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สวัสดี

ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน พบกันในเดือนนี้ด้วยความสดชื่นสดใสอีกครั้ง หลัง
จากหลายๆ ท่านได้หยุดพักผ่อนยาวจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งก็อาจจะได้
อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ทั้งความสุข สนุกสนาน กลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งก็มีวันส�ำคัญที่
ก�ำหนดเป็นวันหยุดอยู่หลายวันเหมือนกัน เช่น เปิดมาวันแรก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 วันแรงงานแห่งชาติหลายๆ เป็นวันสำ�คัญและเป็นวันหยุดของหลายๆ ท่านกับหลากหลายอาชีพ ซึ่งก็อาจเป็น
ทั้งวันหยุดและพบกับความสุขกับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนใหม่
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เป็นวันพืชมงคล ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทยได้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีแรกนา)
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและขวัญของเกษตกร เป็นพิธที ที่ ำ�ให้ตดิ ตามกันทุกครัง้ ว่า การเสีย่ งทายต่างๆ จะออกมาเป็นอย่างไร แต่กเ็ ป็นเหมือนสิง่ ที่
กระตุน้ เตือนให้กำ�ลังใจและให้คนไทยไม่ตกอยูใ่ นความประมาทและอีกทัง้ ในเดือนนีอ้ าจเป็นเดือนแห่งวันเกิดของท่านสมาชิกอีกหลายๆ ท่าน
สมาคมฯ ก็ขออวยพรผ่านสื่อนี้ถึงท่านขอให้ปีนี้เป็นปีของท่าน ขอให้ท่านมีความสุข ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ขอให้มีอนาคตที่สดใสและไม่ว่าท่าน
จะพบสิ่งใดที่เป็นความยากลำ�บากขอให้มองเป็นความท้าทายและพยายามข้ามพ้นมันไปให้ได้ด้วยความสามารถของตัวเราเอง

และสำ�หรับกิจกรรมเด่นของเราในเดือนนี้ที่ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดการเข้าร่วมกิจกรรม
มีดังนี้ค่ะ
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2554 สมาคมฯ เปิดบูธจัดกิจกรรมพิเศษในงานแสดงสินค้า อินเตอร์แมค 2011 ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติอันประกอบด้วยพาวิลเลียนจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เป็นต้น
และแน่นอนว่าบูธของสมาคมฯ จะต้องอลังการด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะดึงดูดใจให้มีผู้อยากจะแวะเวียนเข้าไปทักทายและ
ทำ�ความรูจ้ กั ในบริการต่างๆ ของสมาคมฯ เพิม่ ขึน้ และขอโอกาสนีเ้ ชิญชวนเพือ่ นๆ สมาชิกสมาคมฯ แวะไปชมงานได้ตง้ั แต่เวลา 10.00-19.00 น.
ท่านสมาชิกสมาคมฯ อย่าลืมแสดงตัวด้วยบัตรสมาชิกและขอรับของชำ�ร่วยเป็นที่ระลึกได้ที่งานนี้นะคะ
นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาด ยังได้จดั สัมมนาพิเศษขึน้ ภายในงานเพือ่ ให้สมาชิกได้เข้าร่วมศึกษาประสบการณ์ความรูจ้ ากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน โดย ผศ.สมจิตร ลาภโนนเขวา ในหัวข้อ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการเพือ่ กำ�หนดระดับคุณภาพของกระบวนการผลิต
สำ�หรับผู้ที่จองสัมมนาล่วงหน้า ทางทีมงานมีของสัมมนาคุณมอบให้ แว่วๆ ว่า เป็นหนังสือขายดีแห่งปีของสมาคมฯ และในวันสัมมนา
นั้นผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมสนุกกับการจับสลากเพื่อรับของรางวัลพิเศษมากมาย เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งรางวัลและยังได้เยี่ยมชมงานที่
มีนวัตกรรมใหม่มาร่วมจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชียอีกหลายรายการอย่างจุใจ อย่าลืม..นะคะ เข้าร่วมสัมมนา แวะชมบูธสมาคมฯ และเยี่ยม
ชมงานได้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค
21-22 พฤษภาคม 2554 งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นกิจกรรมเด่นของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องกันมาในทุกๆ ปี
เพือ่ เป็นการสนับสนุน รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของเยาวชนไทยและผลักดันสูก่ ารแข่งขันระดับนานาชาติ
ในงานนีม้ กี ารแข่งขันด้วยกฎกติกาสากลทีม่ กี ารแข่งขันหลายรายการและขับเขีย้ วกันอย่างเมามัน ..ร่วมลุน้ ระทึกกับทีมทีท่ า่ นชืน่ ชอบจากสถาบัน
การศึกษาชั้นนำ�ทั่วประเทศได้ ระหว่างเวลา 10-00-19.00 น. ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
28 พฤษภาคม 2554 กับงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2553 สมาชิก ส.ส.ท. พบกันที่ อาคารสมาคม ซอยพัฒนาการ 18 ณ จุด
ลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. งานนีต้ อ้ นรับสมาชิกด้วยอาหารกลางวันและจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรม
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ไทย โดยท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญและปาฐกถาในครั้งนี้
จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษหัวข้อ อุตสาหกรรมนำ�ไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย โดยคุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและทีเ่ ป็นไฮไลท์พเิ ศษของการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีนนี้ นั้ นอกจากท่านสมาชิกได้รบั ร่วมรับทราบถึงรายงาน
ผลการดำ�เนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปีนี้สมาชิกสามัญยังคงได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯท่านใหม่ เนื่องจากท่าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ท่านต้องเดินทางไปรับตำ�แหน่งใหม่
ในตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ Tokyo Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น
ในนามของสมาคมฯ Member club ของเราก็ขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทกุ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวน
สมาชิก สามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน
ส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปค่ะ

แนะนำ�กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2554
วัน/เดือน/ปี
12-15 พ.ค. 54

20-22 พ.ค.54
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ชื่อกิจกรรม
งาน Intermach 2011งานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม




งานแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2554



งานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554





ลักษณะกิจกรรม
ออกบูธพบปะสมาชิก ส.ส.ท.
และเผยแพร่กิจกรรมสมาคมฯ
จัดสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม
จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รอบ
ชิงชนะเลิศ (ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม
ได้ฟรี!)
จัดประชุมประจำ�ปี
จัดสัมมนาพิเศษ (ฟรี!)
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
และนายกสมาคมฯ

สถานที่
ไบเทค

เอ็ม ซี ซี ฮอลล์
เดอะมอลล์ บางกะปิ
อาคารสมาคมฯ ซอย
พัฒนาการ 18 ถนน
พัฒนาการ

