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ต้อนรับสมาชิก ส.ส.ท. ที่มีพระคุณยิ่งทุกๆ ท่านสู่ปีกระต่าย สองพันสิบเอ็ดและขอ

แสดงความยนิดร่ีวมกนักบัสมาคมฯ ทีก้่าวเข้าสูปี่ที ่38 จะว่าไปแล้วกเ็ป็นวยักลางคน

ทีเ่กบ็เกีย่ว สัง่สมประสบการณ์ทีส่งูและพร้อมจะพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิง มเีครอืข่ายสายสมัพนัธ์

มากมายและปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีกว่าสองหมื่นรายและในเดือนแห่งปีใหม่ของ

การเริม่ต้นศกัราชใหม่ ในนามสมาคมฯ กข็ออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศักด์ิสทิธ์ิท้ังหลาย

และพระบารมีของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ จงดลบันดาลและพระราชทานพรให้สมาชิก ส.ส.ท. และ

ครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ...

หลายๆ ท่านคงได้รับและได้ส่ง ส.ค.ส. จากคนรู้จักและส่งให้คนรู้ใจกันบ้าง ส�าหรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเราจะเห็นว่าการจัดส่ง

การ์ด หรือ ส.ค.ส. นั้น ได้มีวิวัฒนาการยาวนาน ตั้งแต่การเริ่มใช้ “บัตรอวยพร” หรือ “ส.ค.ส” ในประเทศไทยเรานั้น เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2409 จนปัจจุบันเข้าสู่ยุค E-card การ์ดอวยพรในยุคของไซเบอร์ ด้วยเน้นการประหยัด ลดการสูญเสีย ลดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

การตัดไม้ หรือจะร่วมกันลดภาวะโลกร้อนและเพื่อความสะดวกสบายในรูปแบบการน�าเสนอครบรส ไม่ว่าจะเป็น รูป แสง สี เสียง ขานรับมุมมองที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนและแนวคิด ทั้งของผู้ให้และผู้รับ หากเรามีมุมมองในเชิงบวกก็เป็นความพิถีพิถันในรูปแบบใหม่ จะต่างกันก็ที่การน�าเสนอที่ต้องละเอียดอ่อน 

เฉพาะเจาะจงถึงผู้รับ เพื่อสร้างความพิเศษและความประทับใจส�าหรับผู้รับได้เสมอ

..วิวัฒนาการ ก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น...การเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่งก็ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในเชิงบวก ความ

เหมาะสมส�าหรับเป้าประสงค์เป็นหลัก..ความเปลี่ยนแปลงเป็นบทเพลงแห่งจังหวะที่ต้องด�าเนินไปตลอดเวลาเพียงเรามองเห็นโอกาส ...การค้นหา..การ

ออกไปพบปะ..และการสังเกตุ...ดังเช่น วารสาร TPA News และวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี วารสารทั้ง 2 ฉบับนี้ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ต้องปรับตัวเองสู่ 

E-magazine หากแต่สิทธิประโยชน์ของสมาชิกยังคงมีมากมายเหมือนเช่นเดิม เพียงการรับวารสารจะเป็นในรูปแบบใหม่ที่ต้น

สังกัดผู้ผลิตวารสารมีความจ�าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปเล่มวารสารให้ทันสมัยและสะดวกต่อการจัดเก็บรวบรวมของ

สมาชิกและยังได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาเดิมและเพิ่มความรู้ใหม่ๆ โดยการขยายคอลัมน์พิเศษในวารสาร 

TPA News 

ดังนั้นวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Promotion) จะเริ่มจัดส่งให้สมาชิก 

ส.ส.ท. ประเภทนิติบุคคลในรูปแบบของ E-magazine ฉบับแรกในวันที่ 1 

เมษายน 2554 เป็นต้นไปจึงขอบอกกล่าวให้

ทราบโดยทั่วกันค่ะ และวารสาร TPA 

News จะจดัส่งในรปูแบบของ E-magazine

ให้สมาชิกวิสามัญทุกท่านตั้งแต่ วันที่ 1 

เมษายน 2554 นี้เป็นต้นไป เช่นกันค่ะ

By Jitrapat Boonchalieo
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ขอเริ่มกิจกรรมในเดือนนี้ให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าร่วมโดยทั่วกันอีกครั้งดังนี้ค่ะ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 กิจกรรมพิเศษที่จัดต่อเนื่องกันมาสู่ปีที่ 5 แล้ว สิ่งของ ขนม เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องเขียน ยารักษาโรค ผ้าห่ม ของเล่นต่างๆ 

จะถูกล�าเลียงโดยทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ ที่หอบเอาความรักความห่วงใยจากสมาชิก เพื่อมอบให้เด็กๆ กว่า 80 ชีวิต ณ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�า้พุ  

ระยะทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อาจจะดูไม่ไกลมากนัก..และตลอดสองข้างของเส้นทาง เราจะได้พบธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้  

ดงหญ้าและความสวยงามของท้องทุ่งดอกทานตะวัน (ดอกไม้ในดวงใจของผู้เขียนเลยค่ะเพราะเป็นดอกไม้ที่สื่อความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง เป็นดอกไม้ที่

ท�าประโยชน์มหาศาลแม้หลังการโรยราของกลีบใบ)

เริ่มแรกเลยของโครงการนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เราได้รับทราบว่า หลวงพ่ออลงกตท่านต้องมารับบิณฑบาตจากญาติโยมถึงกรุงเทพฯ ด้วยเพราะรายรับ

ไม่พอกับรายจ่าย ท่านต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ HIV ที่ทวีจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และผู้บริหารฝ่ายการตลาดของสมาคมฯ เองก็ตั้ง

ปณิธานไว้ว่าหากช่วยเหลือแล้วเราจะต้องท�าให้จริงจังและท�าให้ต่อเนื่องต่อไป ถึงแม้จะเป็นความช่วยเหลือที่เราจะท�าไม่ได้มากมาย แต่การที่เราได้ไป

พบปะเยี่ยมเยือนเป็นเหมือนการเยียวยาจิตใจและสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เป็นเหมือนก�าลังใจให้กับเด็กๆ ที่ปีละครั้งจะได้พบกันกับเรา ...ทีมงานจะน�า

ทุกๆ ความปรารถนาดีของท่านสมาชิกที่ได้ร่วมบริจาคไปให้ถึงน้องๆ จะน�าภาพน่ารักๆ ของกิจกรรมและน�าความสุขครั้งนี้มาฝากในฉบับหน้าค่ะ

พฤหสับดทีี ่20 มกราคม 2554  เราจะน�าท่านสมาชกิไปทศันศกึษากนัที ่โรงงานเบทาโกร จงัหวดัลพบรุ.ี.. โอกาสทีแ่สนวเิศษนีใ้ช่จะเกดิข้ึนได้บ่อยๆ 

แต่ด้วยมติรภาพทีย่าวนานต่อกนัระหว่างสมาคมฯ และเครอืเบทาโกร ยกัษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย ท�าให้เรา

ได้รับโอกาสพิเศษและโรงงานพร้อมเปิดต้อนรับคณะของเราเสมอ แต่กว่าวารสารฉบับนี้จะถึงมือท่านสมาชิก ผู้ร่วมเดินทางก็อาจเต็มตามจ�านวนที่รับ 

ได้แล้ว เพราะเป็นกิจกรรมที่มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมมากท่ีสุด ถ้าท่านสมาชิกท่ีสนใจแต่กลับพลาดกิจกรรมครั้งน้ีก็ต้องขอบอกว่า อย่าโกรธกันเลย 

นะคะ เพราะทางทีมงานได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันล่วงหน้าแล้วในหลากหลายสื่อและหลายท่านที่ได้รีบแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพราะทราบ

ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้สมาชิกได้อย่างมหาศาล..ไปเติมเต็มอาหารตา..อาหารสมอง..อาหารใจกันเลยค่ะ.. สมาชิกก็ต้องคอยติดตามกันนะคะ

ว่าครั้งต่อๆ ไปเราจะพาไปเยี่ยมชมอะไร ที่ไหน...ห้ามพลาด

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.tpa.or.th/member หรือ Facebook: www.facebook.com/tpa.member
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วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 9.00 – 16.30 น.
   ระหว่างงานแสดงสินค้า Thailand Industrial Fair 2011

สถานที่:  ห้องสัมมนา  MR211- MR212  
   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ
   (ไบเทค) 

วิทยากร:   ผศ.สมจิตร ลาภโนนเขวา
   ●  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการและ  
    วิศวกรรมวัสดุ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุตสาหกรรม  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ●	 กรรมการด�าเนินการและพิจารณารางวัล 
    Thailand Lean Award และ Lean Best Practice 
    ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล

ในการด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้องบริหารเชิงองค์รวมอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาของกระบวนการธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ง แนวทางในการแก้ปัญหาทีด่ทีีส่ดุ คอื การป้องกนัการเกิด
ขึน้หรอืเกดิซ�้าของปัญหา โดยต้องท�าการจัดการปัญหาทีแ่หล่งของการ
เกิดปัญหา หรือที่ปัจจัยในการผลิต

เครื่องจักรเป็นปัจจัยในการผลิตที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง การ
ท�าให้เครื่องจักรสามารถท�างานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลจึง
เป็นเรื่องที่จ�าเป็น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต�่าและเวลาส่ง
มอบทันเวลาพอดี

รับจำานวนจำากัด 70 ท่าน

หนังสือระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

(Toyota Production System) ฉบับเข้าใจง่าย

จำานวน 1 เล่ม / 1 ท่าน มูลค่า 215 บาท 

(เมื่อท่านชำาระเงินค่าสัมมนา ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554)

การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

สัมม
นาพ

ิเศษ

รับ

ฟรี ! 
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

1. เข้าใจถึงแนวความคิดของการด�าเนินกิจกรรม TPM
2. เข้าใจถึงความสูญเปล่าที่เกิดจากเครื่องจักร
3. อธิบายถึงการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE)
4. เข้าใจถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องจักร

หัวข้อการบรรยาย

1. แนวความคิดของการบริหารเครื่องจักรแบบ TPM (Total 
Productive Maintenance)

2. ความสูญเปล่าที่เกิดจากเครื่องจักร
3. การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE : 

Overall Effectiveness Equipment)
4. แนวทางการปรับปรุงการท�างานของเครื่องจักรเพื่อก�าจัด

การความสูญเปล่า
 a. โปรแกรมการเพิม่อตัราความพร้อมใช้งานของเครือ่งจกัร (A)
 b. โปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักร (P)
 c. โปรแกรมการเพิ่มระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก  

   เครื่องจักร (Q)
5. กรณีศึกษาการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (FI)

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการบรรยาย

น�าแนวคิด TPM และ OEE  มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

อัตราค่าลงทะเบียน 

●	 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน  
●	 พิเศษส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. 1,300 บาท/ท่าน 
(ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + อาหารว่าง + อาหาร

กลางวัน + เอกสารสัมมนา+ บัตรเข้าชมงานฟรี!)  

จัดโดย: ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
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ชื่อบริษัท..............................................................................................หมายเลขสมาชิก ...............................................................................

ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จ) .............................................................................................................................................................................

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

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

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

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา  (จ�านวน .............. ท่าน)

(1) ........................................................................................................ ต�าแหน่ง……..................................…………………………………… 

(2) ........................................................................................................ ต�าแหน่ง……..................................…………………………………… 

(3) ........................................................................................................ ต�าแหน่ง……..................................…………………………………… 

(4) ........................................................................................................ ต�าแหน่ง……..................................…………………………………… 

(5) ........................................................................................................ ต�าแหน่ง……..................................…………………………………… 

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

ต�าแหน่ง......................................................................................

ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

จัดโดย ฝ่ายการตลาด  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 9.00–16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา MR211- MR212 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)

วิธีชำาระค่าสัมมนา: 

1. ติดต่อส�ารองที่นั่ง โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมส่งแฟกซ์ ใบ Pay-In มาที่ หมายเลข 0 2259 9117

2.  ช�าระค่าลงทะเบียน

 ●	 โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)”

	 ●	 โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” (ออมทรัพย์)

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

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

(พร้อมระบุ) วันที่โอน ............... /................. /................ จ�านวนเงิน ...........................................  บาท 

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

3. ไม่รับช�าระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนา โปรดช�าระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์*

4. ในกรณีที่มีผู้ส�ารองที่นั่งเกินจ�านวนที่สมาคมฯ ก�าหนดไว้ในหลักสูตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส�ารองที่นั่งส�าหรับท่านที่ช�าระค่าลง

ทะเบียนก่อน

หมายเหตุ: เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

สอบถามรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0 2258 0320-5, 0 2259 9160 ต่อ 1115, 1914 และ 1916

ติดต่อ คุณวีรญา คุณชนัญชิดาและคุณจิรภา


	Member



