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ด้วย
คณะกรรมการบรหิารสมาคมมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรงุ

โครงสร้างการบรหิารสมาคมฯ เพือ่ให้เกิดการพฒันา

อย่างต่อเนือ่ง เพิม่ความมัน่คงและเสถยีรภาพในการบรหิารกจิการ

ของสมาคมฯ และหน่วยงานภายใต้สมาคมฯ จึงได้มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการด้านระเบียบร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอร่างการ

ปรับแก้กฎและข้อบังคับของสมาคมฯ คณะอนุกรรมการด้าน

ระเบยีบได้มกีารประชุมหารือวางกรอบและระยะเวลาการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

สิงหาคม-ตุลาคม 2556 ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน

ระเบียบและผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค 

ข้อคิดเห็นจากสมาชิกเก่ียวกับร่างระเบียบที่เสนอขอมติจากที่

ประชุมสามัญเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 จัดท�าร่างการปรับแก้

กฎและข้อบังคับของสมาคมฯ 2557 

30 พฤศจิกายน 2556 ประชุมสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 1  

เพื่อสอบถามความคิดเห็น

ธนัวาคม 2556 จดัท�าร่างการปรบัแก้กฎและข้อบงัคบัของ

สมาคมฯ 2557  

มกราคม 2557  เสนอร่างการปรบัแก้กฎและข้อบงัคบัของ

สมาคมฯ 2557  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2557 ส่งแบบสอบถามให้สมาชิกทางอีเมล์

และเว็บไซต์ เพื่อสอบถามความคิดเห็น

18 มีนาคม 2557 เสนอร่างการปรับแก้กฎและข้อบังคับ

ของสมาคมฯ 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2

22 มีนาคม 2557 ประชุมสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 2 เพื่อ

สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม

22 เมษายน 2557 เสนอร่างการปรับแก้กฎและข้อบังคับ

ของสมาคมฯ 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3

6 พฤษภาคม 2557 ส่งร่างการปรับแก้กฎและข้อบังคับ

ของสมาคมฯ 2557 ให้สมาชิกสามัญพิจารณาล่วงหน้าก่อน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

31 พฤษภาคม 2557 เสนอร่างการปรับแก้กฎและ 

ข้อบังคับของสมาคมฯ 2557 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2557 เพื่อขออนุมัติ

และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบความคืบหน้าของการ

ด�าเนนิงานและทราบข้อคิดเหน็โดยรวมของสมาชกิท่านอ่ืน จงึขอ

สรุปผลการประชุมสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 1 และ 2 ไว้ ณ ที่นี้

การประชุมสมาชิกสามัญครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 

พฤศจกิายน 2556  เป็นการเสวนา ระหว่างนายกสมาคม ประธาน

คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ และสมาชิกสามัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มี

บทบาทในการก�าหนดทิศทางการบริหารของสมาคมฯ เพื่อขอ

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ มสีมาชกิสามญัเข้าร่วมการเสวนา 

จ�านวน 40 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการปรับแก้

โครงสร้างการบริหารงานของสมาคม ฯ จ�านวน 15 คน สรุปผลได้

ดังนี้

รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม

ประธานคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ

การปรบัแก้กฎและข้อบงัคบัของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่)

ประเด็น
ความเห็นสมาชิก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ปรับวาระการด�ารงต�าแหน่ง จาก 2 ปี เป็น 3 ปี 12 3

ปรับแก้กฎและข้อบังคับ ด้านโครงสร้างการบริหาร 11 3

มีคณะกรรมการสรรหา ต�าแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบางส่วน 12 3

กรรมการที่เป็นตัวแทนจาก TNI

    ➲ อธิการบดี 9 -

    ➲ นายกสภา 1 -

โครงสร้างการบริหาร

    ➲ เหมือนเดิม มี คณะกรรมการชุดเดียว 6 -

   ➲ มี คณะกรรมการ 2 ชุด (บอร์ดใหญ่ + บอร์ดเล็ก) 4 -

เปลี่ยนเดือนประชุมใหญ่ จากเดือนพฤษภาคม เป็น เดือนมิถุนายน ไม่มีความเห็นคัดค้าน
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คณะอนกุรรมการด้านระเบยีบได้น�าข้อคดิเหน็จากการเสวนาและแบบสอบถาม มาพจิารณาปรบัแก้อีกครัง้หนึง่เป็นร่างการปรบั

แก้กฎและข้อบังคับสมาคมฯ 2557 และจัดส่งแบบส�ารวจความคิดเห็นให้แก่สมาชิกสามัญทางเว็บไซด์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

2557 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกตอบแบบส�ารวจ จ�านวน 52 คน สรุปผลได้ดังนี้

ประเด็น
ความเห็นสมาชิก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 39 13

จ�านวนคณะกรรมการสรรหา (ทั้งหมด 5 คน) 37 2

ต�าแหน่งและจ�านวนที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหา (ทั้งหมด 5 คน) 

            อดีตนายกสมาคมฯ 1 คน 36 3

            อดีตกรรมการสมาคมฯ 1 คน 32 7

            สมาชิกสามัญ 2 คน 37 2

            ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 36 3

วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาทั้ง 5 คน  36 3

ขั้นตอนการเลือกนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ 42 10

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร)  44 8

ปรับวาระการด�ารงต�าแหน่ง จาก 2 ปี เป็น 3 ปี 42 10

เปลี่ยนเดือนประชุมใหญ่ จากเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนมิถุนายน 45 7

ส�าหรบัการประชมุสมาชกิสามญัครัง้ท่ี 2 จดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที ่22 มนีาคม 2557 เป็นการเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง

สมาชิกสามัญกับนายกสมาคมฯ และประธานคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขอข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมจากสมาชิก ซึ่งจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการปรับแก้กฎ และข้อบังคับของสมาคมฯ 2557 ต่อไป มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมการ

เสวนา จ�านวน 37 คน 

ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการด�าเนินการปรับแก้กฎและข้อบังคับสมาคม 2557 และให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายตรวจสอบความ

สมบรูณ์ถกูต้อง จากนัน้จะส่งเอกสาร “ร่างการปรบัแก้กฎและข้อบงัคบัของสมาคมฯ 2557” ให้แก่สมาชกิได้พจิารณาล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมใหญ่ประจ�าปี 2557 ซึ่งจะจัดประชุมในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557  

ในโอกาสนีข้อเชญิชวนสมาชกิสามญัทกุท่านมาเข้าร่วมการประชมุใหญ่ประจ�าปี 2557 เพือ่ลงมตเิกีย่วกบัร่างฉบบัดงักล่าว
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วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30น.

ห้อง MR 216-217 

ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา 

 (ระหว่างงานแสดงสินค้า Assembly Technology 2014)

วิทยากร:   คุณณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร 

  ที่ปรึกษาอิสระด้าน Lean Manufacturing

หลักการ และเหตุผล

ท�าไม? บางอุตสาหกรรมถึง “มีก�าไรสูงขึ้นท้ังๆ ท่ียอดขายก็
ไม่ได้เพิ่มข้ึน” แต่ในบางอุตสาหกรรมกลับต้อง “ปิดกิจการลงด้วย
เหตผุลทีว่่าต้นทนุค่าใช้จ่ายผลิตอย่างไรก็ไม่คุม้” กอปรกับ การแข่งขนั
ของธรุกจิในปัจจบุนัท�าให้ภาคอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัเพือ่ความอยู่
รอด จากปัญหาดังกล่าวแนวความคิดด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ผลติในโรงงานอตุสาหกรรมจงึถูกคดิค้นพฒันาและน�าไปประยกุต์ใช้
งานให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

ระบบการผลติแบบลนี จงึถกูคดิค้นและพฒันาขึน้เพือ่ช่วยให้
ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีเข้มข้นในโลกธุรกิจปัจจุบัน และ
ถอืว่าเป็นระบบท่ีท่ัวโลกให้การยอมรบัว่าเป็นระบบการผลติทีส่ามารถ
ลดต้นทนุ ลดความสญูเปล่า และลดความสญูเสยีโอกาสทางการผลติ
ได้ ทั้งยังเป็นระบบท่ีสร้างมาตรฐาน และแนวคิดส�าคัญในการผลิต
รวมถงึส่งเสรมิการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลาท�าให้สามารถลด
ต้นทนุการผลติ เพิม่ผลก�าไร ในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความส�าคญักับการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย ถือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
อุตสาหกรรมอย่างหน่ึง ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่องค์การ เพื่อ
มุ่งสนองตอบความต้องการของลูกค้า และสินค้าหรือบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

●	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตแบบลีน  
  และสามารถน�าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิต 
  หรือระบบงานที่ปฏิบัติอยู่

สัมมนาพิเศษ เรื่อง ระบบการประกอบแบบ Lean Assembly

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พิเศษ ! จองครบ 5 ท่าน...รับฟรี อีก 1 ท่าน

●	 รู้ และเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการผลิตแบบลีน
●		 รู ้และเข้าใจเครือ่งมอื และเทคนคิของระบบการผลติแบบลนี
●		 รู ้และเข้าใจเครือ่งมอื และเทคนคิของระบบการผลติแบบลนี
●		 รู้ และเข้าใจถึงความสูญเปล่า 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต และผู้สนใจทั่วไป                   

อัตราค่าสัมมนา

●	 สมาชิก ส.ส.ท. / สมาชิกวารสาร QM / Kaizen 
 ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน
●	 บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,300 บาท/ท่าน

      (ราคานี้รวม VAT 7% +  อาหารว่าง + เอกสารประกอบการ
สัมมนา + บัตรเข้าชมงาน Assembly ฟรี)

หัวข้อการสัมมนา

●	 ความหมายของการผลิตแบบลีน 
 ส�าหรับอุตสาหกรรมการประกอบ
●	 ความหมายของกิจกรรมสร้างคุณค่า และ 
 กิจกรรมไม่สร้างคุณค่า
●	 ความสูญเปล่าในอุตสาหกรรมการประกอบ
●	 ขั้นตอนการด�าเนินกิจรรมลีน
●	 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
●	 กรณีศึกษา ส�าหรับอุตสาหกรรมการประกอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และส�ารองที่นั่งได้ที่ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด
โทรศัพท์ 0-2259-9115, 0-2258-0320-5 ต่อ 1916, 1923, 1914  

คุณจิตตินันท์ คุณสุบรรณ์ และคุณณิชาภา
หมดเขตส�ารองที่นั่ง 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

รับจ�านวนจ�ากัด 100 ท่าน
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ใบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

หัวข้อ: ระบบการประกอบแบบ Lean Assembly

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 -16.30 น.

ณ ห้อง MR 216 - 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชื่อบริษัท ......................................................................................... หมายเลขสมาชิก ..............................................................

ทีอ่ยู ่(ส�าหรบัออกใบเสร็จ)...........................................................................................................................................................

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

โทรศัพท.์......................................................................................... มือถือ .............................................................................. 

โทรสาร ............................................................. อีเมล์………..……………......……………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา (จ�านวน........ท่าน)  โปรโมชั่นพิเศษ จองครบ 5 ท่าน...รับฟรี อีก 1 ท่าน!

1)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

2)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

3)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

4)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

5)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

6)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................

7)  ............................................................................................. ต�าแหน่ง ..........................................................................
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ติดต่อส�ารองที่นั่ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ช�าระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พร้อมส่งใบ Pay-In มาที่โทรสาร หมายเลข 0 2259 9117 หรือ 0 2258 6440 อีเมล์ member@tpa.or.th

วิธีช�าระค่าสัมมนา 

 1.  ช�าระโดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 2.  ช�าระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ 
  Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
	 	 ●	ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่  172-0-23923-3
	 	 ●	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่  009-2-23325-3
      ว/ด/ป. ที่โอน......../........./......... จ�านวนเงิน........................ บาท สาขาต้นทางที่โอนเงิน  (ระบุ)...................................
 3. เพื่อความสะดวกส�าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โปรดช�าระเงินภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับช�าระหน้างาน 
 4. ในกรณีที่มีผู้ส�ารองที่นั่งเกินจ�านวนที่สมาคมฯ ก�าหนดไว้ในหลักสูตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส�ารองท่ีน่ังส�าหรับท่านที่ช�าระ 
  ค่าลงทะเบียนก่อน
หมายเหต:ุ สมาคมฯ เสยีภาษเีงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) จงึมไิด้อยูใ่นข่ายทีต้่องถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย (ได้รบัการยกเว้นการหกัภาษฯี 3%)

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

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งยืนยันได้ที่ โทรศัพท์ 0 2259 9115, 0 2258 0320-5 ต่อ 1916, 1923, 1914 
คุณจิตตินันท์ คุณสุบรรณ์ และคุณณิชาภา
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