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เสียง

ส.ส.ท.
รวมใจ เลือกผู้แทนบริหาร

พร้อมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2553

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ
ส.ส.ท. ที่ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สรุปผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ
ได้รบั ทราบความเคลือ่ นไหวและการทำ�กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา
รวมทัง้ การพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้กบั สมาชิกของสมาคมฯ ได้รบั ทราบ รวมทัง้ เปิดรับข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และปรับปรุงกิจกรรมเดิม
งานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2553 เป็นวาระสำ�คัญที่จะช่วยให้การดำ�เนินงานของ
สมาคมก้าวไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง โดยกำ�หนดจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม
2554 นอกจากจะเป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำ�เนินตลอดปีที่ผ่านมาแล้ว ภายในงานยัง
ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายของอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.วิฑูรย์
สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
และปาฐกถาในครั้งนี้
จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุตสาหกรรมนำ�ไทยสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย โดย
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ส.ส.ท. ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ
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และทีพ่ ลาดไม่ได้เลยสำ�หรับสมาชิกสามัญทุกท่าน 1 เสียง
ของท่านสำ�คัญยิ่ง ซึ่งปีนี้สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือก
ตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่าน
ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากท่าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ท่านต้อง
เดินทางไปรับตำ�แหน่งใหม่ ในตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ประจำ�ภาค
วิชาวิศวกรรมเคมี ที่ Tokyo Institute of Technology ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ครบวาระ 2 ปี เช่น
เดียวกัน ขอถือโอกาสนีเ้ ชิญชวนท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทกุ ท่านเข้า
ร่วมกิจกรรมและขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ของเราให้เจริญ
ก้าวหน้าสืบต่อไป
ตลอดปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำ�เนิน
กิ จ กรรมอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมไทย
นานัปการ ปี 2553 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ประสบ
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กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ได้รับ
วิกฤตนี้เช่นกัน บวกกับวิกฤตการณ์จากธรรมชาติที่แต่ละประเทศ
ประสบพบเจอ หนักบ้าง เบาบ้าง แต่กไ็ ด้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ น
มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน
ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและการ
สร้างสรรค์ จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมทีเ่ สริมสร้างผูป้ ระกอบการ บุคลากร
องค์การ ให้รว่ มเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคูก่ นั ไป TPA News ฉบับนีข้ อ
สรุปผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่าน
มานำ�เสนอแก่สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างผู้ประกอบการ บุคลากร องค์การ พร้อมทั้งดำ�เนินการจัด
กิจกรรมใหม่เพือ่ ตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตของตลาดใหม่
มาเริม่ ประเดิมเดือนแรกของปีงบประมาณ เมษายน 2553 ส.ส.ท.ได้
สร้างสรรค์นิสิต นักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
สามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดในการทำ�งาน กับการแข่งขันหุ่นยนต์
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2553 รอบคัดเลือก ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
แข่งขัน เพื่อหา 32 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ถัดมากับงานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2552 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เพือ่ รายงานผลประกอบการให้แก่สมาชิก
ได้รับทราบ และมาเข้าสู่เทศกาลแห่งความตื่นเต้น สนุกสนานแห่งปี
กับรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย
2553 การแข่งขัน PLC Competition 2010 และการแข่งขันหุ่นยนต์
ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2552
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ทีน่ กั เรียน นักศึกษา นำ�ความสามารถของตนเองออกมาเต็มทีใ่ นการ
ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์เข้าแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี
และมาเพลิดเพลินกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานประกวด
สุ น ทรพจน์ ภ าษาญี่ ปุ่ น ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ประจำ�ทุ ก ปี จากนั้ น มา
สนุกสนาน กับการใช้ภาษาต่างประเทศกับงานมหกรรมภาษาและ
วัฒนธรรม สนุกหรรษาไปกับ 5 ภาษา 5 วัฒนธรรม ที่เสริมสร้างให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ภาษาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
จากนั้น มาต่อกันที่กิจกรรมเสริมสร้างและยกระดับการ
พัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรกับงาน
Thailand Kaizen Award 2010 งาน Thailand Lean Award 2010 และ
งาน Thailand 5S Award 2010 งานทีย่ กระดับการพัฒนากระบวนการ
ผลิตขององค์การต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้างกำ�ไรให้กับ
องค์การด้วย Lean นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล Thailand Quality
Prize 2011 และ KANO Quality Award 2011 เพื่อเสริมสร้างองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการนำ�ระบบบริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้
ในองค์กร สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย โดยการ
ดึงความสามารถของบุคลากรที่มีความโดดเด่น แตกต่าง ให้เป็นทีม
งานช่วยกันพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างไม่จำ�กัดออกมาใช้เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและองค์การ
ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการผลิต เสริมสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกหลายกิจกรรม หลายโครงการ ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ร่วมกับหน่วย
งานพันธมิตร สร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ การลงนามความร่วมมือ กับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การลงนามร่วมกับ 5 องค์กรพันธมิตร เพื่อการขับ
เคลือ่ นองค์ความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาค
อุตสาหกรรมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่
สมาคมฯ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหน่ ว ยงาน องค์ ก รและ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ดำ�เนินการอยู่
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ์ การเยี่ยมชมโรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาค
อุตสาหกรรม รวมไปถึงหลักสูตรเรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรม
ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบตำ�รา หนังสือเล่ม หนังสือแปล
วารสารต่างๆ ที่คัดสรรออกมาให้บริการกับสมาชิก หรือแม้แต่
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลทัง้ หลาย การเชิญ
ชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรค
เอดส์วดั พระบาทน้�ำ พุ การเชิญชวนสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปในการ
ระดมทุนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ เป็นต้น
กิจกรรมเหล่านี้ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนา
องค์กร ภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม
มาร่วมรับฟัง แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และก้าวไปกับเราใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2553 ร่วมรับฟังการรายงานผลการ
ดำ�เนินงานของสมาคมในรอบปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ เปิดรับข้อเสนอ
แนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่และพัฒนากิจกรรมเดิม อีก
ทั้งสมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือกตั้งคณะกรรมบริหาร
สมาคมชุดใหม่และเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เข้ามาบริหาร
สมาคมฯ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบาย
ของอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุตสาหกรรมนำ�ไทยสู่
ความยัง่ ยืนคูส่ งั คมไทย โดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มลงคะแนนเลื อ กผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญ
ก้าวหน้าสืบต่อไปในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา
11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2258
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