ขอเชิญฟัง...เกณฑ์การประกวด...

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )

แนวคิด... หรือ ผลงาน...
การแก้ปัญหาการทางาน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
เพื่อรับรางวัล…

Excellent Survival
in Covid-19 Grand Prix

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
ฟังบรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM





เวลา 09.00-12.00 น.

ฟรี... ไม่เสียค่าใช้จา่ ย

สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครเข้าฟังบรรยายเกณฑ์ และส่งมาที่
Email : award@tpa.or.th ; yuparat@tpa.or.th
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทาง Email
การฟังบรรยายออนไลน์จะดาเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยจะติดต่อเพื่อนัดหมายสาหรับ Setup ระบบ
และทดสอบการเชื่อมต่อออนไลน์/ส่งไฟล์อบรมล่วงหน้าก่อน
K–21JP1SPN (287-080101100–9 – 287–1 – 2630)

องค์กร...................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

 สานักงานใหญ่

 สาขา....................................................................................... โทรศัพท์....................................................................

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
2
ตาแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
3
ตาแหน่ง
1

Email
โทรศัพท์
Email
โทรศัพท์
Email
โทรศัพท์

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในวันที่ทดสอบระบบและวันฟังบรรยาย***
ผู้จอง : ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................
วันที่................../........................../.......................
โทรศัพท์........................................................ Email : ........................................................

ขอเชิญส่ง...

“แนวคิด” หรือ “ผลงาน”

การแก้ปัญหาการทางาน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
เข้าประกวด เพื่อรับรางวัล…

Excellent Survival
in Covid-19 Grand Prix

จากสถานการณ์ COVID-19 หลายองค์กรพยายามเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปในสถานการณ์ ที่
ยากลาบาก ณ ช่วงเวลานี้ ส.ส.ท. จึงเกิดแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแนวคิด กระบวนการ ในการแก้ปัญหาแบบนอกกรอบ
เพื่อเผยแพร่ให้องค์กรที่ประสบปัญหาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อช่วยให้องค์กรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก้าวผ่ าน
วิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
ส.ส.ท. จึงได้จัด โครงการประกวด การนาเสนอแนวคิด/ผลงาน ในการแก้ปัญหากระบวนการทางาน เพื่อยกระดั บและพัฒนา
กระบวนการทางาน ระบบงาน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผลงานที่ส่งประกวดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน การปรับปรุงงาน ประยุกต์ใช้ หรือการพัฒนางาน ต้องเป็นการนาไปปฏิบัติจริงในองค์กร อีกทั้งผลงานที่ส่งประกวดต้องสามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้

วัตถุประสงค์ :
1. สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ในการพัฒนากระบวนการ / ระบบงาน / ธุรกิจ ให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ / ระบบงาน / ธุรกิจ
3. เพื่อให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ในงาน/ธุรกิจ

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด :
เป็นผลงานความคิดในการแก้ปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในระดับกระบวนการทางาน (Process)
ระดับระบบการทางาน (System) หรือ ระดับการบริหารธุรกิจองค์กร (Business) มีการนาหลักการ เครื่องมือจัดการคุณภาพมาประยุกต์
ใช้ อาทิ 5ส QCC Kaizen Lean TPM TQM IoT และอื่น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทผลงาน :
1. ประเภทที่เป็นแนวคิด/ความคิด ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติจริง เมื่อผ่านการพิจารณา Step 1 แล้วนาแนวคิดไปปฏิบัติเพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์
2. ประเภทผลงาน ที่นาไปปฏิบัติได้ผลลัพธ์แล้ว เมื่อผ่านการพิจารณา Step 1 แล้วนาไปพัฒนาต่อยอด

ขอบเขตการประกวด :
Step 1.
นาเสนอแนวคิดหรือผลงาน ในการแก้ปัญหาการทางาน เพื่อยกระดับและพัฒนางาน กระบวนการทางาน ที่ส่งผลให้ธุรกิจอยู่
รอด หรือ ดาเนินกิจการได้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยนาหลักการของเครื่องมือคุณภาพ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแนวคิด
หรือผลงาน
Step 2.
นาแนวคิดหรือผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาจาก Step 1. ไปใช้ในการปฏิบัติจริง หรือพัฒนาต่อยอด และนาเสนอผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติ เพื่อสรุปผล และพิจารณารางวัล

ระดับรางวัล :
ผ่าน Step 1 ได้รับ Certificate
ผ่าน Step 2 ได้รับ รางวัลระดับ Golden, Silver, Bronze ตามเกณฑ์การพิจารณาระดับรางวัล

รายละเอียดและขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด :
1. ผู้เข้าประกวดส่งคลิป VDO แสดงแนวคิดหรือผลงาน การแก้ปญ
ั หา พัฒนา ปรับปรุง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
1.1 ไม่จากัดรูปแบบคลิป VDO ที่นาเสนอ โดยมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง
 ปัญหาและที่มา
 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน/แนวคิด
 กระบวนการทางความคิด (แสดงให้เห็นถึงปัญหา วิธีการแก้ไข ปรับปรุง ที่มีเหตุผลนาไปสูค่ วามสาเร็จ
หรือผลลัพธ์ทตี่ ้องการ)
 แนวทางการปรับปรุง
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.2 คลิป VDO ที่ส่งประกวด ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารองค์กร และอนุญาตให้ ส.ส.ท. เปิดเผยข้อมูลหรือแสดง
คลิป VDO ที่ส่งเข้าประกวดออกสู่สาธารณชนได้
1.3 กรณีบุคคลทัว่ ไป ผลงานต้องไม่ตดิ ลิขสิทธิ์ ไม่พาดพิงองค์กรอื่นให้เสียหาย ไม่เชื่อมโยงการเมือง
2. กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากคลิป VDO ที่ส่งเข้าประกวดตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ผลงานแนวคิด/ความคิด ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติจริง เมื่อผ่านการพิจารณา Step 1 นาแนวคิดไปปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
 หัวข้อพิจารณา Step 1
1) ปัญหาและที่มา (มูลเหตุจูงใจ)
2) ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน/แนวคิด
3) กระบวนการทางความคิด (แสดงให้เห็นถึงปัญหา วิธีการแก้ไข ปรับปรุง ที่มีเหตุผลนาไปสู่ความสาเร็จ หรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ) (แนวคิด)
4) แนวทางการปรับปรุง
5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.

4.

5.

6.

2.2 ผลงาน ที่นาไปปฏิบัติได้ผลลัพธ์แล้ว เมื่อผ่านการพิจารณา Step 1 นาไปพัฒนาต่อยอด
 หัวข้อพิจารณา Step 1
1) การแนะนากลุ่ม หน่วยงาน
2) หัวข้อเรื่อง และมูลเหตุจูงใจ
3) การศึกษาสภาพปัจจุบันก่อนการปรับปรุง
4) การตั้งเป้าหมายและแผนการดาเนินโครงการ
5) การวิเคราะห์ทางเลือกในการปรับปรุง
6) การปรับปรุง หรือการหามาตรการให้บรรลุเป้าหมาย
7) การทดลอง หรือประดิษฐ์ ผลงานต้นแบบ
8) การตรวจสอบผล /การสรุปผล
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้รับคัดเลือกให้ผ่าน Step 1
3.1 จะได้รับ Certificate และเผยแพร่แนวคิดเป็นความรู้สู่สาธารณชน โดยมีคณะกรรมการสรุปประเด็นจากคลิป VDO
ผ่านระบบออนไลน์ ***ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการสรุปประเด็นผ่านระบบออนไลน์ด้วย
3.2 นาความคิด/ผลงาน ไปปฏิบัติจริง/พัฒนาปรับปรุง ต่อยอด โดยรายงานผลการปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด พร้อม
สรุปผลลัพธ์หลังจบโครงการ
กรรมการพิจารณาผลงานหลังจากนาความคิดหรือผลงานไปปฏิบัตจิ ริง/พัฒนาปรับปรุง ต่อยอด ตามเกณฑ์
4.1 ผลงานที่นาความคิดจาก Step 1 ไปปฏิบัติจริง
 ผลงานความคิดทีน่ าไปปฏิบัตแิ ล้วไม่บรรลุผลลัพธ์ในระยะเวลาที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาระดับรางวัล
 ผลงานความคิดทีน่ าไปปฏิบัตแิ ล้วได้ผลลัพธ์ จะได้รับการพิจารณาระดับรางวัล
4.2 ผลงานที่ปฏิบัติมาก่อนแล้วนาไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลลัพธ์ จาก Step 1
 ผลงานที่ไม่สามารถรักษาสภาพของผลลัพธ์หรือแนวทางการปฏิบัติไว้ได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาระดับรางวัล
 ผลงานที่รักษาสภาพของผลลัพธ์หรือแนวทางการปฏิบัติ จากการพัฒนาที่สะท้อนการอยู่รอดภายใต้สถานการณ์
COVID-19 (สาหรับผลงานที่ปฏิบัติมาก่อน แล้วพัฒนาต่อยอดผลงาน) จะได้รับการพิจารณาระดับรางวัล
นาเสนอผลงานรอบสุดท้าย กรรมการพิจารณาระดับรางวัลตามเกณฑ์ และมอบโล่รางวัล
***ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าชมการนาเสนอผลงานด้วย
 หัวข้อการพิจารณา Step 2 ทั้ง 2 ประเภทผลงาน
1) การแนะนากลุ่ม หน่วยงาน
2) หัวข้อเรื่อง และมูลเหตุจูงใจ
3) การศึกษาสภาพปัจจุบันก่อนการปรับปรุง
4) การตั้งเป้าหมายและแผนการดาเนินโครงการ
5) การวิเคราะห์ทางเลือกในการปรับปรุง
6) การปรับปรุง หรือการหามาตรการให้บรรลุเป้าหมาย
7) การทดลอง หรือประดิษฐ์ ผลงานต้นแบบ
8) การตรวจสอบผล /การสรุปผล
9) การตั้งมาตรฐาน การกาหนดวิธีการควบคุม
10) การติดตามผล หรือ ขยายผล
11) การนาเสนอ
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารองค์กร และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

รายละเอียด/กาหนดการ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22 กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564
7 กันยายน 2564
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
9 ธันวาคม 2564
27 มกราคม 2565

บรรยายเกณฑ์ / ชี้แจงเกณฑ์การประกวด
รับสมัครผลงาน
ประกาศผล ผลงานผ่านการพิจารณา Step 1
นาผลงานไปปฏิบัตจิ ริงตามแผน
ประกาศผล ผลงานผ่านการพิจารณา Step 2
นาเสนอผลงานรอบสุดท้าย - มอบรางวัล

ค่าสมัคร :

500 + Vat 7%
=

535

บาท/ผลงาน

(ทุกประเภทผลงาน)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้... ถึง

31 สิงหาคม 2564

ชาระเงินโดย :





เงินสด
ชาระเงิน ที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ชั้น 2
เช็คธนาคารสั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ
“Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
ชาระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”
 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเอ็มควอเทียร์
เลขที่บัญชี
009-2-23325-3
 ธนาคารกรุงไทย
สาขาพัฒนาการ
เลขที่บัญชี
064-1-11613-6
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุขุมวิท 43
เลขที่บัญชี
172-0-23923-3

***เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคาสั่งกรมสรรพากร
ที่ ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 099-3-00013-2-246 สาขาที่ 00001
*** โปรดแนบสาเนาการสั่งจ่ายเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 หรือ Email : yuparat@tpa.or.th

วิธีการสมัคร :
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์ พร้อมการรับรองจากผู้บริหารขององค์กร (กรุณานาส่งใบสมัครฉบับจริงด้วย)
2. ส่งคลิป VDO แนวคิด/ผลงาน ใส่ Flash drive (กรณีไฟล์ใหญ่) ส่งทางไปรษณีย์ หรือนาส่งด้วยตนเอง หรือส่ง Link File ได้ที่
Email : award@tpa.or.th
***กรณีนาส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่…
แผนก TPA Award ชั้น 7
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... TPA Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่น)
0-2717-3000-29 ต่อ 772 – 773

award@tpa.or.th

www.tpif.or.th

No…………………

 ข้อมูลผลงาน (กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจง/พิมพ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

K–21JP02SP (287-080101100–9 – 287–2 – 2630)

องค์กร .............................................................................................................โรงงาน/สาขา.....................................................
ประเภทธุรกิจ.......................................................................ผลิตภัณฑ์........................................................................................
ทีอ
่ ยู่ (ออกใบกากับภาษี ) .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ..................... โทรศัพท์ ............................. โทรสาร ...................................... Website : ........................................

สมัครเข้าประกวดผลงานประเภท (โปรดทาเครือ่ งหมาย  ตามประเภทผลงานที่ส่งประกวด)
 ประเภทแนวคิด/ความคิด
 ประเภทผลงาน

ยังไม่ได ้นาไปปฏิบต
ั จิ ริง
นาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้ผลลัพธ์แล ้ว

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

2. รายละเอียดเจ้าของผลงาน/กลุ่ม
่ เจ ้าของผลงาน/กลุม
ชือ
่ .............................................................................จานวนสมาชิก..........................อายุงานเฉลีย
่ ..............ปี
่ -นามสุกล (ผู ้แทนกลุม
 ชือ
่ )...........................................................โทรศัพท์....................... e-mail..............................................

3. ผู้บริหารระดับสูงองค์กร
่ -นามสุกล................................................................ตาแหน่ง.................................... e-mail..............................................
 ชือ

4. กรณีผ่านการพิจารณา Step 1 จะนาผลงานไปฏิบัติจริง หรือ ต่อยอดผลงาน
 นาไปฏิบัตจ
ิ ริง/ต่อยอดผลงาน

 ไม่นาไปฏิบัตจ
ิ ริง

5. แรงบันดาลใจ แนวคิด ที่มีในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถพิมพ์เพิม่ เป็ นเอกสารแนบท ้ายได ้)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

อัตราค่าสมัคร

500 + Vat 7% =

535

บาท/ผลงาน (ทุกประเภทผลงาน)

***กรุณาชาระค่าสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
*** โปรดแนบสำเนำกำรสั่งจ่ำยเงิน (Pay-In) พร้อมชื่อบริษัท ส่งถึงคุณยุพำรัตน์ Email : yuparat@tpa.or.th
***ผลงานทีส
่ ง่ เข ้าประกวด
องค์กรต ้องยินยอมให ้สมาคมฯ
ึ ษา***
เผยแพร่เพือ
่ เป็ นกรณีศก

ผูส
้ ม ัคร/ผูป
้ ระสานงาน (ตัวบรรจง)………...............................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................................... E-mail :............................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
TPA Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่น)
0-2717-3000-29 ต่อ 772 – 773
Email : award@tpa.or.th www.tpif.or.th

ผูร้ ับรองการสม ัคร …………………..…....……………….…..…………………..……….
(………………..………………….…....…………………..………..)
ตาแหน่ง ………………..…...……………….…..…………………..……….
วันที่ ………………../……..…………….…../…………………..……….

