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By Jitrapat Boonchalieo

หวังว่าท่านสมาชิกจะได้น�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ซึง่ทมี Mem-

ber Club ได้ด�าเนินการจัดส่งให้สมาชิก

โดยทางไปรษณีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และหากท่านใดยงัไม่ได้รบัหรอืการจดัส่ง

ล่าช้าอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามเข้า

มาได้ค่ะ Member Club ยินดีรับฟังทุก

ความคิดเห็นที่ E-mail: member@tpa.

or.th ห้ามพลาดนะคะเพราะเป็นของขวญั

ชนิด Limited Edition ค่ะ 

ก่อนจากกันในเดือนนี้ Member Club อยากจะเชิญชวน

สมาชิก ส.ส.ท. ผู้ใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ของใช้ อุปโภค 

บรโิภคต่างๆ ทีค่ดิว่าเป็นประโยชน์ส�าหรบัเดก็ๆ เยาวชนผูป่้วยตดิเชือ้ 

อายุระหว่าง 1 - 17 ปี ซึ่งเป็นน้องๆ ที่ขาดโอกาสในหลายๆ ด้านด้วย

ปัญหาสุขภาพ นั่นก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ ส.ส.ท. ให้ความส�าคัญ

ให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืน้องๆ กลุม่นีม้าโดยตลอดระยะเวลากว่า 8 

ปีแล้ว กิจกรรมแบ่งปันน�้าใจให้น้องครั้งที่ 8 ที่มูลนิธิบ้านธรรมรักษ์ 

ส�าหรับน้องๆ กว่า 70 ชีวิต ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ท่านสมาชิก

สามารถสอบถามการบริจาคได้ที่โทรศัพท์ 0 2259 9115 หรือ อีเมล 

member@tpa.or.th (ขอขอบพระคุณล่วงหน้า)

สวัสดีปีใหม่ และขอต้อนรบัสมาชกิ ส.ส.ท. ทกุๆ 

ท่านสู่ปีใหม่พุทธศักราช 2557 สู่

การเร่ิมต้นใหม่ในเดอืนมกราคมนี ้ต่างก็อยู่ในห้วงของความรูส้กึเถลงิ 

เบิกบาน ส�าราญใจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีนี้กันเสียที

เดียว ไม่ว่าจะมีความสุขสนุกสนานในความส�าเร็จในปีที่ผ่านมา แต่

อย่าลืมว่าปีใหม่เดือนใหม่น้ีเป็นการเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายใหม่

และจงตัง้ใจมุง่มัน่ด�าเนนิต่อไป ให้ส�าเรจ็เหมอืนปีทีผ่่านมา และหาก

ในปีท่ีผ่านมาสิง่ท่ีมุ่งหวงัไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ ต้นปีใหม่

นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ที่

แตกต่างๆ ไปจากเดิม Member club เชื่อว่าท่านสมาชิกต้องท�าได้ดี 

ซึ่งเราก็ขอเป็นก�าลังใจให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนกันความรู้แง่คิดดีๆ ร่วม

กันต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา Member club ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกับท่านสมาชิกหลายท่าน และต่างวาระกันไป ข้อ

เสนอแนะต่างๆ ได้น�ามาเป็นแนวทางในการปฏบิตัใินแผนปฏบิตังิาน 

การวางแผนกจิกรรมต่างๆ หลากหลายยุทธวธีิท่ีแตกต่างกันไป Mem-

ber club ก็ขอน้อมรับข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อน�ามาพัฒนากิจกรรม

สมาชิกสัมพันธ์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกต่อไปให้เกิดความ

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ส�าหรับของขวัญปีใหม่เล็กๆ น้อยๆ (ชุด Post It) ที่ สมาคมฯ

ได้ส่งมอบให้ท่านสมาชิกนั้นก็คาดหมายว่าท่านสมาชิกคงได้รับเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว แม้เป็นของขวัญชิ้นน้อยนิดแต่ ส.ส.ท. ก็ขอมอบด้วย

ความรกัและปรารถนาด ีและเพือ่ขอบคณุท่านสมาชกิทีม่คีวามน่ารกั 

ผูกพัน สนับสนุนสมาคมฯ โดยเฉพาะด�ารงไว้ซึ่งสถานภาพการเป็น

สมาชกิอย่างต่อเน่ือง (ไม่ขาดต่ออาย ุไม่หมดอาย)ุ มาโดยตลอด และ 

Member club ในนามสมาคมฯ เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ พนักงานสมาคมฯ 

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

หลายในสากลโลก คุ้มครองให้ท่านสมาชิก

ส.ส.ท. และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิ่งมิ่มงคล 

สัมฤทธิ์ผลดังปรารถนาทุกประการ

ขอให้ มั่ง มี ศรี สุข



6 TPA news

@ Member Club

No. 205 ●  January 2014

แบบส�ำรวจ
ส�ำรวจควำมต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพิเศษส�ำหรับสมำชิก ส.ส.ท.

ด้วยงานสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายการสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลสมาชิก ของ 

ส.ส.ท. และจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  HIV  

และสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ  ให้กับสมาชิกได้เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสมาชิก ทางงานสมาชิกสัมพันธ์ จึงมีความประสงค์ที่จะส�ารวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ต้องการให้จัด ดังนั้น จึงใคร่ขอ

ความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกช่วยตอบแบบส�ารวจ

ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม…................................................................................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู.่............................................................................................................................................................................................................................

เบอรโ์ทรศพัท.์......................................................................................E-mail address…………………….......................................…..…….………………………

1. ท่านเป็นสมาชิกของ ส.ส.ท. ประเภทใด

❏	 1. สมาชิกนิติบุคคล (บริษัท หน่วยงาน องค์กรต่างๆ)  

❏	 2. สมาชิกสามัญ  (บุคคลที่ไปศึกษา อบรม หรือท�างานที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ต่�ากว่า 3 เดือน)  

❏	 3. สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป ที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย) 

2. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. หรือไม่

❏	 1. เคยเข้าร่วม ❏	2. ไม่เคยเข้าร่วมเลย

3. หากท่านไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมพิเศษของงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.ส.ท. ในอนาคตท่านสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือไม่

❏	 1. สนใจ ❏	2.  ไม่สนใจ

4. ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม / ทัศนศึกษำสถำนประกอบกำร และอุตสำหกรรม หรือไม่

❏	 1. ต้องการ ❏	2.  ไม่ต้องการ

5. ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการ และอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง

❏	 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ ❏	2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ❏	3. อุตสาหกรรมอาหาร

❏	 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ❏	5. อุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ ❏	6. ธุรกิจ Logistic 

❏	 7. ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร   ❏	8. สถาบันการศึกษา ❏	9. อื่นๆ ระบุ...................................................

6. ท่านต้องการเยี่ยมชมอะไรบ้างของสถานประกอบการนั้นๆ

❏		1. สายการผลิต (Production) ❏	2. การบริหารจัดการขององค์กร  เช่น  การพัฒนาบุคลากร (HRD) Innovation

❏	 3. อื่นๆ ระบุ.............................................................................................

 7. ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับงานสมาชิก ส.ส.ท. หรือไม่

❏	 1. ต้องการ ❏	 2.  ไม่ต้องการ

8. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ท่านต้องการเข้าร่วม

❏	 1. กิจกรรมรวมพลคนอาสาปลูกป่า  ❏	 2. กิจกรรมบริจาคเงิน สิ่งของเสื้อผ้าให้กับถานสงเคราะห์ต่างๆ

❏	 3. กิจกรรมจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร       ❏	4. กิจกรรมการท�า 5ส ให้กับวัด

❏	 5. กิจกรรมอื่นๆ ระบุ................................................................. ❏	6. กิจกรรมอื่นๆ ระบุ......................................

9. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชม/ทัศนศึกษำสถำนประกอบกำร

❏	 1. ครึ่งวัน ❏	 2. 1 วัน ❏	3. อื่นๆ ระบุ...................................................

10. ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพิเศษ ของงานสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. อย่างไรบ้าง 

.................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…………….
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