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1. 5S For World Class Manufacturing

คณะ
วิทยากรจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ท�าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5ส ให้กับ บริษัท กุยบุรีผลไม้
กระป๋อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จ�ากัด  ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้ 5ส ในการลดความสูญ

เสีย/สูญเปล่า ลดอุบัติเหตุ เพิ่มผลิตภาพให้กับองค์การในโครงการ 5S For World Class Manufacturing โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อให้องค์การเข้าใจแนวคิดและวิธีด�าเนินการที่ถูกต้องของระบบ 5ส พร้อมได้รับความรู้อื่นๆ ที่จ�าเป็น สามารถสร้างและประยุกต์

ใช้ระบบ 5ส ให้เกิดประสิทธิผลต่อนโยบายและเป้าหมายขององค์การได้
2. เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันบนเวทีการประกวด 5ส ระดับประเทศ หรือ Thailand 5S Award

2.	พัฒนาผู้บริหาร	กปน.ยุคใหม่นำาร่อง

แผนก
ฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม ฝ่ายพัฒนาและจัดการความรู้ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) จดัพธิมีอบวฒุบิตัร โครงการ “พฒันาผูบ้รหิาร 

กปน.ยุคใหม่น�าร่อง” ปี 2554 รุ่นที่ 2-3 จ�านวน 80 ท่าน โดยมีนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ 
การประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ และดร.ปริทรรศน์  
พันธุบรรยงก์ ผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวแสดงความยินดี
กับผู้เข้าอบรมทั้ง 80 ท่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นการจัดอบรมท่ีสอดคล้องกับ Competency ทั้ง 4 ด้านของการ
ประปานครหลวง คือ ด้านการเจรจาสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการวางแผน
ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงาน และด้านภาวะผู้น�า
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ปฏิบัติงานส�านักงาน สุขุมวิท

1. ครูใหญ่  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● บริหารจัดการดูแลโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  

รบัผดิชอบหลกัสตูรการเรยีนการสอนและต�าราของโรงเรยีนทุกภาษา งานวชิาการและ

กิจกรรมพิเศษ สรรหาประเมินและพัฒนาการสอนของอาจารย์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาโทขึ้นไป  อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5   

2. มปีระสบการณ์ด้านการสอนภาษา อย่างน้อย 8 ปี ผ่านการอบรมด้านการสอน

ภาษาต่างประเทศ

3. มีผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือการสอนภาษา หรือการแต่งต�ารา 

หรือเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการสอน จัดท�าสื่อการเรียนการสอนได้

4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

2. อำจำรย์ประจ�ำภำษำเกำหลี  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● สอนและร่วมจัดท�าหลักสูตร ท�าต�ารา ตารางสอน สื่อประกอบการเรียนการ

สอนและข้อสอบ

● ร่วมประสานงานการสมัคร สัมภาษณ์และปฐมนิเทศและร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาเกาหลี เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5 เคยไปศึกษาที่

ประเทศเกาหลี อย่างน้อย 1 ปี

2. ประสบการณ์ด้านการสอนและพัฒนาหลักสูตร จัดท�าสื่อประกอบการเรียน

การสอนและข้อสอบ

3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

3. Graphic Designer  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● ออกแบบกราฟิกทั้งสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5

3. มคีวามสามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Indesign (Mac & Window)

4. น�าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ

4. พนักงำนอำร์ตเวิร์ก จัดหน้ำหนังสือ  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● ออกแบบจัดหน้าหนังสือแนววิชาการ เทคโนโลยี  จิตวิทยา การบริหารจัดการ

คุณสมบัติ

1.  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพิ่มเติม 

ดังนี้

ประก
าศ

รับสมัครงา
น

3. มีประสบการณ์งานจัดหน้าหนังสืออย่างน้อย 3 ปี

4. ถนัดจัดหน้าหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้งานโปรแกรม Indesign และ 

Microsoft Word

5. มีความสามารถจัดสูตรและสมการทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

6. ถ้ามีความสามารถในงานออกแบบสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปฏิบัติงานส�านักงานพัฒนาการ

5. ผู้จัดกำรฝ่ำยวินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษำสถำนประกอบกำร  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● บริหารเครือข่ายที่ปรึกษา

● หารายไดเ้ข้าหน่วยงาน โดยช่องทางการให้บริการให้ค�าปรึกษา (เช่น TQM TPM 

Self-maintenance Cost   reduction through machine loss ISO 5S kaizen การวางแผน

ผลิต การเพิ่มผลผลิต / การลดต้นทุนด้วยเทคนิค IE BSC/KPI การตลาด การเงิน/การบัญชี 

การบริหารงานบุคคล TRIZ) แก่โรงงานอุตสาหกรรมและช่องทางการให้บริการแก่ภาครัฐ

ในเรื่องการให้ค�าปรึกษา การอบรม การส�ารวจสภาวะอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมศาสตร์  

ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5

2. มีความรู้ด้านวินิจฉัยองค์การ ให้ค�าปรึกษา แนวทางการบริหารแบบญี่ปุ่น 5S 

QCC Kaizen TQM TPM Lean

3. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี หรือบริหารโครงการภาครัฐ 

เอกชน

6. ผู้เชี่ยวชำญอุตสำหกรรม  จ�ำนวน 7 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● พัฒนาและวินิจฉัยหลักสูตร ผลิตสื่อ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ตัดสินผลงาน

คุณสมบัติ

1.  จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5

2. มปีระสบการณ์ด้านฝึกอบรมสมัมนา มคีวามรูค้วามสามารถในงานอตุสาหกรรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารจัดการ การเพ่ิมผลิตภาพในโรงงาน เช่น 

5S QCC Kaizen TQM TPM Lean หรือ TPS

3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี

7. พนักงำนอำวุโสบริหำรบุคคล  จ�ำนวน 1 อัตรำ   
หน้าที่หลัก

● งานด้านกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสตร์ จิตวิทยา

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5

2. มีความรู้ในการจัดท�าเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น Talent manage-

ment Competency HRIS

3. ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐานได้ด ีหากมปีระสบการณ์ด้านการพฒันาระบบ 

HRIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมาคมฯ ขอต้อนรับผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะพร้อมเติบโตกับสมาคมฯ 
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เหมาะสม 

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมาย หรือ e-mail มายัง

คุณปรัชญาณี สุชินญาพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18  ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ

เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 255 หรือ 0 2258 0320 ต่อ 1116 

E-mail: career@tpa.or.th หรือ  www.tpa.or.th/hr/




