
 

	 Page	1	Furniture	Focus สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย	
65/13 หมู ่3 ซอยแจง้วฒันะ 1 ถนนแจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 โทร 0-29733411-2  แฟ็กซ ์0-29733413 

E-mail : office@tfa.or.th  Website : www.tfa.or.th 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย  
อบรบหวัขอ้ “สรา้งมลูคา่ใหเ้ศษวสัดแุบบ Upcycling” 
ในวนัศกุรท์ ี ่3 เมษายน 2558 และวนัองัคารที ่7 เมษายน 2558 

Industrial Technology Assistance Program: ITAP รว่มกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกจิกรรมการอบรมหัวขอ้ “สรา้งมูลค่าใหเ้ศษวัสดุแบบ 

Upcycling” : สรา้งคุณค่าใหว้ัสดุเหลือใชด้ว้ยการออกแบบ เพื่อใหท้ราบถงึกระบวนการ
แปลงเศษวัสดุเหลือใชอ้ย่างเป็นระบบ สามารถนําไปใชใ้นการออกแบบผลติภัณฑ์และ      
ตอ่ยอดเป็นสนิคา้สําหรับตลาดเพือ่สิง่แวดลอ้มในอนาคต ในวันศกุรท์ี ่3 เมษายน 2558 และ 
วันอังคารที ่7 เมษายน 2558  ณ หอ้งบอลรูม 3  ชัน้ 2 อาคาร E ครสิตัล ดไีซน ์เซ็นเตอร ์
(CDC) กรงุเทพ ฯ 

ตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่คณุพนติา ศรปีระยา่ โทร.02-564-7000 ตอ่ 1301 ,  
Fax 02-564-7082  หรอื  Email : panita@tmc.nstda.or.th    

ผูส้นใจสามารถดาวนโ์หลดรายละเอยีดและใบสมคัรโครงการไดท้ ี ่link นี>้>> 

http://goo.gl/KtpQlL 

 
 

Furniture Focus ฉบบัที ่2 ไมต่อ้งรอกนันานสมาคมมขีา่วสารประชาสมัพันธใ์หท้า่นสมาชกิ

จากหน่วยงาน สวทช.  และ  กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ทีม่กีารจัดการอบรมสมัมนาทีน่่าสนใจ 

ทา่นสมาชกิสามารถตดิตอ่และสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหน่วยงานทีเ่ป็นผูจั้ดการอบรม-สมัมนา 

ไดโ้ดยตรง ทัง้นีต้ามระบรุายละเอยีด ใน Furniture Focus ฉบับนี ้นอกจากนีเ้รายังม ี รายงาน

สถานการณ์ตัวเลขสง่ออกประจําเดอืน มกราคม 2558 พรอ้มกบัขอเรยีนแจง้เพือ่ทราบกนัอกีครัง้ 

สําหรับทา่นสมาชกิทีย่ังไมท่ราบวา่ปัจจบุนัสมาคมฯไดม้กีารเพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่และรับขา่วสาร

จากสมาคมฯเพิม่เตมิอกี 2  ชอ่งทางดว้ยกนั คอื 1. ชอ่งทาง Website หลักของสมาคมฯ คอื 

www.tfa.or.th  และ  2.Face book fan page  ทา่นสามารถทําตามวธิดีา้นทา้ยFurniture Focus 

ฉบับนี้ เพยีงเทา่นีท้า่นก็ไมพ่ลาดขา่วทีน่่าสนใจ  www.facebook.com/ThaiFurnitureAssociation  
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2. โครงการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
เสวนาหวัขอ้ “มติใิหม ่: กลไกการผลกัดนันวตักรรมไทยสูเ่ชงิพาณชิย”์ 

ในวนัจนัทรท์ ี ่30 มนีาคม 2558  
 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเรียนเชญิท่านเขา้ร่วมการเสวนาพิเศษ      

ในงานประชุมวิชาการประจําปี สวทช. 2558 หวัข้อ “มติใิหม่: กลไกการผลกัดนั
นวตักรรมไทยสูเ่ชงิพาณิชย”์  วันจันทรท์ี ่30 มนีาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ 

หอ้งออดทิอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย พบกับวทิยากร
ผูท้รงคณุวฒุจิากภาครัฐและภาคเอกชน  

 

1. ดร. วรพล โสคตยิานุรักษ์ เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์หัวขอ้ “Crowd Funding และกลไกตลาดทนุเพือ่พัฒนานวัตกรรมสูธ่รุกจิ”  
2. ดร. ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ รองผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิหัวขอ้ “มาตรการใหมข่องรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผูป้ระกอบการในธรุกจิ
นวัตกรรม”  

3. ภก. เชญิพร เต็งอํานวย รองประธานสภาและประธานสถาบนัวจัิยและพัฒนาเพือ่
อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หัวขอ้ “ความรว่มมอืภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่พัฒนางานวจัิยจากหิง้สูห่า้ง” 
4. ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ ์กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท โมบลิสิ ออโตมาตา้ จํากดั  

หัวขอ้: “ความทา้ทายของภาคเอกชนในการนํางานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย”์  
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 0 2564 7000 ตอ่ 81855, 71580, 71683, 71684  

e-mail: blc@nstda.or.th  
 

3. ขอเชญิเขา้รว่มสมัมนา “ฝีมอืแรงงานไทย กา้วไกลไปกบักรมพฒันา
ฝีมอืแรงงาน” ในวนัพธุที ่8 เมษายน 2558  

 
ดว้ย กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน และสถาบันเสรมิสรา้งขดีความสามารถมนุษย ์ไดร้่วมการ

จัดสัมมนา "ฝีมอืแรงงานไทย กา้วไกลไปกับกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน" เพือ่ใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกับ สาระสําคัญ นโยบาย และแนวปฎบิัต ิพรบ.สง่เสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

(ฉบับที2่) พ.ศ.2557พรอ้มทัง้จัดใหม้พีธิมีอบโล ่แดผู่ส้นับสนุน และหนังสอืรับรองแดผู่ผ้า่น
การทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิระดับ 1 ใน 11 กลุม่อตุสาหกรรม จํานวน 44 

สาขาอาชพี โดยรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน ในวันพุธที ่8 เมษายน 2558 เวลา 9.00-

16.00 น . ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์202 ศูนยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ หรอื สมาชกิทีส่นใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครไดท้ีล่งิคน์ี้
http://goo.gl/mFkizy 
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4. ขอเชญิผูส้นใจเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ Mebel  2015  : Expo Center  
ณ กรงุมอสโก” ในระหวา่งวนัที ่23-27 พฤศจกิายน 2558 

 
ดว้ยสํานักงานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรงุมอสโก ไดรั้บหนังสอืจากผูจั้ดงานที่

ใหญท่ีส่ดุของรัสเซยี เชญิผูป้ระกอบการไทยทีส่นใจเขา้รว่มในงานแสดงสนิคา้ Mebel 2015 
ซึง่จะจัดขึน้ระหวา่งวันที ่23-27 พฤศจกิายน 2558 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ Expo Center  
กรงุมอสโก ซึง่เป็นงานแสดงสนิคา้เฟอรน์เิจอร ์ Fittings ผา้และเครือ่งหนัง  
สมาชกิทีส่นใจสามารถสอบถาม คณุชตุมิา ภูส่นุทรศลิป์ ทีเ่บอรโ์ทร 02-5078385  
Email : lifestyleunit.ditp@gmail.com  

 

5. รายงานสถานการณต์วัเลขการสง่ออกประจาํเดอืน มกราคม 2558 
 

สมาคมฯ ไดแ้นบตัวเลขการสง่ออกเฟอรน์เิจอรป์ระจําเดอืนมกราคม 2558 มาใหส้มาชกิ
ไดป้ระเมนิสถานการณ์สง่ออกกนัอกีดว้ยสามารถดาวนโ์หลดไดต้ามลงิคน์ี ้ดาวนโ์หลด
ไดท้ ี ่http://goo.gl/LlZAJF  

แจง้ชอ่งทางตดิตอ่-รบัทราบขา่วสารจากสมาคมฯ สะดวก รวดเร็ว  
อกีทางเลอืกของสมาชกิสมาคมฯ  

1. Website สมาคมฯ  www.tfa.or.th  รวบรวมขอ้มลูสมาชกิ ตลาดจน ขา่วสารและ
บทความสาระความรูท้ีค่ัดสรรนํามาแนะนําใหเ้พือ่สมาชกิสมาคมรับทราบกนั 

 

  
 
 

 
 
 

2. Face Book Fan page  วธิกีารงา่ยๆในการตดิตามรับขา่วสารขอ้มลูโดยสามารถกด
ถกูใจทีห่นา้แฟนเพจ ของสมาคมฯ เพยีงเทา่นีก้็ไมพ่ลาดขา่วความเคลือ่นไหวสมาคมฯ 
แคก่ดถกูใจก็สามารถตดิตามขา่วสารของสมาคมฯไดส้ะดวก รวดเร็วมาก  
www.facebook.com/ThaiFurnitureAssociation     

 
 

   

  

 

 

  


