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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ จดังานแถลงข่าวแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี กลุม่ 

ส.ส.ท. ก้าวสู ่Thailand 4.0 อย่างยัง่ยนื เมือ่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ 

โรงแรมเรดสินั บล ูพลาซ่า กรงุเทพฯ โดย รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ์ 

นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี (ไทย-ญีปุ่น่) กล่าวเปิดงาน พร้อม

แถลงกลยทุธ์ TPA Cluster และผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์  

อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ นายเจน น�าชยัศริ ิประธาน

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.กิตพิงค์ พร้อมวงค์ เลขาธกิาร 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแห่งชาติ Mr.Takeshi Uchiyamada Chairman of Japan-

Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) Mr.Hirofumi 

Miyake Minister-Counselor สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า

แผนกลยุทธ์ “TPA Cluster”

กลุ่ม ส.ส.ท. ก้าวสู่ Thailand 4.0 

ภายใต้กรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ประเทศไทย Mr.Manabu Kahara ประธานคณะกรรมการ TNI-JCC 

Mr.Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 

ของญีปุ่น่ (JETRO)  Mr.Hiroo Tanaka หัวหน้าส�านักงานผูแ้ทน JICA 

Mr.Shinya Kuwayama ประธาน AOTS และ Mr.Yoshinori Furu-

kawa หัวหน้าส�านักงานผู้แทน NEDO 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) หรือ ส.ส.ท.  

ก่อตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2516 โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างศกัยภาพขององค์กร 

และบุคลากรในการให้บริการ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศไทย ภายใต้อุดมการณ์ “เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐาน

เศรษฐกจิ” ตลอดระยะเวลา 44 ปี ในการด�าเนินกิจกรรมของ ส.ส.ท. 

มีความก้าวหน้ามาโดยล�าดับ และมีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ 

การฝึกอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ โรงเรียนสอนภาษา และจัด

พิมพ์หนังสือ สรุปได้ดังนี้
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1. มีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม และสมัมนา จ�านวนกว่า 1,000,000 คน

2. มีผู ้เข้ารับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ จ�านวนกว่า 

10,000 องค์กร และมเีครือ่งมือวดัท่ีเข้ารบับรกิาร กว่า 700,000 เครือ่ง

3. มีผู้เข้าเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี และไทย

จ�านวนกว่า 280,000 คน

4. มกีารจดัพมิพ์หนงัสอื อาท ิภาษาและวฒันธรรม วศิวกรรม

เทคโนโลยี เทคนิคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ จ�านวนกว่า 

1,400 รายการ และมียอดพิมพ์ กว่า 6,500,000 เล่ม

พ.ศ. 2550 ส.ส.ท. ได้ด�าเนินการจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุน่ หรือ ส.ท.ญ. โดยมเีป้าหมายเพือ่ผลิตบณัฑติทีม่คีวามรูต้รง

กบัความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอตุสาหกรรม ในหลกัสตูร

ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ซึง่ตลอด 10 ปี นับแต่ก่อตัง้สถาบนั

มีผู้ส�าเร็จการศึกษากว่า 4,500 คน และมีอัตราเข้าท�างาน 100 

เปอร์เซ็นต์

พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้ประกาศใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ 

Thailand 4.0 เพือ่น�าประเทศมุง่สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยนื อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแผนยุทธศาสตร์ให้พื้นที่ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม 

และการเติบโตจะถูกระบุเป็น 10 S-Curves ใหม่ นอกจากนี้รัฐบาล

ยังได้ริเริ่มจัดท�าโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ 

EEC: Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นส่วนที่ผลักดันให้ประเทศ

มกีารพฒันาอย่างก้าวกระโดด ความท้าทายส�าคัญจงึเกิดขึน้แก่ภาครฐั 

และภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กร และบุคลากร 

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ อาทิ การเพิ่มผลผลิต ความสามารถ

ด้านนวตักรรม และการพฒันาธรุกจิด้วยความคดิทีส่ร้างสรรค์ ดงันัน้ 

หนึง่ในกลไกส�าคัญในการผลกัดันให้เป็นประเทศไทย 4.0 จ�าเป็นต้อง

มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

รศ.ดร.สจุรติ คณูธนกลุวงศ์ นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ ส.ส.ท. จะครบรอบการก่อตั้ง 

45 ปี และ ส.ท.ญ. ครบรอบการก่อต้ัง 10 ปี ในปีนี ้จงึได้ร่วมกนัด�าเนนิ

โครงการจัดท�าแผนกลยุทธ์ TPA Cluster เพื่อก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ Social Innovation โดยเป็นองค์การช้ันน�า 

ในภูมิภาคอาเซียนในด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ 

สร้างความเข้มแขง็ด้านวชิาการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยั

ใหม่อย่างเข้มข้น เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของธรุกจิไทยสูร่ะดบัโลก 

โดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือจากเครือ

ข่ายที่ เข ้มแข็ง ทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชนในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ ่น อาทิ กระทรวง

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

(สวทน.) Japan-Thailand Economic Cooperation Society JTECS 

และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  

กลุ่ม ส.ส.ท. ก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน เพื่อก�าหนดทิศทางการ



29TPA news 29TPA news

Cover Story

August 2017 ●  No. 248

ด�าเนนิงานให้ก้าวทนัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และ

สอดคล้องกบัความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์กร 

(Stakeholders) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  

และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่

1. การพฒันาแบบจ�าลองการเรยีนรูโ้ดยใช้ระบบสารสนเทศ

อย่างเหมาะสม ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม 

MOOC: Massive Open Online Course ในการฝึกอบรม และการ

พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้บริการ HRD: Human Resource De-

velopment ในพืน้ท่ีทีจ่�าเป็น และห่างไกล อาท ิMonodzukuri ในด้าน

การผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

การผลิต

2. การสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยการจดัตัง้

ศนูย์ความเชีย่วชาญหลายแขนง อาทิ TQM, TPM, Intelligent System 

Integration และ Data Science & Analytics

3. การสร้างศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนสาขาเฉพาะทาง ด้วย

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต อาทิ ระบบอัตโนมัติ, Robotics, 

การพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ

4. การจัดตั้งศูนย์การสร้างธุรกิจใหม่ส�าหรับนักเทคโนโลยี

และผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยการให้บรกิารส่ิงอ�านวยความสะดวก 

และผู้เชี่ยวชาญ จะถูกจัดเตรียมไว้ส�าหรับนักเทคโนโลยี และผู้

ประกอบการรายใหม่ ที่มุ ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริการ  

โดยการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

5. การขยายกิจกรรมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการ

เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติส�าหรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนากิจกรรมอบรมด้านเทคนิค และการแข่งขันประกวดด้าน

คุณภาพ

 นายเจน น�าชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า หนึง่ในบทบาทหน้าทีข่องสภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย คือ การเป็นแกนกลางของภาคเอกชน ภาคการผลิต 

พร้อมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา SMEs ร่วมกบัภาครฐับาล

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดล้อมของไทยให้ยัง่ยนื ซึง่แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี กลุม่ ส.ส.ท. จะ

เข้ามามีส่วนช่วยในด้านพัฒนา และสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

มทีกัษะความสามารถพร้อมในการแข่งขนัของธรุกจิอตุสาหกรรมไทย

สู่สากล โดยสภาอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุน และเป็นแกนกลาง

ประสานให้ความช่วยเหลอืแผนดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นเรือ่งจ�าเป็นต่อการ

ขับเคลื่อน และด�าเนินยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม

ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น หรือสทญ. กล่าวว่า สทญ. ได้มีการปรับหลักสูตรของ

สถาบันฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งจัดท�าหลักสูตร

นานาชาติ การจัดท�าหลักสูตรด้านดิจิทัล เอ็นจิเนียริ่ง การจัดท�า

หลักสูตร ดาต้า ไซส์ อนาไลติกส์ และจัดท�าหลักสูตรนานาชาติด้าน

บริหารธุรกิจ เชื่อมั่นว่าจะสร้างนักศึกษาใหม่ด้านนี้ปีละกว่า 40 คน 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ กล่าวว่า 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
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การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้ ซึ่งจะท�าให้

ประเทศมีความสามารถในการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงอันเกดิจาก

กระแสโลกาภวิตัน์  โดยหนึง่ในแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี กลุม่ ส.ส.ท. เรือ่ง

การขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ ่มท่ีกว้างขึ้นโดยใช้ MOOC 

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ตไปยงักลุม่เป้าหมายทีม่ปัีญหาในการให้บรกิาร โดยเฉพาะ

อย่างยิง่หลกัสตูรทีเ่พิม่ทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัอุตสาหกรรม ซึง่จะช่วย

ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ 

ทุกเวลา และเป็นการจัดการการศึกษาที่ต้นทุนต่อผู้เรียนต�่า อันจะ 

ส่งผลดีต่อการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมไทย 4.0 และจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม

ไทยอีกด้วย

ทัง้นี ้ภายในงานยังได้จดังานครบรอบ 10 ปี สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุน่ ในช่วงบ่ายเป็นการจดัสมัมนา International Forum 2017 

โดยได้รับเกยีรตจิาก ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายในหวัข้อ Digital Economy 

and Thailand’s Industrial Development , Mr.Kazuhisa Kobayashi 

Director General of Trade and Economic Cooperation Bureau, 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) บรรยายในหวัข้อ 

Japanese Industrial-Development Cooperation in ASEAN and 

Thailand, Mr.Takeshi Uchiyamada Chairman of Japan-Thailand 

Economic Cooperation Society (JTECS) บรรยายในหวัข้อ Japanese 

Investment Trend in ASEAN and Thailand และ นายเจน  

น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายใน

หวัข้อ Thailand Industrial Development and Cooperation from 

Japan

การจัดงานแถลงข่าวแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี กลุม่ ส.ส.ท. ก้าวสู่ 

Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน และการจัดงาน International Forum 

2017  เนือ่งในโอกาสที ่ส.ส.ท. จะครบรอบการก่อตัง้ 45 ปี และ ส.ท.ญ. 

ครบรอบการก่อตัง้ 10 ปี เป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันาไปสูธ่รุกจิ

ใหม่ Social Innovation ทีเ่ป็นองค์การชัน้น�าในภมูภิาคอาเซยีนในด้าน

การพฒันาองค์กร และทรพัยากรมนษุย์ โดยสร้างความเข้มแขง็ทาง

ด้านวชิาการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างเข้มข้น เพือ่

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของธรุกจิไทยสูร่ะดบัโลก


