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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ปีใหม่ (ไทย) ค่ะท่านสมาชกิ ส.ส.ท. ผูท้รงเกยีรต ิเดอืน
นีก้เ็ป็นเดอืนแห่งความสนกุร่าเรงิ เนือ่งจากว่ามคีวาม

ส�าคัญเกิดขึ้นภายในเดือนน้ีและเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติต่อกันมาเป็นเทศกาล
ต่อเนือ่ง เวลานีค้งมหีลายท่านทีต้่องถูกถาม หรอืตัง้ค�าถามแล้วว่า วนัหยดุยาว
ในช่วงวันสงกรานต์นี้เราจะท�าอะไร เตรียมไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนดี ก็เพราะ
เป็นเดือนที่มีวันหยุดที่แสนยาว บางออฟฟิศหยุดกันเป็นสัปดาห์แล้วเราจะอยู่เฉยๆ 
ได้อย่างไร ไม่ได้แล้ว! ต้องวางแผนล่วงหน้าเข้าไว้ เตรียมรับกับความสุขสนุกสนานกันสร้าง
ความสขุความสนกุสนานให้กบัตวัเราและวางแผนการให้รางวลัชวีติแก่ตวัเราและมชีวีติอยูอ่ย่าง
มคีณุค่าและ member club กข็อให้ท่านสมาชกิจงมคีวามสขุ เบกิบานส�าราญใจในวนัสงกรานต์ใน
วันปีใหม่ของไทยเรานะคะ

เมษายน
เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของปีงบประมาณ
ของหลายๆ องค์กรทีเ่ริม่ต้นแผนการใหม่เพือ่

มุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ในความรู้สึกของ
ชาว member club แล้วการเริม่ต้นด้วยเดอืนแห่งความสขุสนกุสนาน
แล้วแน่นอนว่าเราจะท�างานจะปฏบิตังิานกันด้วยความสขุ สร้างสรรค์
กิจกรรมดีๆ และมุ่งน�าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้สมาชิกได้มี
ส่วนร่วมในกจิกรรมทีห่ลากหลาย ตลอดทัง้ปีแน่นอน ว่ากนัว่าถ้ารูจ้กั
ตั้งเป้าหมายแล้ว..ย่อมมองเห็นความส�าเร็จอยู่ข้างหน้าเสมอ

Member Club ฉบบันี ้ขออพัเดทกจิกรรมส�าคญัๆ ของสมาคมฯ 
ที่ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมกับเราได้ เริ่มกันที่

งานแสดงสินค้า อินเตอร์แมค 2012

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19  พฤษภาคม 2012

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
ซ่ึงสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นหน่ึงในผู้ร่วมแสดงและเผยแพร่
กิจกรรมของสมาคมฯ สู่ภาคอุตสาหกรรมและเปิดโอกาสให้ภาค
อุตสาหกรรมได้เข้าเรียนรู้สมาคมฯ ที่เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของกิจกรรมที่ 
หลากหลายท่ีต่างเกีย่วพนักันอย่างแยกไม่ออก ระหว่างสมาคมฯ และ
กลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนา
องค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้าน
คุณภาพองค์กร ด้านการผลิต  

มาถงึงานอนิเตอร์แมค 2012 ทีมุ่ง่เน้นการจดัแสดงเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เข้า
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในผู้จัดแสดงสินค้าและในระหว่างงานนี้ ยังมีงาน
แสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลติเพือ่การจดัซือ้ชิน้ส่วนอตุสาหกรรม 

คืองานซับคอน ไทยแลนด์ 2012 ของการ
จัดสัมมนาพิเศษในระหว่างงาน วันที่ 17-
20 พฤษภาคม 2012 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ณ ศูนย ์แสดงสินค้าและศูนย ์ประชุม
นานาชาติ ไบเทค Member club ก็ขอเชิญ
ชวนสมาชิก ส.ส.ท. ไปอัพเดทความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยใีหม่ๆ กนัในงานนี.้.
ห้ามพลาดนะคะ!

เตรียมเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2555

กจิกรรมประจ�าปีของสมาคมฯ ในการประชมุร่วมกนัระหว่าง
กรรมการของสมาคมฯ และสมาชกิของสมาคมฯ เพือ่แจ้งความคบืหน้า 
แสดงผลประกอบการของสมาคมฯ และร่วมรับฟังความคิดเห็น รวม
ทั้งข้อเสนอแนะจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมงาน ทุกความคิด
เห็นจะน�าไปสู ่การพัฒนาความก้าวหน้าของสมาคมฯ นอกจาก
ก�าหนดการประชมุร่วมกนัแล้ว ยงัถอืได้ว่าเป็นวาระของการพบปะกัน
เพื่อมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาคมฯ และสมาชิก พร้อมกันนี้สมาคมฯ 
ยังได้จัดสัมมนาพิเศษให้กับสมาชิก ส.ส.ท. ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับเอกสาร
เชิญชวนจากสมาคมฯ ในกิจกรรมครั้ง member club ก็ถือโอกาสนี้
เชิญชวนท่านสมาชิกล่วงหน้าอีกครั้งเลยนะคะ มาร่วมเสนอแนะ 
สิ่งดีๆ แก่กันและช่วยกันพัฒนาสมาคมฯ ร่วมกันให้เติบใหญ่ใน 
วัยอายุครบ 40 ที่จะถึงในต้นปีหน้านี้ค่ะ 

แล้วพบกันนะคะ e-mail: member@tpa.or.th 
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 สัมมนาพิเศษ รับจ�านวนจ�ากัด 70 ท่าน

          เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตเพ่ือสร้างก�าไรในระยะยาว  

โดยใช้ Lean Technique
จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555  เวลา 9.00-16.30 น.

ระหว่างงานแสดงสินค้า Assembly Technology 2012
ณ ห้องสัมมนา MR 211-212 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค
วิทยากร: ผศ.สมจิตร  ลาภโนนเขวา
   ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาวิทยาการ

และวศิวกรรมวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศลิปากรและกรรมการด�าเนนิการพจิารณารางวลั Thai-
land Lean Award และกรรมการตัดสิน Lean Best Practice ของ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัมอีตุสาหกรรมไม่น้อยทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากอุทกภัยและอยู่ในช่วงการด�าเนินการฟื้นตัวและปรับ
ตวั เพือ่ให้อุตสาหกรรมสามารถด�าเนนิการต่อไปได้ ซึง่ Lean เป็นหนึง่
ในเทคนิคท่ีสามารถน�ามาช่วยในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม โดย 
Lean จะสร้างวิธีการคิดแบบการลดต้นทุน (Cost-minus) ในมุมมอง
ด้านมลูค่าท่ีก�าหนดโดยลกูค้า ซึง่ตรงข้ามกบัวธิคีดิแบบก�าหนดราคา
ขายด้วยการเพิ่มก�าไรจากต้นทุน (Cost-up method) ในมุมมองด้าน
ความสามารถที่ก�าหนดโดยผู้ผลิต กล่าวคือ การลดต้นทุนด้วย Lean 
จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณที่ได้ของผลิตภัณฑ์ แต่จะท�าการ
ลดความสูญเปล่าท่ีท�าให้เกิดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพื่อให้
กระบวนการผลติเกดิความคล่องตวั (agile) และต้องตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (quick response) ด้วยการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตให้
เกิดประสิทธิผลมากที่สุดและลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ
การผลิตแบบลีน 

2.  เพือ่น�าแนวคดิ Lean มาปรบัใช้ในการลดต้นทนุการผลติ
3.  น�าแนวคดิของ Lean Technique ไปประยุกต์ใช้เพือ่ท�าให้

สามารถปรับปรุงอุตสาหกรรมพร้อมกับควบคุมต้นทุนการผลิต

หัวข้อการบรรยาย

1. ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
2.  แนวคิดการลดต้นทนุ (Cost-minus) การผลติโดยใช้ Lean 

Technique
3.  เครื่องมือการก�าจัดความสูญเปล่าเพื่อให้เป็น Lean En-

terprise
4.  ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย

1. เข้าใจแนวคิดของการบริหารการผลิตแบบลูกค้าเป็น 
ผู้ก�าหนด (Market-in) กับผู้ผลิตเป็นผู้ก�าหนด (Product- out) 

2.  น�าแนวคดิ Lean ไปปรบัใช้เพือ่ให้สามารถช่วยในการลด
ต้นทุนการผลิต

อัตราค่าลงทะเบียน

➲ บุคคลทั่วไป  1,100 บาท / ท่าน 
➲ พิเศษส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. 900 บาท / ท่าน
 (ราคาดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% + ค่าอาหารว่าง +
  ค่าเอกสารสัมมนา + บัตรเข้าชมงานฟรี)
ส�ารองหลักสูตร โทรศัพท์ 0 2258 0320-5, 0-2259-9160 ต่อ 

1916 และ 1923 คุณจิรภาและคุณสุบรรณ์

จองตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดค่าสัมมนา 10%

(เมื่อท่านช�าระเงินค่าสัมมนา ภายใน 1 มิถุนายน 2555)
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ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

           เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างก�าไรในระยะยาว โดยใช้ Lean Technique

จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา MR211-MR212 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค

ชื่อบริษัท...................................................................................................หมายเลขสมาชิก.......................................
ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จ)..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................โทรสาร...........................................อีเมล์..........................................................

ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา  (จ�านวน.........ท่าน)
(1)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(2)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(3)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(4)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(5)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(6)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(7)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(8)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(9)......................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
(10)....................................................................................ต�าแหน่ง...................................................................
ติดต่อส�ารองที่นั่ง  โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมส่งแฟกซ์ใบ Pay-In มาที่ หมายเลข 0 2259 9117 หรือ 0 2258 6440

วิธีช�าระค่าสัมมนา: 
  1. ช�าระโดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  2. ช�าระโดยโอนเงิน ชื่อบัญชี  “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 
   ➲ ธนาคารกรุงเทพ  สาขา สุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3
   ➲ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา บางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3
         วันที่โอน......../......../........จ�านวนเงิน...................บาท  สาขาต้นทางที่โอน..............................(ต้องระบุ)
  3. ไม่รับช�าระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวก โปรดช�าระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์**
  4.  ในกรณทีีม่ผู้ีส�ารองท่ีนัง่เกินจ�านวนทีส่มาคมฯ ก�าหนดไว้ในหลกัสตูร สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการส�ารองทีน่ัง่ส�าหรบั

ท่านที่ช�าระค่าลงทะเบียนก่อน
  หมายเหตุ :  เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลงชื่อ...............................................................ผู้แจ้งยืนยัน (ตัวบรรจง)
                                                                         ต�าแหน่ง...........................................................

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ 
โทร. 0 2258 0320-5, 0 2259 9160 ต่อ 1914, 1916 และ 1923  ติดต่อ คุณณิชาภา  คุณจิรภาและคุณสุบรรณ์ 

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555


