 ข้อมูล PowerPoint ไม่เกิน 40 สไลด์  

1) ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หรือสมาชิกกลุ่ม  การศึกษา (วุฒิการศึกษา สาขาวิชา) (ระบุทุกคน)    
2) แนะน าผลงาน แนวคิดที่มา และมูลเหตุจูงใจ   6)  สรุปผลเป็นมาตรฐานการใช้งาน 
3) ข้อมูลสภาพของปัญหา สาเหตุและภาพประกอบ   7)  เอกสารแสดงถึงการจดสิทธิบัตร (ถ้ามี) 
4) แนวความคิดในการปรับปรุงงาน รวมถึงจุดเด่นทางด้านเทคนิค             8)  แผนงานการปรับปรุงในอนาคต  
5) การด าเนินการ  กระบวนการ Kaizen รวมถงึ รูปภาพก่อนและหลังปรับปรุง ข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์หลังจากน ามาใช้ โดยเน้น   

            ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของผลงาน  ในลักษณะการตรวจสอบผลของ P, Q, C, D, S, M, E, E   
            หรือดัชนีตัวอื่นที่เหมาะสมในรูปแบบตัวเลขเชิงสถิติที่ชัดเจน 
            (เอกสารแต่ละหน้าควรมีรายละเอียดค าอธิบาย เพื่อช่วยในการอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจในสิ่งที่น าเสนอ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการสมัคร 

   ส่งเอกสารสรุปผลงาน Kaizen พร้อมช าระเงิน ได้ที่... สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) แผนก TPA Award ชั้น 7  
             534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 
 

http://www.tpif.or.th/
http://www.tpif.or.th/
mailto:sumet@tpa.or.th,%20award@tpa.or.th


                  

 

No………………… 

  
 

 
 ข้อมูลผลงาน  (กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง/พิมพ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม) 
 

องคก์ร .............................................................................................................โรงงาน/สาขา.....................................................  

ประเภทธุรกจิ.......................................................................ผลติภัณฑ.์....................................................................................... 

ทีอ่ยู ่(ออกใบก ากับภาษี) ............................................................................................................................................................. 

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

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

 
 

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

 สถานทีต่รวจผลงาน (กรณุาระบรุายละเอยีด) (กรณีผ่านเขา้รอบตรวจผลงาน ณ สถานทีป่ฏบัิตงิานจรงิ)  

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

2. รายละเอียดเจ้าของผลงาน/กลุ่ม   
 ชือ่เจา้ของผลงาน/กลุม่.............................................................................จ านวนสมาชกิ..........................อายงุานเฉลีย่..............ปี 

  ***กรณุากรอกชือ่สมาชกิกลุม่ ในฟอรม์รายชือ่สมาชกิกลุม่ Kaizen 

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

 

3. ผู้บริหารระดับสูงที่ประกาศนโยบาย 
     ชือ่-นามสกุล................................................................ต าแหน่ง.................................... e-mail.............................................. 

 

4. ปีที่เริ่มประกาศนโยบาย ................................................. 
      กรณีเป็นผลงานประเภท Automation ปัจจุบันโรงงานของทา่นมรีะบบการผลติในแตล่ะแบบสัดสว่นเทา่ไร 

          Manual…………………%     ระบบกึง่อัตโนมัต…ิ…………………%      ระบบอัตโนมัต…ิ………………………% 

      องคก์รของทา่นมนีโยบายการสรา้งหรอืพัฒนาปรับปรงุเครือ่งจักรระบบอัตโนมัตดิว้ยพนักงานหรอืไม.่...................................................  

        ถา้ม ีคดิเป็นสัดสว่นกีเ่ปอรเ์ซ็นเมือ่เทยีบกับเครือ่งจักรทีซ่ ือ้เขา้มาใหม…่……………………………….%   

      ผลงานทีส่ง่นีเ้ป็นผลงานที ่      ปรับปรงุจากระบบเกา่/เครือ่งจักรเกา่          สรา้งขึน้ใหม ่โดยมทีมีงานทีร่ว่มพัฒนาผลงาน ............ คน 

  

5. แรงบันดาลใจ แนวคิด ที่มีในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถพมิพเ์พิม่เป็นเอกสารแนบทา้ยได)้ 
....................................................................................................................................................................................... 

 

6. อธิบายหลักการท างานของผลงาน หรือ Flow Chart Diagram, รูปถ่าย โดยสังเขป (สามารถพมิพเ์พิม่เป็นเอกสารแนบได)้  
........................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

     K–21JP02KA (287-030101100–9 – 283–2 – 2630) 

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

(เพือ่ตดิตอ่กับ ส.ส.ท.) โทร................................................................... ตอ่.................... 

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

                

      “ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด องคก์รตอ้งยนิยอม 

                              ใหส้มาคมฯ เผยแพรเ่พือ่เป็นกรณีศกึษา” 

            

  

    ผูร้ับรองการสมัคร   …………………..………………….…..…………………..………. 

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

        ต าแหน่ง ………………..………………….…..…………………..………. 

              วันที ่………………../………………….…../…………………..………. 

 

***การคดัเลอืกประเภทผลงาน Kaizen ถอืเป็นดลุยพนิจิของ 
     คณะกรรมการ 

 

***ผลงานทีผ่่านเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิจะตอ้งร่วมจัดบธูแสดง   
     ผลงานในงาน Thailand Kaizen Award 
 

อัตราค่าสมัคร                             
2,000 + Vat 7%   =  2,140  บาท/ผลงาน (ทุกประเภท)  
***กรุณาช าระค่าสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
 

  สมัครเข้าประกวดผลงานประเภท (โปรดท าเครื่องหมาย  ตามประเภทผลงานที่ส่งประกวด) 
   Automation Kaizen  Karakuri Kaizen    Project Kaizen    Genba Kaizen 

   Service Kaizen   Kaizen for Innovation  Kaizen Suggestion System              
 



                  

 

  
 

 
           

           รายชื่อสมาชิกกลุ่ม Kaizen 
 

   กลุ่ม......................................................................................................  ผลงาน ............................................................................................................................. ............. 

 

 

1. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

2. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

3. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

4. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

5. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

6. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

7. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

8. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

9. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

10. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร กรณีผลงานได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 



                  

 

  
 

 
           

           รายชื่อสมาชิกกลุ่ม Kaizen 
 

   กลุ่ม..................................................................................................... . ผลงาน .......................................................................................................................................... 

 

 

1. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

2. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

3. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

4. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

5. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

6. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

7. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

8. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

9. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

10. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ต าแหน่ง....................................................... อายุงาน........... ปี  วุฒิการศึกษา.................. สาขาวชิา ....................................... 

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร กรณีผลงานได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 




