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ถอื
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยทีเดียวของสมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ทุกปีจะมีการจัดงาน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และในปี 2558 นี้ จะจัดให้มีขึ้นในเดือน

มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย ต่อสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบความ

เคลื่อนไหว และการท�ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบ

ปีงบประมาณทีผ่่านมา รวมทัง้การพฒันากิจกรรมใหม่ๆ ให้กบัสมาชิก

ของสมาคมฯ ได้รับทราบ พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ

พัฒนากิจกรรมใหม่ และปรับปรุงกิจกรรมเดิม 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 43/2558 เป็นวาระ

ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิงานของสมาคมก้าวไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่

หยุดนิ่ง โดยก�าหนดจัดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 

นอกจากจะเป็นงานประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงานตลอดป ี

ที่ผ่านมาแล้ว ภายในงานยังได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 

เชิญร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พร้อมเลือกผู้แทนบริหารสมาคม
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี



No. 221 ●  May 2015

28 TPA news

Cover Story

TPA news28

“การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC ในมุมมองญี่ปุ่น” โดย 

Mr. Masayasu HOSUMI: President of JETRO, Bangkok และหัวข้อ 

“กฎหมาย และมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ และผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมไทย” โดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 

และที่พลาดไม่ได้เลยส�าหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน 1 เสียง 

ของท่านส�าคัญยิ่ง ซึ่งปีนี้สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือก 

ตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่ และเลือกนายกสมาคมฯ ท่าน

ใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก รศ.ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมและ

คณะกรรมการบรหิารได้ครบวาระการท�างาน 2 ปี เช่นเดยีวกนัขอถอื

โอกาสนี้เชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

และขอเชิญชวนสมาชิกสามัญทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีความรู้

ความสามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ของเรา

ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 

ตลอดปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ด�าเนิน

กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต่อภาคอตุสาหกรรมไทยนานปัการ 

ปี 2557 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กรให้ความส�าคัญ และ

ด�าเนินการพัฒนาองค์กร รวมถึงบุคลากร เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC 

และ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การทีเ่ป็นผูส่้งเสรมิความรู ้และน�าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาเผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถ ส่งเสรมิศกัยภาพ และสร้างความเจรญิก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ และอตุสาหกรรมของประเทศ

ให้สามารถเติบโต รองรับการก้าวสู ่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งบนเวทีการค้าสากล 

ตลอดปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

รวมถึงผลกระทบ และการสร้างสรรค์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่

เสรมิสร้างผูป้ระกอบการ บคุลากร องค์การ ให้ร่วมเตบิโตอย่าง

ยั่งยืนควบคู่กันไป TPA News ฉบับนี้ขอสรุปผลงาน และกิจกรรม

เด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ 2557 ทีผ่่านมา น�าเสนอแก่สมาชกิ ส.ส.ท. 

ทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม

สร้างผูป้ระกอบการ บคุลากร องค์การ พร้อมทัง้ด�าเนนิการจดักจิกรรม

ใหม่เพือ่ตอบสนอง และรองรบัการเจรญิเตบิโตของตลาดใหม่ มาเริม่

กนัทีเ่ดือนแรกของปีงบประมาณ 23-24 เมษายน 2557 กบัการแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2557 รอบคัดเลือก  

ส.ส.ท. ได้สร้างสรรค์นสิิต นกัศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�างาน ซึ่งได้รับความสนใจ

จากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อ

หา 32 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17-18 

พฤษภาคม 2557 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 

นอกจากนี้ ส.ส.ท. ได้ร่วมเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน รวมถึงเสริมสร้าง และยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต

ของผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง 

กบังานประกวดรางวลัคณุภาพ ซึง่ประกอบไปด้วยการประกวดรางวลั 

งาน Thailand Kaizen Award 2014, งาน Thailand Lean Award 
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2014, งาน Thailand 5S Award 2014 งานที่ยกระดับการพัฒนา 

กระบวนการผลิตขององค์การต่างๆ ด้วยกิจกรรม Kaizen และสร้าง 

ก�าไรให้กับองค์การด้วย Lean 

นอกจากนี้ยังมีงานประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 

และ ปิดท้ายด้วย KANO Quality Award 2014 เพื่อเสริมสร้างองค์กร

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการน�าระบบระบบบริหารงานคุณภาพ 

เข้ามาใช้ในองค์กร สร้างความเข้มแขง็ของธรุกิจอตุสาหกรรมไทย โดย

การดงึความสามารถของบคุลากรทีม่คีวามโดดเด่น และแตกต่าง ให้

เป็นทมีงานเดยีวกนั ช่วยกันพฒันาศกัยภาพทีม่อียู่อย่างไม่จ�ากดัออก

มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และองค์การ

อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมท่ีเสรมิสร้างการผลิต เสรมิสร้างผู้ประกอบ-

การใหม่ เสรมิสร้างธรุกจิ SMEs อกีหลายกจิกรรม หลายโครงการ เพือ่

เตรียมความ พร้อมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC อาทิ การจัดกิจกรรม Road Show ไปยังภูมิภาค

ต่างๆ ผ่านการจัดสัมมนา โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการจัด

สัมมนา และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อ 

“แนวทางการสอบเทียบ (Calibration) และทวนสอบ (Verification) 

เครือ่งมือวดัอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื” ณ ศนูย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา 

จ.อยุธยา, หวัข้อ “การควบคมุเครือ่งวดัทางการแพทย์ ตามข้อก�าหนด 

ISO15189:2007” และ “Lean for Hospital” โดยจัดร่วมกับศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรี จ.ชลบุรี

และอีกหน่ึงในเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 

40 ปี ของ ส.ส.ท. ในการเป็นผู้ส่งเสริมความรู้ ควบคู่การพัฒนา

บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ส่งเสริมศักยภาพ กับการเตรียม

ความพร้อมให้ ธุรกิจ SMEs พร้อมรับสถานการณ์การเปิดตลาด 

การค้าเสรี (AEC) ในงาน TPA International Forum 2015 จัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “Preparing Thai 

SMEs to Stay Competitive under AEC 2015 Environment” ภาย

ใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรไทย-ญี่ปุ่น เพื่อร่วมผลักดัน SME ไทย

ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่งยืน

พร้อมท้ังก้าวส�าคัญของการเตรียมพร้อมให้กับธุรกิจ SMEs 

รับมือการเปิดตลาดการค้าเสรีที่ก�าลังจะมาถึง ด้วยการสนับสนุน

ข้อมูล เทคนิค และการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความ-

สามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมก้าวสู ่การแข่งขันบนเวทีสากล 

กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สมาคมฯ 

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงาน องค์กร และภาคอุตสาห-

กรรมต่างๆ 

กจิกรรมทีท่างสมาคมฯ ด�าเนนิการอยูไ่ม่ได้มเีพยีงเท่านี ้ยงัมี

กจิกรรมอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมสมาชกิสมัพนัธ์ การเยีย่มชม

โรงงาน การปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่

จัดให้กับสมาชิกสมาคม หรือภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึง หลักสูตร

เรียนภาษา หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และสิ่งพิมพ์ ทั้งในรูปแบบ

ต�ารา หนงัสอืเล่ม หนงัสอืแปล วารสารต่างๆ ทีค่ดัสรรออกมา ให้บรกิาร

กับสมาชิก หรือแม้แต่กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณ

กุศลทั้งหลาย การเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ แด่ 

ผู ้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน�้าพุ, มูลนิธิเด็กโสสะ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี ้

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาองค์กร ภาค-

อุตสาหกรรมไทย ตลอดจนสังคมโดยรวม 

มาร่วม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก้าวไปกับเรา

ในการประชุมใหญ่ สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 43/2558 ร่วมรับฟังการ

รายงานผลการด�าเนินงานของ สมาคมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง

เปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมใหม่ และพัฒนา

กิจกรรมเดิม อีกทั้ง สมาชิกสามัญทุกท่านจะได้มีโอกาสเลือกตั้ง 

คณะกรรมบรหิารสมาคมชุดใหม่ และเลอืกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ 

เข้ามาบริหารสมาคมฯ พร้อมรับฟังปาฐกถา พิเศษในหัวข้อ “การ

ปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC ในมุมมองญี่ปุ่น” โดย Mr. 

Masayasu HOSUMI: President of JETRO, Bangkok และหัวข้อ 

“กฎหมาย และมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ และผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมไทย” โดย หม่อมหลวงปณุฑรกิ สมติิ อธิบดีกรมพฒันา

ฝีมือแรงงาน 

ร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมลงคะแนนเลอืกผูม้คีวามรูค้วาม 

สามารถเข้ามาร่วมดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสมาคมฯ ให้เจริญ

ก้าวหน้าสืบต่อไปในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 

11.00-17.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ซ.พัฒนาการ 18 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2258 

0320-5 TPA
news


