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ที่สุด
ก็ถึงกลางปีแล้วนะคะและก็คงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่สร้าง

ความเบิกบานส�าราญใจให้คนท�างานออฟฟิศ เชื่อว่า

หลายๆ องค์กรที่มีพนักงานภายใต้บริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นจะ Happiness 

ด้วยผลประกอบการและผลตอบรับที่เป็นโบนัสรอบสองให้กับพนักงานอันจะ

เป็นขวัญและก�าลังใจในการมุ่งมั่นในการท�างานและพัฒนาธุรกิจให้เจริญต่อไป

หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวลา (เดือน) แห่งการผ่องถ่าย หรืออาจมีปรับเปลี่ยนแผน

กลยทุธ์ต่างๆ หรอืหลายๆ องค์กรกม็กีารเปลีย่นแปลงเปล่ียนวาระคณะท�างานคณะกรรมบรหิาร 

กนับ้างกม็ ีอย่างเช่น ส.ส.ท. ของเราก็เช่นกัน ผลจากการเลอืกตัง้คณะ

กรรมการบริหารสมาคมฯ จากคะแนนเสียงอันท่วมท้นของสมาชิก

สามัญท่ีมาใช้สิทธ์ิกันอย่างหนาตาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น 

ได้สรุปผลเป็นที่เรียบร้อยและ ส.ส.ท. ก็ได้มีคณะผู้บริหารชุดใหม่

Member Club ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคม 

คนล่าสุด คือ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อดีตเลขาธิการสมาคม 

รองศาสตราจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมแห่งน�า้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ท่านได้คะแนนเสียงสนับสนุนมาเป็นอันดับหนึ่ง และ

เป็นความภาคภมูใิจส�าหรบัพนกังาน ส.ส.ท. สมาชกิ ส.ส.ท. และ ชาว 

Member Club ขอแสดงความยนิดแีละขอต้อนรบัท่านนายกสมาคม 

นอกจาก ส.ส.ท. จะได้ต้อนรับท่านนายกสมาคมแล้ว Member Club 

ก็ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่ที่จะมาสาน

ต่อและบรหิารจดัการ หรอืน�าพาสมาคมฯ 

ให้พัฒนาและเจริญรุ ่งเรืองต่อไป (ดู

ข้อมลูต่างๆ ได้ที ่เวบ็ไซต์ www.tpa.or.th)

หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางทีด่ขีึน้นะคะและสิง่ทีส่มาคม ปรารถ-

นาจะน�าสมาชิกไปสู ่การพัฒนาด้าน 

ต่างๆ ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การพัฒนา การส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์

ตลอดระยะเวลา 40 ปี เราเป็นทั้งผู้ด�าเนินการ ผู้สนับสนุนส่งเสริมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ภาคอตุสาหกรรมของไทยเรา 

เช่น การจัดสัมมนาพิเศษร่วมกับองค์กรพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม

ต่างๆ การสนับสนุน Content ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความ 

เหมาะสมเฉพาะด้านเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม

อกีหนึง่งานทีอ่ยากจะขอเชญิชวนท่านสมาชกิ Member Club 

คอืงานแสดงสนิค้า ASSEMBLY 2013 ลกัษณะงานแสดงเทคโนโลยี

ด้านชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาคมจะจัด

สัมมนาพิเศษ หัวข้อ การควบคุมเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมให้ได้

มาตรฐานและยัง่ยนื โดยได้รบัเกยีรตจิาก เรอือากาศเอก พชิยั มะคา

ทอง ผูจ้ดัการคณะบคุคลกลุม่พฒันาคุณภาพและการวัด เป็นวทิยากร

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 

2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค-บางนา

อย่าพลาดนะคะงานระดบันานาชาต ิถ้าพลาดกค็งต้องรอไป

จนถึงปีหน้าเลยล่ะคะ
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ท่านทราบหรือไม่ว่าสมาคมฯ นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการหลักๆ โดยจัดแบ่งเป็นฝ่ายกิจกรรมหลักแล้วในแต่ละกิจกรรมฝ่ายนั้นยังมีกิจ

กรรมเด่นๆ ที่น่าสนใจมาก เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันรางวัลต่างๆ หรือที่เรียกว่า AWARD อันเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพ ความเป็นเลิศใน

ด้านต่างๆ เพราะผู้ที่จะได้รับ AWARD น้ันๆ ต้องผ่านการคัดกรอง การแข่งขันด้วยความสามารถที่ต้องผ่านมาตรฐานระดับสากล หรือระดับ

ประเทศ และ Member Club ฉบับนี้จะขอน�าเสนอ หนึ่งกิจกรรมให้สมาชิกได้รู้จักและขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน 

หรือการเป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อน�าไปพัฒนาองค์กรของท่าน

Thailand Lean Award 2013 (ครั้งที่ 6)

ระบบบริหารจัดการแบบ Lean หรือ TPS: Toyota Production System ที่มีการวัดผลด้านวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น�า โครงสร้างพื้นฐาน 

และการด�าเนินการของระบบบริหารโดยเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน โดยเฉพาะการจัดท�า VSM: Value Stream Mapping เพื่อให้ทราบถึง

กระบวนการ หรือขั้นตอนที่เป็นคอขวด ที่ต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตทันเวลา (JIT: Just in Time) โดยเน้นคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและ 

การจัดส่ง ไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร

การจัดการแข่งขัน การประเมินผลงานของผู้ร่วมแข่งขันได้เริ่มและเข้มงวดมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลการน�าไปสู่งานประกาศผล 

Thailand Lean Award 2013: การน�าเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิ ในวนัที ่17 กรกฎาคม 2556 ชาว member club สนใจจะเข้าร่วมงานสามารถ

ติดต่อได้แต่เนิ่นๆ นะคะ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 81 และนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันการน�าเสนอผลงานอีก

หลากหลายด้านที่น่าสนใจ เช่น

● KANO Quality Award 2013 (ครั้งที่ 5): 29 มีนาคม 2556

● Thailand Quality Prize 2013 (ครั้งที่ 30): 2 – 4 เมษายน 2556

● Thailand Lean Award 2013 (ครั้งที่ 6): 17 กรกฎาคม 2557

● Thailand Kaizen Award 2013 (ครั้งที่ 9): 21 – 23 สิงหาคม 2556

● Thailand 5S Award 2013 (ครั้งที่ 12): 21 – 22 พฤศจิกายน 2556

● Thailand Quality Prize 2014 (ครั้งที่ 31): 18 – 20 มีนาคม 2557

● KANO Quality Award 2015 (ครั้งที่ 6): 21 มีนาคม 2557

● Thailand Lean Award 2014 (ครั้งที่ 7): 20 มิถุนายน 2557

ADMISSION: FREE!: สุดท้ายก่อนจากกัน Member Club ก็ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ROAD SHOW SEMINAR: หัวข้อ เทคนิคการ

วางระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัส�าหรบัอตุสาหกรรม (ปิโตรเคม ีปิโตเลยีมและอตุสาหกรรมน�า้มนัและก๊าซและอตุสาห

กรรมอืน่ๆ) วนัอังคารที ่2 กรกฏาคม 2556 จดัทีโ่รงแรมโกล์เด้นซติี ้จ.ระยอง โดยผูร่้วมงานสามารถส�ารองทีน่ัง่ได้ฟร!ี ทัง้นีก้จิกรรมดงักล่าวเป็น

ความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท ไฟร์เวิร์ค มีเดีย (ไทยแลนด์) ผู้จัดการงานแสดงสินค้า OIL & GAS 

THAILAND 2013 ซึ่งงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านธุรกิจน�้ามันและก๊าซนี้จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ

ประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) อย่าพลาดนะคะ
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