การกรอก แบบฟอร์ ม สมัคร Monodzukuri Test Application Form
※ใน Application Formประกอบ ด้ วย 1.Sheet_Company

และ 2.Sheet_Examinee รวม ฉบับ

1. การกรอก Sheet_Company
1-1.หัวข้ อควรระวัง ทีใช้ ร่วมกัน
・ในทุก ๆ หัวข้ อ ให้ input ด้ วย อักษรภาษาอังกฤษ (alphabet)）/ ตัวเลข
1-2.Company Profile
・กรุ ณา input ชือบริ ษัท และโรงงาน ทีต้ องการ เข้ าสอบ
- กรณีสมัครจากทีไม่ใช่โรงงาน เช่น สํานักงานใหญ่ หรื อไม่มีชือโรงงาน ในช่อง Plant Nameให้ ปล่อยให้ ว่างไว้
- กรณี สมัครสอบโดยรวบรวมหลายๆ โรงงานนัน0 ขอให้ input ชือโรงงานทุกแห่ง
・ ทีช่อง Number of Plant Employees นัน0 ให้ เลือกจาก Drop list ทีสอดคล้ องกับจํานวนพนักงานของโรงงาน ทีมีความประสงค์เข้ าสอบ
※เวลาเลือก cell ทางด้ านขวาของ cell จะมี ▼ mark ขึ 0นมา ขอให้ เลือกโดยคลิ 0ก ที mark

จํานวนพนักงานทีจะแสดงให้ เห็น (ขอบเขต) มีดงั ต่อไปนี 0
01 <1-100 persons>

1～100 คน

02 <101-500 persons>

101～500 คน

03 <501-1000 persons>

501～1000 คน

04 <1001-2000 persons>

1001～2000 คน

05 <over 2001 persons>

2001 คนขึ 0นไป

・ทีช่อง Industrial Classificationนัน0 ให้ เลือกจาก Drop list ทีสอดคล้ องกับ ประเภทอุตสาหกรรมของโรงงานทีมีความประสงค์เข้ าสอบ
※เวลาเลือก cell ทางด้ านขวาของ cell จะมี ▼ mark ขอให้ เลือกโดยคลิ 0กที mark

ประเภทของอุตสาหกรรม มีดงั ต่อไปนี 0
01 Automobile / Motor Vehicle
02 Automotive Parts & Accessories / Transportation
03 General Industrial Machinery & Equipment /
Precision Apparatus

รถยนต์ ยานยนต์
ชิ 0นส่วนรถยนต์ ・เครืองมือขนส่ง
เครืองจักร（ทัวไป・
ความละเอียดสูง）
Semiconductor

04 Semiconductor & Electronic Equipment
05 Consumer Electronic Appliances /
Information Communication Electronics Equipment
06 Fabricated Metals
07 Housing / Woodwork
08 Iron / Steel / Non-Ferrous Metal
09 Chemicals
10 Textiles
11 Rubber & Plastic Products
12 Food / Beverage
13 Drug / Medicine
14 Pulp / Paper
15 Printing
16 Cement & Ceramic Products
17 Electric Power / Gas / Petroleum / Coal
18 Others

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
เครืองไฟฟ้า(เครืองใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน ・
สือสาร)）
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ทีอยู่อาศัย ・สินค้ าทําด้ วยไม้
เหล็ก ・โลหะอืน
เคมีภณ
ั ฑ์
สิงทอ
ยาง ・พลาสติก
อาหาร
เครืองมือแพทย์ ・ยา
กระดาษ・เยือกระดาษ
การพิมพ์
ซีเมนต์ ・เซรามิก
ไฟฟ้า・แก็ส・นํ 0ามัน ・ถ่านหิน
อืนๆ

1-3.Contact Person
・กรุ ณา input ข้ อมูลเกียวกับผู้รับผิดชอบ สมัคร Monodzukuri Test
・โดยหลักแล้ ว สํานักงาน Monodzukuri Test จะติดต่อประสานงาน และ ส่งเอกสารในการสอบ (กระดาษข้ อสอบต่างๆ) ไปยังผู้รับผิดชอบ

ทีได้ บนั ทึกไว้ เท่านัน0
・กรณีสมัครเข้ าสอบโดยรวมหลายๆ โรงงานนัน0 ทีช่อง Department ขอให้ input ชือโรงงาน ที Contact Person สังกัดอยู่
1-4.Test Information
・ กรุ ณา input กําหนดการทีจะดําเนินการของบริ ษัทท่าน
・ ทีช่อง Date of Testing ขอให้ input วันทีที จะทําการสอบ
- รู )แบบของ วัน /เดือน ขอให้ input เป็ นตัวเลข（ตัวอย่าง：วันที เดือน == ⇒ 02/11）
・ทีช่อง Number of Examinee ขอให้ input จํานวนผู้เข้ าสอบรวม เป็ นตัวเลข
-ข้ อมูลผู้เข้ าสอบ ขอให้ input ที 2.Sheet_Examinee

0
- ในกรณี สอบหลายวันก็เช่นเดียวกัน ขอให้ input จํานวนผู้เข้ าสอบ ของยอดรวมจํานวนวันทังหมด

2. การ กรอก Sheet_Examinee
2-1. หัวข้ อร่ วม
・ทุก ๆ ข้ อ ยกเว้ น Name(Thai) ขอให้ input เป็ น อักษรภาษาอังกฤษ (alphabet) / ตัวเลข
・Name(Thai) นัน0 ขอให้ input เป็ นภาษาไทย
・ได้ เตรี ยม ช่อง input ไว้ สําหรับ =>> คน กรณีมีจํานวนเกินกว่านัน0 ขอให้ ถ่ายสําเนา sheet แล้ วนํามาบันทึก
2-2. ทีช่อง Name(English(Alphabet))
・ขอให้ input ชือ นามสกุล ผู้เข้ าสอบ（First Name/Family Name）เป็ นอักษรภาษาอังกฤษ （alphabet）
- ข้ อมูลผู้เข้ าสอบ จะควบคุม ด้ วย data ภาษาอังกฤษ
2-3. ทีช่อง Name(Thai)
・ขอให้ input ชือ นามสกุล ผู้เข้ าสอบ ด้ วยภาษาไทย
- สําหรับผู้สอบ ทีสามารถผ่านมาตรฐานการผ่านเกณฑ์ ในประกาศนียบัตร นัน0 จะบันทึก ชือ ทังที
0 เป็ นภาษาอังกฤษ และชือทีเป็ นภาษาไทย ทัง0

ภาษา ดังนัน0 ถ้ าไม่ input ทีช่อง Name(Thai) ก็จะบันทึกชือเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน0
2-4.ทีช่อง Department
・ขอให้ ผ้ เู ข้ าสอบ input ฝ่ ายงานทีสังกัด โดยเลือก และ input อย่างใดอย่างหนึง จาก P/M/T/O ดังทีเขียนไว้ ข้างล่างนี 0
- ประเภทฝ่ ายงาน
P=Production（ฝ่ ายผลิต） / M=Maintenance（ฝ่ ายบํารุงรักษา）/
T=Production Technology（ฝ่ ายเทคนิคการผลิต） /O=Others（อืนๆ）
- ในกรณีที บริษัทของตนเอง ใช้ ชือฝ่ ายทีแตกต่างกันออกไป ก็ขอให้ เลือกประเภทฝ่ ายงานทีใกล้ เคียงทีสุด
2-5.ทีช่อง Title
・ขอให้ ผ้ เู ข้ าสอบ input ฝ่ ายงานทีสังกัด โดยเลือก และ input อย่างใดอย่างหนึง จาก G / M / C / L / S / O ดังทีเขียนไว้ ข้างล่างนี 0
- ประเภทฝ่ ายงาน
G=higher than General Manager / M=Manager / C=Chief /
L=Group Leader / S=Staff / O=Others
- ในกรณีที บริษัทของตนเอง ใช้ ชือฝ่ ายทีแตกต่างกันออกไป ก็ขอให้ เลือกประเภทฝ่ ายงานทีใกล้ เคียงทีสุด
2-6. ทีช่อง Birthday
・ ขอให้ input วันเดือนปี เกิดของ ผู้เข้ าสอบด้ วย
- ขอให้ input เป็ นตัวเลข โดยใช้ รูปแบบ วัน เดือน ปี (ค.ศ.)
（ตัวอย่าง：วันที B มีนาคม ปี =CDC ⇒ 04/03/1979）
- ใช้ สําหรับผู้เข้ าสอบ ตรวจสอบด้ วยตัวเอง ในกรณีตดิ ต่อสอบถาม หลังจากสอบ หรื อ ผลลัพธ์การรับรอง จะให้ ผ้ เู ข้ าสอบ ตรวจสอบจาก data ชือ

นามสกุล วันเดือนปี เกิด ด้ วยตัวเองเสียก่อน แล้ วจึงจะตอบให้

3.วิธีการสมัครสอบ
① Input ใน Application Form
- Application Form นัน0 สามารถ Download ได้ จาก Webpage
URLhttp://www.jipm.or.jp/business/training/monodzukuri.html
- ใน Application Form จะมี sheet ชนิด ได้ แก่ 1.Sheet_Company と 2.Sheet_Examinee

จะต้ อง input ทัง0 sheet
- วิธีการ input ในแต่ละช่องนัน0 ขอให้ ดู วิธีการข้ างต้ น
②

ส่ง Application Form มาทีสํานักงาน
- Application Form เมือ input เรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ สง่ ทีสํานักงาน ตาม เมล์ ข้ างล่างนี 0
Mail thassaneewan@tpa.or.th
- Application Form เป็ น Excel data ขอให้ อย่างเปลียนเป็ นอย่างอืน เช่น PDF data ขอให้ สง่ มาทังอยางนั
0
น0

โดยแนบมา ทางเมล์
③ ได้ รับ เมล์ ตอบกลับการรับสมัครเข้ าสอบ จากสํานักงาน
- ภายใน F วันทําการหลังจาก สํานักงานได้ รับเมล์แล้ ว

สํานักงานจะส่งเมล์ตอบกลับการรับสมัครเข้ าสอบ ไปยัง mail address ทีส่งมา

ในกรณีที เมล์ตอบกลับการรับสมัครเข้ าสอบ ยังไม่ถึง เป็ นไปได้ ว่า สํานักงานอาจจะยังไม่ได้ รับเมล์ ขอให้ สอบถามไปทีสํานักงาน
- กรณีที มีการ input ใน Application Form ไม่ครบถ้ วน อาจจะมีการสอบถามไปยัง Contact Person ทีได้ ให้ ชือไว้

ต่างหากจาก เมล์ตอบกลับการรับสมัครเข้ าสอบ
※กําหนดการต่างๆ หลังจากสมัครแล้ วนัน0 ขอให้ ตรวจสอบ กําหนดการทีได้ บนั ทึกไว้ ใน เอกสารแนะนําการสมัครสอบ
4. อืนๆ
・หลังจากสํานักงานได้ รับ Application Form แล้ ว โดยหลักการแล้ ว ไม่สามารถทีจะเปลียนแปลงจํานวนคนทีเข้ าสอบได้
・ ในกรณี สํานักงาน มีการตรวจสอบ หรื อ ติดต่อประสานงาน อาจจะติดต่อประสานงานไปยัง Contact Person ทีได้ ให้ ชือไว้
5．ทีติดต่อสอบถาม
●ภาษาญีปุ่ น：Japan Institute of Plant Management
ฝ่ ายส่งเสริมการเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ
TEL:(+81)-03-5288-5001 MAIL:M-TEST@jipm.or.jp
● ภาษาไทย：Technology Promotion Association (Thailand-Japan) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่ น)
Enterprise Diagnosis & Consultancy Department
TEL:(+66)-02-717-3000 (635) MAIL:thassaneewan@tpa.or.th
※ทีที ส่งเมล์ Application Form ให้ ส่งที Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น))

