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ถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เลยที เดียวของสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ในเดือนพฤษภาคมของ

ทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย ต่อ
สมาชิกสมาคมสมาคมฯ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและการทำ
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้ง
การพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ รวม
ทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และปรับปรุง
กิจกรรมเดิม  

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เป็นวาระสำคัญที่จะ
ช่วยให้การดำเนินงานของสมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง โดย
กำหนดจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 นอกจากจะ
เป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาแล้ว 
ภายในงานยังได้มีการจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย: Creative Industry” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอลง
กรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นวิทยากร 

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก 
ส.ส.ท. ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  
ตลอดปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่าน

มา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็น
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


คุณอลงกรณ์พลบุตร

ร่วมรับฟัง

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2553

ประโยชน์ต่อสังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยนานัปการ ปี 
2552 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ประสบกับ
วิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลก
ก็ได้รับวิกฤตนี้เช่นกัน ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
และกำลังฟื้นตัว ทุกธุรกิจจำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการอยู่รอดและเติบโต องค์กรที่มีการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีด
ความสามารถทั้งบุคลากรและองค์กรย่อมเอาชนะองค์กรที่ทำ
แต่สิ่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า บริษัทที่มีผลประกอบการอันเป็นเลิศล้วน
แต่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่รวดเร็วมีประสิทธิผลตั้งแต่
ขั้นตอนการสร้างความคิดใหม่ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
ด้วยความสำเร็จ ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและ
การสร้างสรรค์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างผู้ประกอบการ 
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บุคลากร องค์การ ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ 
พร้อมรับกับการเติบโตอย่างยั่งยืน  

TPA News ฉบับนี้ขอสรุปผลงาน
และกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 
2552 ที่ผ่านมานำเสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. 

ทุกท่าน มาเริ่มกันที่งานแรก งานแห่ง
ความภาคภูมิใจของ ส.ส.ท. ที่มุ่งมั่น

พัฒนาวิชาการ ยกระดับความ
สามารถของอุตสาหกรรม มา
เป็นเวลา 36 ปี กับกิจกรรม
เฉลิมฉลองครอบรอบ 36 ปี จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 13-17 พฤษภาคม 

2552 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ภายในงาน
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Changes”  
และตามมาด้วยงานที่ เป็นธรรม-

เนียมปฏิบัติทุกปี ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ซึ่งการ
ประชุมในวันนั้นได้มีการเลือกตั้ งนายก
สมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ศ.ดร.วิวัฒน์ 
ตัณฑะพานิชกุล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมท่านใหม่ จากผลคะแนนที่เป็น
มติเอกฉันท์  

จากนั้นมาเข้าสู่ เทศกาลตื่นเต้น 
เร้าใจและสนุกสนานแห่งปี กับการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 2552  
การแข่งขัน PLC Competition 2009 และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชนกรังด์ปรีซ์ 2552 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 ที่
นักเรียน นักศึกษา นำความสามารถของตนเอง
ออกมาเต็มที่ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้าแข่ง-
ขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลย ี

เพลิดเพลินและสนุกสนาน กับการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในงานมหกรรม
ภาษาและวัฒนธรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
1-2 สิงหาคม 2552 ณ อุทยานการ
เรียนรู้ TK park  

มาต่อกันที่กิจกรรมเสริมสร้าง
และยกระดับการพัฒนากระบวน-
การผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้กับ
องค์กรกับงาน Thailand Kaizen 
Award 2009 และ Thailand 
Lean Award 2009 จัดขึ้นเมื่อวัน
ที่ 26-28 สิงหาคม 2552 งานที่
ยกระดับการพัฒนากระบวนการ

ได้มีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานของ 
ส.ส.ท. อย่างครบวงจร พร้อมกับการจัด
สัมมนาพิเศษ TPA 36th year Anniversary 
Forum เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยน-
แปลงของโลกและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกและผู้
มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ มาเป็นเวลา
นาน 36 ปี ในหัวข้อ “Thailand in the New 
Global Landscape” และหัวข้อ “The 
Adaptability of Thailand towards Global 
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ผลิตขององค์การต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen 
และสร้างกำไรให้กับองค์การด้วย Lean  

ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการผลิต 
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ อีกหลาย
กิจกรรม หลายโครงการ อาทิ โครงการเสริม
สร้างประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Lean 
Manufacturing ซึ่งได้นำทีมที่ปรึกษาเข้าไป
แนะนำระบบ Lean Manufacturing ให้กับ 
22 บริษัทที่สมัครเข้ารับการปรับปรุง สามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตได้เป็นอย่างดี หรืองาน SME เข้มแข็ง 
อุตสาหกรรมไทยแรงได้อีก โดยร่วมกับกรม-
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีด
ความสามารถ SME ไทย  

ปิดท้ายปีงบประมาณ 2552 กับงาน 
Thailand Quality Prize 2010 และ KANO 
Quality Award 2010 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 
มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา การประกวดรางวัล
คุณภาพ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทย โดยการดึงความสามารถ
ของบุคลากรที่มีความโดดเด่น แตกต่าง ให้
เป็นทีมงานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
อย่างไม่จำกัดออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่
ตนเองและองค์การและการนำเสนอผลงาน
ขององค์การที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการ
คุณภาพ โดยใช้หลักการ TQM ของ Dr.Kano 
เพื่อรับ KANO Quality Award 2010  

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียง
กิจกรรมส่วนหนึ่งที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงาน องค์กรและภาคอุต-
สาหกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ 
ดำเนินการอยู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรม
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสมาชิก-
สัมพันธ์ การเยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลด
ภาวะโลกร้อน กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่
จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาคอุตสาห-
กรรม รวมไปถึงหลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตร
การฝึกอบรมต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบ
ตำรา หนังสือเล่ม หนังสือแปล วารสารต่างๆ 
ที่คัดสรรออกมาให้บริการกับสมาชิก หรือ
แม้แต่กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
สาธารณกุศลทั้งหลาย ที่เราได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนา
องค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจน
สังคมโดยรวม  

มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและก้าวไปกับเราในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2553 ร่วมรับฟังการรายงาน
ผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่าน
มา พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ใน
การพัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนากิจกรรม
เดิม พร้อมรับฟังสัมมนาพิเศษ “ทิศทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไทย: Creative Industry” 
ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 ระหว่าง
เวลา 11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่ง-
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 
18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท ์
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