
TPA news

@ Member Club

@
 
M

e
m

b
e
r
 
C
lu
b

5

May 2012 ●  No. 185

By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน กลับมาพบกัน
อีกครั้งหลังจากวันหยุดอันแสนยาวส�าหรับประเพณี

สงกรานต์ที่ผ่านมา แต่ครั้นจะว่าไปแล้ว เวลาน้ันแสนผ่านไปรวดเร็วเหมือน 
ตดิปีกนะคะ ไม่ทนัไรเวลาเดนิมาถึงครึง่ปีแล้วค่ะ ทกุสิง่หมนุเวยีนเปลีย่นไปตาม
ธรรมชาติ สิ่งรอบตัวเรา โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากในทุกๆ ด้าน ก็คงมีเพียง
แต่ตวัเราทีจ่ะต้องเร่งและรบีปรบัปรงุ เร่งสปีดตวัเองให้ทนัโลกทนัเหตุการณ์จรงิไหมค่ะ 
อย่างที่รู้กันว่าเราต้องรู้จักที่จะบริหารเวลาของเราในแต่ละวันทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัว การงาน 
สั่งสมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อความไม่ประมาทแล้วทุกอย่างจะน�ามาซึ่งความสุข  
ความสมหวังค่ะ

ส�าหรบักจิกรรมในเดอืนน้ีท่ีจะขออัพเดทให้ท่านสมาชิกได้รบัทราบ
ตามล�าดับและหากท่านสมาชิกสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม @ Member Club 
ก็ไม่ขัดข้องนะค่ะ

I. กลับมาพบกันอีกครั้งนะค่ะกับกิจกรรม เกมการแข่งขันที่สนุก... 
ตื่นเต้น! สุดมันส์! กับการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ  
เข้าชมการแข่งได้ฟรี! ทัง้ 2 วนัค่ะ หรอืจะอุม้ลกูจงูหลานไปอพัเดทพลงัสมอง 
ร่วมกันปลูกฝังส่งเสริมเยาวชนไทยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์   ไม่แน่นะคะ
ว่างานนี้อาจเป็นจุดก่อก�าเนิดแห่งแรงบันดาลใจของเด็กไทยอีกหลายคน
กไ็ด้ค่ะ กจิกรรมแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. กเ็ป็นกจิกรรมเด่นทีส่มาคมฯ มุง่เน้น
ถึงการสนับสนุนเยาวชนไทยสู่สากลก็ว่าได้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆ และ
เป็นความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนหน่ึงท่ีเป็นสมาชิก ส.ส.ท. และได้เห็น
สิง่ดีๆ  ทีส่.ส.ท. ได้มุง่มัน่ทีจ่ะให้โอกาสแก่เยาวชนในด้านความคดิสร้างสรรค์ 
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมสังคมและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมที่น่ายกย่องเป็นที่สุด

กิจกรรมที่น่าสนใจ: ห้ามพลาด !
1.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ระดับมัธยมศึกษา มี 2 

ประเภทการแข่งขัน คือ หุ่นยนต์กู้ภัยและการแข่งขันหุ่นยนต์ Cool Robot 
Show 

2.  การแข่งขัน TPA PLC Competition ระดับอุดมศึกษาและ
3.  สุดยอดการแข่งขันหุ ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ในระดับอุดมศึกษา ชื่อเกมการแข่งขันที่ส่งเสริมประเพณีของเกาะฮ่องกงที่
จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ABU (The Asia-Pacific 
Broadcasting Union) ชื่อเกมว่า ”พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่ง
สันติภาพ”  

4. การแข่งขันกองเชียร์ สุดมันส์..กระหึ่ม ที่แฝงไว้ด้วยก�าลังใจ 
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความรัก ความสามัคคีและความผูกพัน   

II. วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555  
ขอย�า้และขอเชญิชวนท่านสมาชกิผูท้รงเกยีรติ 
งานนี้เป็นงานของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทั้ง
สมาชิกสามัญรายปี สมาชิกสามัญตลอดชีพ 
สมาชิกวิสามัญและสมาชิกนิติบุคคล เข้าร่วม
งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 กันให้
มากๆ นะคะ 

กิจกรรมที่น่าสนใจ : มีดังนี้ค่ะ
●  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
●	  เข้าร่วมฟังปาฐกถาพเิศษ จัดฟร!ี 

ส�าหรบัสมาชกิทีต่อบเข้าร่วมงาน หวัข้อ  กระดาษ
แผ่นเดียว สุดยอดแผนธุรกิจ โดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ 
สุดยอดผู้บริหารบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำากัด

●	 ร่วมประชมุและรบัทราบรายงานผลประกอบการสมาคมฯ และ
แสดงข้อเสนอแนะร่วมกัน

III. วันที่ 22 มิถุนายน 2555 อีกครั้งค่ะกับกิจกรรมพิเศษ Thailand 
Lean Award 2012 ครัง้ที5่ เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทยเป็นเวทสี�าหรบัแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
การบริหารแบบลีน (Lean System) ระหว่างองค์กร

กิจกรรมที่น่าสนใจ: ห้ามพลาด!
ร่วมเป็นก�าลังใจและรับชมรับฟังการน�าเสนอผลงานในรอบชิง- 

ชนะเลศิ...ใคร? สมาชกิ ส.ส.ท.บรษิทัใด? จะได้เป็นแชมป์! และได้รบัรางวัล 
Thailand Lean Award 2012 และร่วมชมบูธแสดงผลงานกิจกรรม LEAN 

ส�าหรบัช่วงเดอืนแห่งความชุม่ชืน่ ชุม่ฉ�า่สูฤ่ดฝูนนี ้กต้็องระมดัระวงั
เรื่องลมฟ้าอากาศ กันให้มากๆ นะคะ ดูแลสุขภาพให้ดี..ออกจากบ้านอย่า
ลืมพกร่มไว้สักคันนะคะ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

สนใจกจิกรรมใดสอบถามข้อมลูที ่อเีมล์ member@tpa.or.th หรอื
ทีเ่วบ็ไซต์ www.tpa.or.th หรอืตดิตามกจิกรรมได้ที ่Facebook: Tpa member 
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	 สัมมนาพิเศษ รับจำานวนจำากัด 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 
➲ พิเศษสำาหรับสมาชิก 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%

(เมื่อท่านชำาระเงินค่าสัมมนา 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  (จำานวน.........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

วิธีชำาระค่าสัมมนา: 
  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...........................................................

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

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555


