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สวัสดี

ค่ะท่านสมาชิก ส.ส.ท.ผูท้ รงเกียรติทกุ ท่านส�ำหรับ
การพบกันครั้งนี้ Member Club ขออัพเดทท่าน
สมาชิกด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญกันเลยนะคะ
เมือ่ ไม่นานมานีท้ างสมาคม ได้มกี ารจัดงานแถลงข่าวถึงแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในกลุ่ม TPA Cluster กลุ่ม ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
เรดิสันบลู โดยงานดังกล่าวมีเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมงาน และร่วมแถลงการณ์ให้การ
สนับสนุนหลากหลายองค์กรทัง้ ภาครัฐ และเอกชน จากทัง้ ประเทศไทย และประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้
กลุ่มสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และเผยแพร่ข่าวสารอีกหลายส�ำนัก

Member Club ขอย้อนเสนอภาพบรรยากาศของงาน และพร้อมกับน�ำสรุปทิศทางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
TPA Cluster กลุ่ม ส.ส.ท. - สทญ. ก้าวสู่ Thailand 4.0 แข็งแกร่ง และยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
กลุม่ ส.ส.ท.” ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พืน้ ฐานส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ หนึง่ ในกลไกส�ำคัญน�ำประเทศไทยสูก่ ารพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง

Collaborative Meeting and Press Conference of TPA Cluster (TPA & TNI)
“5 Year Strategy towards Thailand 4.0 Sustainable Development”
เนื่องในโอกาสที่ ส.ส.ท. จะครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี และ ส.ท.ญ. ครบรอบการก่อตั้ง 10 ปี ในปีนี้ จึงได้ร่วมกัน
ด�ำเนินโครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ TPA Cluster เพื่อก�ำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ Social Innovation โดยเป็นองค์การชั้นน�ำใน
ภูมิภาคอาเซียนในด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง
เข้มข้น เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยสูร่ ะดับโลก โดยอาศัยประสบการณ์ความเชีย่ วชาญ และความร่วมมือจากเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
ทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Japan-Thailand Economic Cooperation Society or JTECS,
Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (JCCB), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable
Partnerships (AOTS), METI และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กลุ่ม ส.ส.ท. ก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน
เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานให้กา้ วทันสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
1. การพัฒนาแบบจ�ำลองการเรียนรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม ด้วยการเปิดหลักสูตรออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม
MOOC: Massive Open Online Course ในการฝึกอบรม และการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้บริการ HRD: Human Resource Development ในพื้นที่ที่จ�ำเป็นและห่างไกล อาทิ Monodzukuri ในด้านการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
2. การสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญหลายแขนง อาทิ TQM, TPM, Intelligent System
Integration และ Data Science & Analytics
3. การสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาเฉพาะทาง ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต อาทิ ระบบอัตโนมัติ, Robotics,
การพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ
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4. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่
ส�ำหรับนักเทคโนโลยีและผู้ประกอบการรายใหม่
ด้วยการให้บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จะถูกจัดเตรียมไว้สำ� หรับนักเทคโนโลยี
และผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
และธุรกิจบริการ โดยการเชื่อมโยงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
5. การขยายกิจกรรมไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติส�ำหรับ
นักเรียนจากประเทศเพือ่ นบ้าน การพัฒนากิจกรรม
อบรมด้านเทคนิค และการแข่งขันประกวดด้าน
คุณภาพ

และอีกไม่นานนี้สมาชิก ส.ส.ท. จะได้พบกับศูนย์แห่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ TPA MOOC: มิติใหม่ของการเรียนรู้ ที่จะเปิด
หลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ Member club จะได้น�ำความกระจ่างมาน�ำเสนอกันนะคะว่าเหตุใด MOOC จึงเป็นมิติใหม่แห่งการเรียน
รู้ ที่ เรียนรู้ได้ทุกที่ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เปิดกว้างแห่งการเรียนรู้ ความเท่าเทียมของการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต เราชาวสมาชิก
ส.ส.ท. และ Member club อย่าลืมติดตาม และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของ ส.ส.ท. ได้นะคะ ที่ www.tpa.or.th , www.Facebook.com/สื่อสาร
องค์การและสมาชิก
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