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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่าน ส�าหรับในเดือน

พฤศจิกายนนี้ Member Club มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

มาเล่าสู่ท่านสมาชิกท่ีคอยติดตามข่าวสารกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง

ของสมาคมฯ อกีทัง้ท่านสมาชกิท่ีน่ารกัหลายๆ ท่านคอยให้ความร่วมมอืในการ

เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ติดตามทั้งในเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

twitter อีเมล์ มีทั้งแสดงความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรม สอบถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ

บริการงานสมาชิก เป็นต้น

ส�าหรับกิจกรรมพิเศษภายในเดือนนี้ Member club ขอน�า

เสนอกจิกรรมพเิศษทีถ่อืได้ว่าเป็นศนูย์รวมแห่งความย่ิงใหญ่ทีน่่าตืน่

เต้นกบัผลงานของเจ้าของรางวลั “Thailand Kaizen” รางวลัความคิด

สร้างสรรค์ในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานด้วยเทคนคิ Kaizen ซึง่ 

Kaizen ถือว่าเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร

ให้ประสบความส�าเร็จและย่ังยืนเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

ท�างานอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความคิดสร้างสรรค์และ 

น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท�างาน

 

สัมมนาพิเศษ “Kaizen Break Through

Innovation and Best Practice”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-

16.30 น. ศูนย ์แสดงสินค้าและการประชุม

นานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค บางนา) 

สัมมนาและสร้างความเข้าใจในแนวทาง

การมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation 

Organization) การน�าเสนอผลงานด้าน 

Best Practice จากองค์กรชั้นน�าผู้ได้รับ

รางวัล Diamond Award / Golden 

Award ทั้งประเภท Automation Kaizen 

และประเภท Kaizen Suggestion Sys-

tem (KSS) การเสวนาพเิศษจากบคุคลชัน้

แนวหน้าและผู้น�าในด้านอุตสาหกรรมและ

คณะกรรมพจิารณารางวัลทีจ่ะมาผ่าความรูแ้บบเจาะลกึใน

ทกุมมุมองขององค์กรเกีย่วกบั Kaizen สูก่ารเป็นองค์

นวัตกรรมและ Best Practice 

จัดใหญ่อลังการในงาน Metalex 2013 

งานแสดงสนิค้าเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมทีใ่หญ่

ที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะมีบริษัท หรือผู ้

ประกอบการจากทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาจัดแสดงและน�าเสนอในงานอย่างน่า

สนใจ แน่นอนว่าสมาคมฯ เองก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่

สนบัสนนุกิจกรรมดีๆ ส�าหรบัภาคอุตสาหกรรมไทยและร่วม

น�าเสนอกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ภายในงานนี้ด้วย หากท่าน

สมาชกิมคีวามสนใจจะเข้าร่วมเยีย่มชมงานก็สามารถลงทะเบยีนเข้า

ชมงานได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย และอย่าลมืแวะเยีย่มชมบธูของสมาคมฯ 

กันนะคะ ถ้าหากมีความสนใจจะร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ Kaizen 
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Break Through Innovation and Best Practice กส็ามารถลงทะเบยีน

เข้าร่วมได้เช่นกนัและสมาชกิ ส.ส.ท. ยังได้รบัส่วนลดพเิศษด้วยนะคะ 

(สอบถามข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ โทร. 02-2580320-5 ต่อ 1916 

และ 1923

องค์กรต่างๆ ยังคงพัฒนาและต่างๆ ก็มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้มี

ความเติบโตและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยู่และหลายๆ 

องค์กรกไ็ด้มองเหน็ถงึความร่วมมอืทางสังคม การรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อมอนัน�าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย

เช่นกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบริจาค หรือแม้กระทั่งกิจกรรมการผ่อน

คลายการฝึกจิตสมาธิให้มีความสงบ มีสติอันเป็นผลน�าไปสู่การคิด

สร้างสรรค์ในธุรกิจการน�าไปสู่การสร้างความสุขในองค์กรต่อไป

หากจะบอกว่ากิจกรรมการปฏิบตัธิรรมก็เป็นหนึง่ในกจิกรรม

ที่หลายคนหรือหลายองค์กรได้น�ามาปฏิบัติหรือแม้กระทั่งน�าเข้ามา

รวมอยูใ่นวถิขีองคนท�างาน ท่านล่ะเตรยีมตวัพร้อมหรอืยงักบักจิกรรม

ที่เราเลือกสรร “ปฏิบัติธรรมในโครงการ สุขใจที่ได้ธรรม” และยังมี

กิจกรรมสะพานเชื่อมคนสู่ธรรม (16-17 พฤศจิกายน 2556) ณ บ้าน

พฒุมณฑา อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โครงการนีถ้อืว่าเป็น

โครงการตอบแทนพระคณุท่านสมาชกิสมาคมฯ ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุ

สมาคมฯอย่างยาวนานกว่า 15 ปี เพื่อได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกัน

ในบรรยากาศที่สงบสุข ร่มเย็น เป็นกันเองด้วยใจท่ีเป็นสุขและสร้าง

บารมีร่วมกัน ท้ังกิจกรรมปฏิบัติสมาธิ สวดมนต์แผ่เมตตา ฟังธรรม 

เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับอานุภาพแห่งการู้สึกตัวและสุขใจในธรรมที่

ได้ปฏบิตั ิไปสร้างสะพานเชือ่มธรรมแห่งจติใจ ตลอด 2 วนั 1 คนื และ

จะน�าภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมมาให้ดูกันนะคะ

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

ส�าหรับองค์กรชั้นน�าที่มองเห็นถึงความร่วมมือและการเตรียมพร้อม

สู่การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมอันเป็นความร่วมมือในการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Member Club เพียงจะ

เรียนท่านสมาชิกถึงความก้าวหน้าในรอบรั้วสมาคมฯ โดยเร็วๆ นี ้

สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่าง

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ.) สมาคม

ศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล 

ประเทศไทย (สวอท.) โดยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะร่วมมอืกนัให้สมาชิกของ

แต่ละสมาคมสามารถใช้สทิธฐิานะสมาชกิวสิามญัของแต่ละสมาคมฯ 

ในการใช้บริการสมาคมฯ นั้นเป็นรายปี โดยไม่มีค่าลงทะเบียนและ

ค่าบ�ารงุสมาคม และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของแต่ละสมาคมฯ ผ่าน

สื่อของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและบริการ ร่วมกัน ถือว่าเป็น

ปรากฏการณ์ที่ดีส�าหรับสมาชิกประเภทบุคคล สามัญและวิสามัญ

ของ ส.ส.ท. ที่สมัครสมาชิกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

มีสิทธิในการเป็นสมาชิกของ สนญ. และ สวอท. โดยสมัครใจ หรือ

โดยอัตโนมัตินั่นเอง 

ก่อนจากลาในเดือนแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนี้ ก็ขอให้

สมาชิกจงมีความสุข สนุกสนานกับประเพณีลอยกระทงนะคะ ลอย

เอาสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาในปีนี้ไปให้ไกลๆ และขอให้พบสิ่งใหม่ๆ ที่เข้า

มาจงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ น�าพาชีวิตสู ่ความส�าเร็จ สมหวังในสิ่งที่

ปรารถนา กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้า ร�่ารวยและรับโบนัสกันเยอะๆ 

นะคะ และพร้อมเตรยีมตัวเตรยีมใจสู่ปีใหม่กันในอีก 2 เดือนข้างหน้า

และที่ส�าคัญอย่างลืมตรวจสอบสถานภาพสมาชิกด้วยนะคะว่ามี

ความต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะปีใหม่นี้ทาง Member club ได้เตรียม

ของขวัญปีใหม่ส่งตรงถึงท่านสมาชิกทุกท่านแน่นอนค่ะ (ตรวจสอบ

สถานภาพสมาชิกของท่านและองค์กรได้ โทรศัพท์สอบถามที่แผนก

การตลาดสมาชิก โทร. 0 2259 9115 หรือ อีเมล์ member@tpa.

or.th)

***อพัเดทสถานภาพสมาชกิของท่าน (ประเภทบคุคล
และนิติบคุคล) ด่วน! เตรยีมพร้อมรบัสิง่ดีๆ ทีจ่ะมอบให้ท่าน
สมาชิกในปีใหม่ที่จะถึงนี้*****

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งข้อมูล ของท่าน (เปลี่ยนชื่อ
ผู้รับ แก้ไขที่อยู่ใหม่ ฯลฯ) มายังสมาคมฯโดยผ่านทางอีเมล์ 
member@tpa.or.th หรือ tpa_member-club@gmail.com 

โทรศัพท์ 0-2259-9115 หรือ 0-2258-0320-5 
ต่อ 1112 หรือ 1115
โทรสาร 0-2259-9117

FaceBook: www.Facebook.com/Tpamember 
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