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By Jitrapat Boonchalieo Club

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่ ติดต่อ

14 ต.ค. 53 
(13.00 - 16.30น.) 

สัมมนาฟรีหัวข้อ การบริการที่เป็นเลิศด้วย 3S 1Q 
เงื่อนไข: หัวนี้ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะสมาชิกสมัครใหม่ประเภท
สามัญและนิติบุคคล  
(ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2553) ก่อนนะคะ 

อาคารสมาคมฯ ซอยสุขุมวิท 29 ฝ่ายการตลาด 
โทร. 0-2258 0320-5 ต่อ 1112 หรือ 
1115 

21 ต.ค. 53 
(09.00-16.30 น.) 

ร่วมกิจกรรมทางการตลาดงาน  
Food Focus Thailand ROAD map ครั้งที่ 10 สมาคมฯ ร่วมออก
บูธ พบปะสมาชิกฯ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

ห้อง จูปิเตอร์  
อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ฝ่ายการตลาด 
โทร. 0-2258 0320-5 ต่อ 1112 หรือ 
1115 

22 ต.ค. 53 
(09.00-16.30 น.) 

สัมมนาพิเศษ หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ในโลก 
Facebook (รุ่นที่ 1) รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น 

ณ อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือสูตรฝึกอบรม 

ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2258 0320-5 
ต่อ1112 หรือ 1115 

30 ต.ค. 53 ร่วมสัมมนาฟร ี เทคนิคการจำการเขียนอักษรคันจิและเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เซียนคันจิ” และร่วมเลือกซื้อหนังสือ
จากสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. และสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ในราคา
ส่วนลดสุดพิเศษ ระหว่างงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

ห้อง Meeting Room 3 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.  
โทร. 0-2258 0320-5 ต่อ 1112 หรือ 
1115 

พบ
กันฉบับนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกๆ ท่านคะ ลองมาดูกันนะคะว่างานไหนท่านสามารถเข้า

ร่วมได้บ้าง 

หากจะพูดถึงในเรื่องกิจกรรมของ ส.ส.ท. แล้วมีอีกมากมายที่สมาชิกสามารถเลือกให้เหมาะสมและสร้างประโยชน์ร่วมกันและเติบโตไป
ด้วยกัน เช่น 

โครงการ Member Get Member แบบ 3 win ถ้าเหตุผลของการบอกต่อเพียงเพราะสมาชิกอยากให้คนรอบข้างได้รับสิ่งที่ดีและเป็น  
ประโยชน์เหมือนที่สมาชิกได้สัมผัสและคลุกคลีอยู่กับกิจกรรม ส.ส.ท. และใช้บริการ ส.ส.ท. มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ฝ่ายการตลาด ส.ส.ท. จึงอยากจะ
มอบสิ่งดีๆ แก่สมาชิกที่บอกต่อเหมือนกัน จึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษตอบแทนท่านที่เป็นผู้แนะนำสมาชิกใหม่ เพื่อนใหม่ของเราด้วยชุดกระติกน้ำรุ่น
พิเศษให้เพื่อนๆ สมาชิกได้เป็นเจ้าของ 

โครงการFactoryVisiting กิจกรรมนำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม แบบทำการตลาดร่วมกัน ในลักษณะ ที่ฝ่ายการ
ตลาด ส.ส.ท. ได้จัดให้กับสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม สามารถเป็นได้ทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมและเจ้าของโรงงานที่เปิดให้สมาชิกได้เข้าชม โดยมีฝ่ายการตลาด 
ส.ส.ท. เป็นสื่อกลางในการจัดการ เป็นโครงการที่ถือได้ว่าได้มอบสิทธิพิเศษแบบคืนกำไรให้สมาชิก ส.ส.ท. ทุกประเภทสมาชิก จำนวน 4 ครั้งต่อปี 
ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและขณะเดียวกันเจ้าของโรงงานซึ่งก็เป็นสมาชิกของ ส.ส.ท. 
ดำเนินกิจการ โดยมีโรงงานที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพรับรองมากมายที่พร้อมจะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนและนำเสนอประสบการณ์ ความรู้ หากมองใน
ด้านการตลาดแล้วถือเป็นโอกาสทองของสมาชิกที่จะได้ทำการตลาดร่วมกันกับสมาคมฯ ในด้านการสร้างแบรนด์ ชื่อเสียงและตรวจเช็คผลการรับรู้
ได้เป็นอย่างดียิ่ง ในกลุ่มสมาชิกเองจะมีการบอกต่อและถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่เขาได้พบเห็นมาและใช้เป็นแนวทางการพัฒนากิจการให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

ทุกกิจกรรมที่สมาคมฯ สร้างสรรค์ให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยความมุ่งมั่น จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพราะหลายๆ 
กิจกรรมมีประโยชน์ทั้งต่อกิจการและบุคลากรของท่าน ทั้งในรูปแบบอาหารสมอง ความสนุกสนาน สาระ ประสบการณ์และสุดท้ายก็ขอเชิญชวน 
ทุกท่านเข้าไปแบ่งปันประสบการณ์ หรือบอกเล่าสิ่งที่ได้เห็นแล้วอยากบอกต่อกันใน Facebook ของเรากันค่ะ ที่นี่ memberclub2010@ 
hotmail.com และช่วงเริ่มต้นเปิดตัว Facebook นี้ ฝ่ายการตลาดจัดให้ท่านได้ร่วมสนุก ลุ้น! รับรางวัลพิเศษ ชุดกระติกน้ำรุ่นพิเศษจำนวน 2 รางวัล 
เมื่อท่านร่วมเป็นสมาชิก Facebook ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2553ในลำดับที่ 99 และ 999 (เฉพาะสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้นค่ะ)  
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รวมพลังคนอาสาเพื่อโลกเพื่อคุณ

“ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ”

ณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่6อ.บ้านแหลมจ.เพชรบุรี

วันที่28-29สิงหาคม2553

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและคงสภาพผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส.ส.ท. ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงความสำคัญของ  

ป่าบกเท่านั้น แต่ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอีกด้วย 

ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดกิจกรรมนำสมาชิก ส.ส.ท. จำนวน 50 ท่านร่วม “ปลูกป่าชายเลน

เฉลิมพระเกียรติ” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จ.เพชรบุรี ป่าชายเลนที่นี่ ตั้งอยู่ภายในวัดบางขุนไทร อ.บ้านแหลม

จ.เพชรบุรีTPANewsฉบับนี้ขอประมวลภาพมาให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมประทับใจไปกับเรา

กิจกรรมปลูกป่าของเราในครั้งนี้ เริ่มกันที่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น  

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงห่วงใยเรื่องปัญหาขยะและน้ำเสียในชุมชน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ศึกษา  

วิจัยมาถ่ายทอดให้กับชุมชน พร้อมกันนี้ยังมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องป่าชายเลนอีกด้วย ซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปปลูกป่าชายเลนกัน 

เราจึงมาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและที่นี่เรายังได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย อีกด้วย  
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เมื่อเราได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของป่าชายเลนกันแล้ว เส้นทางต่อไปคือการมุ่งหน้าสู่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 เพื่อลงมือ

ปลูกป่าชายเลนกันเลย ป่าชายเลนที่นี่ตั้งอยู่แนวชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องการคนช่วยปลูกป่า ช่วยเพาะกล้า และช่วยไม่ทำลาย พื้นที่ที่เราลงไปปลูก

นั้นเป็นการปลูกเต็มพื้นที่และด้วยสภาพแนวชายฝั่งทะเลทำให้บริเวณที่เราลงปลูกนั้นเป็นเลนอย่างมากมาย ซึ่งต้องใช้ความพยายามกับความ

ตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะต้องต่อสู้กับความเหนียวและลื่นของเลน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ทุกท่านก็ไม่ได้ย่อท้อที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อร่วมกันปลูก

ต้นกล้าจำนวน 800 ต้น และทุกท่านก็ร่วมปลูกป่ากันได้สำเร็จ 

กิจกรรมครั้งนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เรายังได้เห็นรอยยิ้ม พร้อมกับหยาดเหงื่อของสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยกันคืนธรรมชาติสู่ชุมชนและ  

ที่หาไม่ได้ คือ ทุกท่านยังได้รับมิตรภาพ ความสามัคคีที่มีให้กันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ  

ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจกันในครั้งนี้

และครั้งหน้าจะเดินทางไปณ ที่แห่งใด ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ไม่ว่าจะเป็นวารสาร TPA News หรือ ทางเว็ปไซต์

www.tpa.or.th
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สัมมนาพิเศษ 

การปรับปรุงการผลิตโดยรวมด้วยแนวคิด3Ts

(TQM+TPM+TPS)

(TotalProductivityImprovementwith3TsConcept)

รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน

รับฟรี!  หนังสือ Zero Loss ด้วย TPM ฉบับเข้าใจง่าย จำนวน 1 เล่ม 

(เมื่อชำระค่าสัมมนา ภายใน 5 พฤศจิกายน 2553)

วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553  เวลา  09.00-16.30 น.

ระหว่างงานแสดงสินค้า Metalex 2010

สถานที่:  ห้องสัมมนา MR211-MR212  

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) 

วิทยากร:   ผศ.สมจิตรลาภโนนเขวา

 ● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

● กรรมการดำเนินการและพิจารณารางวัล Thailand Lean Award และ Lean Best Practice   

 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล

ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิ

ต ดังนั้น การนำแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพ (q) ลดเวลาการนำส่ง (D) และการลดต้นทุน (C) โด

ยการบูรณาการแนวความคิดของปรัชญาการผลิต 3 อย่าง คือ Total Quality Management, Total Productive Maintenance และ Toyota 

Production System (Lean) หรือ 3Ts Concept (TQM + TPM + TPS) เป็นการเชื่อมโยงถึงความสามารถ 3 ด้านในการผลิต คือ Capability, 

Capacity และ Cost หรือ เรียกว่า 3Cs เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้     

วัตถุประสงค์ของสัมมนา

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวคิดการเพิ่มผลผลิต 

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงปรัชญาการผลิต 

3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถที่จะเชื่อมโยงแนวคิดการเพิ่มผลผลิตและปรัชญาการผลิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ 

หัวข้อการบรรยาย

1.  แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต (Productivity) = Quality + Delivery + Cost

2.  การบูรณาการแนวความคิดของปรัชญาการผลิต ได้แก่ TQM,TPM และ TPS (Lean) 

3.  การเลือกแนวคิดเพือ่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการปรับปรุงผลผลิตในองค์กรผ่านสมกา PI = (Q+D)/C 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา:

เพื่อสร้างแนวคิดและเลือกแนวทางในการประยุกต์หลักการเพื่อปรับปรุงผลผลิตในองค์กร

อัตราค่าลงทะเบียน:

● บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน  

● พิเศษสำหรับสมาชิกส.ส.ท.1,300บาท/ท่าน

(ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน + เอกสารสัมมนา+ บัตรเข้าชมงานฟรี!)  
จัดโดย: ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

การปรับปรุงผลผลิตโดยรวมด้วยแนวคิด3Ts(TQM+TPM+TPS)

จัดโดย ฝ่ายการตลาด  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2553  ระหว่างเวลา  09.00-16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา MR211- MR212 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)

ชื่อบริษัท.........................................................................................................หมายเลขสมาชิก ..............................................................

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ) .......................................................................................................................................................................

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

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

โทรศัพท์...........................................................................................   โทรสาร.........................................................................................

โทรศัพท์มือถือ........................................................……............……  E-mail ……………….................…………………………………….

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา  (จำนวน .......................... ท่าน)

(1) .....................................................................................................…………ตำแหน่ง……………………………...............…………… 

(2) .....................................................................................................…………ตำแหน่ง……………………………...............……………  

(3) .....................................................................................................…………ตำแหน่ง……………………………...............……………  

(4) .....................................................................................................…………ตำแหน่ง……………………………...............……………  

(5) .....................................................................................................…………ตำแหน่ง……………………………...............…………… 

 

                         ลงชื่อ..............................................................ผู้แจ้งยืนยัน (ตัวบรรจง)

                         ตำแหน่ง......................................................................................

วิธีชำระค่าสัมมนา: 

 1.  ติดต่อสำรองที่นั่ง โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมส่งแฟกซ์ ใบ Pay-In มาที่ หมายเลข 0 2259 9117

 2.  ชำระค่าลงทะเบียน

	 ❍  โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม“สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)”

		❍  โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)”

	 	 	 ❏	 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์ เลขที่ 172-0-23923-3

   ❏	 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45)  ออมทรัพย์ เลขท่ี 009-2-23325-3

    (พร้อมระบุ) วันที่โอน ............... /................. /................ จำนวนเงิน ...........................................  บาท 

    สาขาต้นทางที่โอน ............................................................................................................................ 

 3. ไม่รับชำระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนา โปรดชำระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์*

 4.  ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ในหลักสูตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระ 

  ค่าลงทะเบียนก่อน

  หมายเหตุ: เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันวันที่12พฤศจิกายน2553

สอบถามรายละเอียดและสำรองท่ีน่ังได้ท่ีโทร.022580320-5,022599160ต่อ1115,1914และ1916
ติดต่อคุณวีรญา,คุณชนัญชิดาและคุณจิรภา
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