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ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) หรือ 
ส.ส.ท. ที่ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา แถลงงบดลุ รายรบั-รายจา่ย ตอ่สมาชกิสมาคมฯ 
ไดรั้บทราบความเคลือ่นไหวและการท�ากจิกรรมตา่งๆ ของสมาคมฯ ในรอบปงีบประมาณทีผ่า่นมา 
รวมทัง้การพฒันากจิกรรมใหม่ๆ  ใหก้บัสมาชกิของสมาคมฯ ไดร้บัทราบ รวมทัง้เปดิรบัขอ้เสนอแนะ
เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2553 เป็นวาระส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินงานของ
สมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง โดยก�าหนดจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 
2554 นอกจากจะเป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินตลอดปีที่ผ่านมาแล้ว ภายในงานยัง
ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.วิฑูรย์  
สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
และปาฐกถาในครั้งนี้

จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุตสาหกรรมนำาไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย โดย 
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ

พร้อมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2553

รวมใจ เลือกผู้แทนบริหาร 

ส.ส.ท.1เสียง
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และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยสำาหรบัสมาชกิสามญัทกุทา่น 1 เสยีง
ของท่านสำาคัญยิ่ง ซึ่งปีนี้สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือก
ตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่าน
ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากท่าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ท่านต้อง
เดินทางไปรับตำาแหน่งใหม่ ในตำาแหน่งศาสตราจารย์ ประจำาภาค
วิชาวิศวกรรมเคมี ที่ Tokyo Institute of Technology ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ครบวาระ 2 ปี เช่น
เดยีวกนั ขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนทา่นสมาชกิผูท้รงเกยีรตทิกุทา่นเขา้
ร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าป ีรว่มแสดงความคดิเหน็ รว่มลงคะแนนเลอืกผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญ
ก้าวหน้าสืบต่อไป

ตลอดปีงบประมาณ 2553 ท่ีผ่านมา สมาคมฯ ได้ด�าเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
นานัปการ ปี 2553 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ประสบ

กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ได้รับ
วิกฤตนี้เช่นกัน บวกกับวิกฤตการณ์จากธรรมชาติที่แต่ละประเทศ
ประสบพบเจอ หนกับา้ง เบาบา้ง แตก่ไ็ดร้บัความชว่ยเหลอืจากเพือ่น
มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน 

ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและการ
สรา้งสรรค ์จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งผูป้ระกอบการ บคุลากร 
องคก์าร ใหร้ว่มเตบิโตอยา่งยัง่ยนืควบคูก่นัไป TPA News ฉบับน้ีขอ
สรุปผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่าน
มานำาเสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร องค์การ พร้อมทั้งด�าเนินการจัด
กจิกรรมใหมเ่พือ่ตอบสนองและรองรบัการเจรญิเติบโตของตลาดใหม ่
มาเริม่ประเดมิเดอืนแรกของปงีบประมาณ เมษายน 2553 ส.ส.ท.ได้
สร้างสรรค์นิสิต นักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�างาน กับการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2553 รอบคัดเลือก ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
แข่งขัน เพื่อหา 32 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

ถัดมากับงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2552 จัดขึ้นเมื่อ
วนัที ่22 พฤษภาคม 2553 เพือ่รายงานผลประกอบการใหแ้กส่มาชกิ
ได้รับทราบ และมาเข้าสู่เทศกาลแห่งความตื่นเต้น สนุกสนานแห่งปี
กับรอบชงิชนะเลิศการแขง่ขนัหุน่ยนต ์ส.ส.ท ชงิแชมปป์ระเทศไทย 
2553 การแข่งขัน PLC Competition 2010 และการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2552 
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ทีน่กัเรยีน นกัศกึษา น�าความสามารถของตนเองออกมาเตม็ทีใ่นการ
ประดษิฐห์ุน่ยนตเ์ขา้แขง่ขนั เปน็การสง่เสรมิและพฒันาความรู ้ความ
สามารถของเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี

และมาเพลิดเพลินกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานประกวด
สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี จากนั้น มา
สนุกสนาน กับการใช้ภาษาต่างประเทศกับงานมหกรรมภาษาและ
วัฒนธรรม สนุกหรรษาไปกับ 5 ภาษา 5 วัฒนธรรม ที่เสริมสร้างให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ภาษาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง 

จากนั้น มาต่อกันท่ีกิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับการ
พัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรกับงาน 
Thailand Kaizen Award 2010 งาน Thailand Lean Award 2010 และ
งาน Thailand 5S Award 2010 งานท่ียกระดบัการพฒันากระบวนการ
ผลิตขององค์การต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้างก�าไรให้กับ
องค์การด้วย Lean นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล Thailand Quality 
Prize 2011 และ KANO Quality Award 2011 เพื่อเสริมสร้างองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการน�าระบบบริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้
ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยการ
ดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความโดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีม
งานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จ�ากัดออกมาใช้เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและองค์การ

ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการผลิต เสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกหลายกิจกรรม หลายโครงการ ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ร่วมกับหน่วย
งานพันธมิตร สร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ การลงนามความร่วมมือ กับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การลงนามร่วมกับ 5 องค์กรพันธมิตร เพื่อการขับ
เคลือ่นองค์ความรูแ้ละทกัษะวิชาชพี เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยภ์าค
อุตสาหกรรมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่
สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน องค์กรและ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ด�าเนินการอยู่
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ์ การเยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 
กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาค
อตุสาหกรรม รวมไปถงึหลกัสตูรเรยีนภาษา หลกัสตูรการฝกึอบรม
ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบตำารา หนังสือเล่ม หนังสือแปล 
วารสารต่างๆ ที่คัดสรรออกมาให้บริการกับสมาชิก หรือแม้แต่
กจิกรรมอนัเปน็สาธารณประโยชน ์สาธารณกศุลทัง้หลาย การเชญิ
ชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรค
เอดสว์ดัพระบาทน้ำาพ ุการเชญิชวนสมาชกิและบคุคลทัว่ไปในการ
ระดมทนุเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึามใินประเทศญีปุ่น่ เปน็ตน้ 
กิจกรรมเหล่านี้ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนา
องค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม 

มารว่มรบัฟงั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และกา้วไปกบัเราใน
การประชุมใหญส่ามญัประจำาป ี2553 รว่มรบัฟังการรายงานผลการ
ดำาเนินงานของสมาคมในรอบปทีีผ่า่นมา พรอ้มทัง้เปดิรบัขอ้เสนอ
แนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนากิจกรรมเดิม อีก
ทั้งสมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือกต้ังคณะกรรมบริหาร
สมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เข้ามาบริหาร
สมาคมฯ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบาย
ของอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุตสาหกรรมนำาไทยสู่
ความยัง่ยนืคูส่งัคมไทย โดย คุณพยุงศักด์ิ ชาติสุทธผิล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญ
ก้าวหน้าสืบต่อไปในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 
11.00-17.00 น. ณ หอ้ง 3C สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 
ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2258 
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