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บทสรุปผู้บริหาร

	 สมาคมส่งเสริิมเทคโนโลยีี	 (ไทยี-ญีี่�ปุ่่�น)	 เปุ่็นองค์กริที�ทำหน้าที�ส่งเสริิมการิใช้้เทคโนโลยีี

ในด้้านต่่าง	ๆ	โด้ยีเฉพาะองค์ความริ้้จากปุ่ริะเทศญี่ี�ปุ่่�น	แต่่จากผลกริะทบของ	COVID-19	ในช้่วง	

2	ปุ่ีที�ผ่านมาทำให้สมาคมฯ	ปุ่ริะสบปุ่ัญี่หาด้้านผลปุ่ริะกอบการิ	นอกจากน้�นแล้ว	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง

ที�ริวด้เริว็ท้�งด้้านพฤต่กิริริม	เทคโนโลยี	ีและเศริษฐกิจ	ก็ทำให้เกดิ้ผลกริะทบต่่อการิด้ำเนนิกจิกริริม

ต่่าง	ๆ	ของสมาคมฯ	เช้่นเด้ียีวก้น	โด้ยีกริอบแนวคิด้สำหริ้บการิทำแผนยี่ทธศาสต่ริ์	5	ปุ่ีนี�	จะเน้น

การิใช้้และถ่่ายีทอด้เทคโนโลยีีและนว้ต่กริริม	เพ่�อเพิ�มปุ่ริะสิทธิภาพ	ให้ท้นต่่อการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง

ต่่าง	 ๆ	 และขยีายีความริ่วมม่อก้บองค์กริต่่าง	 ๆ	 เพ่�อเสริิมจ่ด้แข็งและลด้ผลกริะทบจากจ่ด้อ่อน	

ของสมาคมฯ	ให้สามาริถ่ต่อบสนองต่่อความเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงต่่าง	ๆ	เพ่�อคงปุ่ณิิธานและวิส้ยีท้ศน์ของ

สมาคมฯ	ไว้	โด้ยีมีเปุ่้าหมายีการิด้ำเนินการิให้ผลปุ่ริะกอบการิกล้บมาเปุ่็นบวกอยี่างต่่อเน่�อง

	 จากกริอบแนวคดิ้และการิวเิคริาะห์สภาวะปัุ่จจบ่น้	ริวมถ่งึการิคาด้การิณ์ิอนาคต่	จึงกำหนด้

แผนกลยี่ทธ์ออกมาเปุ่็น	4	ด้้าน	และมีต่้วช้ี�ว้ด้หล้กจำนวน	4	ต่้วได้้แก่

	 1.	การิเสริิมสริ้างสมาคมฯ	ให้แข็งแกริ่งในท่กด้้าน	เพ่�อเพิ�มขีด้ความสามาริถ่ของสมาคมฯ	

ในริะยีะยีาว	มีต่้วช้ี�ว้ด้หล้กค่อ	จำนวนและผลสำเริ็จของโคริงการิ

	 2.	การิขยีายีเคริ่อข่ายีและสริ้างพ้นธมิต่ริเพ่�อการิสริ้างและขยีายีกิจการิของสมาคมฯ	

มีต่้วช้ี�ว้ด้หล้กค่อ	จำนวนองค์กริที�มีความริ่วมม่อเพิ�มขึ�น

	 3.	การิพ้ฒนาและยีกริะด้้บไปุ่ส้่การิเปุ่็นผ้้ให้บริิการิโซล้ช้้�น	ซึ�งข้บเคล่�อนด้้วยีเทคโนโลยีี

และนว้ต่กริริม	มีต่้วช้ี�ว้ด้หล้กค่อ	จำนวนล้กค้าที�ใช้้บริิการิที�มีเทคโนโลยีีและนว้ต่กริริม

เปุ่็นพ่�นฐาน

	 4.	การิสริ้างการิริ้บริ้้	 เสริิมสริ้างความส้มพ้นธ์และการิมีส่วนริ่วมของสมาช้ิก	และผ้้มีส่วน

เกี�ยีวข้องก้บสมาคมฯ	 มีต่้วช้ี�ว้ด้หล้กค่อ	 การิริ้บริ้้และความพึงพอใจเกี�ยีวก้บสมาคมที�

เพิ�มขึ�น
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คำานำา

	 ต่ามมต่ิที�ปุ่ริะช้่มคณิะกริริมการิบริิหาริสมาคม	คริ้�งที�	2/2565	ว้นอ้งคาริที�	22	ก่มภาพ้นธ์	

2565	ซึ�งมี	ผศ.ปุ่ริะยี้ริ	 เช้ี�ยีวว้ฒนา	นายีกสมาคม	เปุ่็นปุ่ริะธาน	ได้้แต่่งต่้�งคณิะทำงานจ้ด้ทำแผน

กลยี่ทธ์การิบริิหาริสมาคมฯ	ริะยีะ	5	ปุ่ี	ต่ามกฎและข้อบ้งค้บสมาคม	 เพ่�อจ้ด้ทำแผนกลยี่ทธ์การิ

บริิหาริสมาคมฯ	 โด้ยีมีว้ต่ถ่่ปุ่ริะสงค์ที�จะทำให้การิบริิหาริงานสมาคมฯ	 มีปุ่ริะสิทธิภาพในการิ

บริิหาริจ้ด้การิองค์กริให้สอด้คล้องก้บสภาวะปุ่ัจจ่บ้นและแนวโน้มในอนาคต่ที�มีการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง

อยี่างริวด้เริ็ว	 โด้ยียี้งยีึด้ม้�นและด้ำเนินริอยีต่ามอ่ด้มการิณิ์พ่�นฐานของสมาคมฯ	 ที�มีส่วนช้่วยี	

ข้บเคล่�อนภาคอ่ต่สาหกริริมไทยีให้ก้าวหน้า	เต่ิบโต่	ม้�นคง	และยี้�งยี่น

	 การิจ้ด้ทำแผนกลยี่ทธ์การิบริิหาริสมาคมฯ	 ริะยีะ	 5	 ปุ่ีในคริ้�งนี�	 คณิะทำงานฯ	 ได้้ศึกษา

แผนกลยี่ทธ์การิบริิหาริสมาคมฯ	ฉบ้บล่าส่ด้	และแผนยี่ทธศาสต่ริ์สถ่าบ้นเทคโนโลยีีไทยี-ญีี่�ปุ่่�น	

กริอบการิพ้ฒนาริะยีะ	 5	 ปุ่ี	 (2560-2564)	 เพ่�อให้มีความสอด้คล้อง	 สน้บสน่น	 และริ่วมม่อ	

ริะหว่างก้น	ให้เกิด้การิผสานพล้งริองริ้บการิปุ่ริ้บต่้วคริ้�งใหญี่่ของสภาวะการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงในภาค

อ่ต่สาหกริริมของปุ่ริะเทศไทยี	ริวมท้�งการิข้บเคล่�อนของเศริษฐกิจและส้งคม

	 แผนการิบริิหาริสมาคมฯ	 ริะยีะ	 5	 ปุ่ีที�จ้ด้ทำขึ�นนี�	 ได้้ผ่านการิริ้บฟัังความคิด้เห็นจากผ้้มี

ส่วนได้้ส่วนเสียีที�เกี�ยีวข้องก้บสมาคมฯ	อ้นได้้แก่	สมาช้ิก	พน้กงาน	วิทยีากริ	ภาคเอกช้น	ภาคริ้ฐ	

และสถ่าบ้นการิศึกษาที�เกี�ยีวข้อง	 เพ่�อนำเสนอต่่อที�ปุ่ริะช้่มใหญี่่	 ให้ทำการิริ้บริองต่ามกฎและข้อ

บ้งค้บสมาคม	ฉบ้บแก้ไข	พ.ศ.	2562
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1. บทนำา

	 ต่้�งแต่่เริิ�มการิก่อต่้�งสมาคมฯ	 ในปุ่ี	 พ.ศ.	 2516	 จนถ่ึงปุ่ัจจ่บ้น	 สมาคมฯ	 ด้ำเนินกิจกริริม

ต่ามอ่ด้มการิณิ์	 “เผยแพร่่วิิทยาการ่ สร่้างฐานเศร่ษฐกิจ”	 ด้้วยีม่่งหว้งจะเปุ่็นพล้งส่วนหนึ�งใน

การิพฒ้นาองค์กริและบค่ลากริ	 เพ่�อสร้ิางความเจริญิี่ก้าวหน้าและยีกริะด้บ้ธร่ิกิจอต่่สาหกริริมของ

ปุ่ริะเทศ

	 การิด้ำเนินกิจกริริมต่่าง	ๆ	ของสมาคมฯ	ในช้่วง	1-2	ปุ่ีที�ผ่านมาได้้ริ้บผลกริะทบจากการิ

แพริ่ริะบาด้ของเช้่�อไวริ้ส	 COVID-19	 เช้่นเด้ียีวก้บองค์กริต่่าง	 ๆ	 ส่งผลให้สมาคมฯ	 ต่้องมีการิ

ปุ่ริ้บต่้ว	 และเผช้ิญี่หน้าก้บสถ่านการิณิ์ที�มีความท้าทายี	 และยีากลำบาก	 ท้�งการิปุ่ริ้บต่้วด้้าน

การิทำงาน	 การิด้ำเนินช้ีวิต่ให้สามาริถ่ด้ำเนินต่่อไปุ่ได้้โด้ยีไม่ต่ิด้ข้ด้	 และมีความปุ่ลอด้ภ้ยี	 โด้ยี

คณิะกริริมการิบริิหาริ	ริวมถ่ึงผ้้บริิหาริสมาคมฯ	ได้้ริ่วมก้นต่ิด้ต่ามสถ่านการิณิ์ต่่าง	ๆ	อยี่างใกล้ช้ิด้	

ริะด้มความริ่วมม่อจากท่กภาคส่วนของสมาคมฯ	 เพ่�อหาแนวทางที�เหมาะสมก้บสถ่านการิณิ์ที�

เกดิ้ขึ�น	ให้การิด้ำเนนิงานด้้านต่่าง	ๆ	ริวมถึ่งการิให้บริกิาริแก่สมาชิ้ก	ผ้้ปุ่ริะกอบการิ	ผ้้มอีปุ่่การิคณ่ิ	

สามาริถ่ด้ำเนินต่่อไปุ่โด้ยีริ้บผลกริะทบน้อยีที�ส่ด้	

	 สมาคมฯ	 ยี้งคงเดิ้นหน้าด้ำเนินกิจการิ	 พริ้อมให้บริิการิอยี่างต่่อเน่�อง	 โด้ยีผ้้บริิหาริที�มี

ปุ่ริะสบการิณิ์ในการิบริิหาริงานภายีใต่้มาต่ริการิควบค่ม	 COVID-19	 ปุ่ริ้บเปุ่ลี�ยีนองค์กริให้มี

ปุ่ริะสิทธิภาพ	มีความแข็งแกริ่งมากขึ�น	โด้ยียีึด้ถ่่อความปุ่ลอด้ภ้ยีของท่กคนเปุ่็นหล้ก	เริาได้้เต่ริียีม

ความพริ้อม	 วางแผนการิริ้บม่อภาวะวิกฤต่	 และการิส่�อสาริที�ช้้ด้เจนเพ่�อสริ้างความเช้่�อม้�นให้แก่

ท่กภาคส่วน	ซึ�งมีผลงานปุ่ี	2560-2564	โด้ยีสริ่ปุ่ด้้งนี�

	 1.		จำนวนสมาช้ิกของสมาคมปุ่ริะเภทสาม้ญี่	วิสาม้ญี่	และนิต่ิบ่คคล	9,111	ริายี

	 2.		จำนวนคอริ์สเริียีนของโริงเริียีนภาษาและว้ฒนธริริม	3,518	คอริ์ส	29,380	คน

	 3.		จำนวนงานล่ามและงานแปุ่ล	1,420	งาน

	 4.		จำนวนริายีการิผลิต่ภ้ณิฑ์์ที�จ้ด้ทำของสำน้กพิมพ์	1,147	ริายีการิ	1,532,454	เล่ม	

	 5.		จำนวนผลงานส่�อ	111	งาน	และส่�อม้ลต่ิมีเด้ียี	92	งาน

	 6.		จำนวนผ้้เข้าอบริม	64,700	คน	5,818	คอริ์ส

	 7.		จำนวนบริิการิให้คำปุ่ริึกษา	 229	 บริิษ้ท	 การิริ้บริองผลบ่คลากริด้้านการิผลิต่	 1,441	

คน	และริ้บริองผลความปุ่ลอด้ภ้ยีด้้านเคริ่�องจ้กริ	1,371	คน

	 8.		การิส่งผลงานสม้คริริ้บริางว้ล	TPA	Award	จำนวน	2,649	ผลงาน	จำนวน	248	องค์กริ

	 9.		เคริ่�องม่อว้ด้ที�ให้บริิการิสอบเทียีบ	จำนวน	229,386	เคริ่�องม่อ
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	 ผลอ้นเน่�องมาจากสถ่านการิณิ์การิแพริ่ริะบาด้ด้้งกล่าว	 ทำให้สมาคมฯ	 ได้้ริ้บผลกริะทบ

อยี่างมาก	 โด้ยีเฉพาะอยี่างยีิ�งการิจ้ด้สอนภาษาและจ้ด้อบริมส้มมนา	ซึ�งไม่สามาริถ่ให้บริิการิและ

จ้ด้กิจกริริมต่่าง	ๆ 	ภายีในสถ่านที�ได้้ต่ามปุ่กต่ิในช้่วงการิริะบาด้ในแต่่ละริะลอก	ริวมถ่ึงการิแข่งข้น

ห่่นยีนต่์	ส.ส.ท.	ช้ิงแช้มปุ่์ปุ่ริะเทศไทยี	และการิจ้ด้งาน	Award	หลายี	ๆ	งานในปุ่ีที�ผ่านมาต่้อง

ถ่้กยีกเลิก	หริ่อเล่�อนออกไปุ่เช้่นก้น

	 โริงเริยีีนภาษาและวฒ้นธริริม	คอร์ิสการิเริยีีนต้่องถ่ก้ยีกเลิกหริอ่เล่�อนออกไปุ่	จำนวนคอร์ิส

ที�เปิุ่ด้สอนลด้ลงอย่ีางมากเม่�อเทียีบกบ้ปีุ่ที�ผ่านมา	 โด้ยีเฉพาะในช่้วงการิแพร่ิริะบาด้อย่ีางหนก้ของ	

COVID-19	 ทำให้มีคำส้�งห้ามการิจ้ด้การิเริียีนการิสอน	 แม้ว่าจะมีการิปุ่ริ้บการิเริียีนภาษาเปุ่็น

ริ้ปุ่แบบออนไลน์	 เพ่�อให้น้กเริียีนสามาริถ่ใช้้เริียีนจากที�บ้านได้้	 แต่่วิธีการิด้้งกล่าวยี้งไม่ได้้ริ้บการิ

ต่อบริบ้ที�ด้จีากนก้เริยีีนเท่าที�ควริโด้ยีเฉพาะในช่้วงต้่น	 ในส่วนของสำนก้พมิพ์เองกไ็ด้้ริบ้ผลกริะทบ

ในล้กษณิะเด้ียีวก้นก้บของโริงเริียีนภาษาและว้ฒนธริริม	

	 การิศึกษาและฝึึกอบริมและศ้นยี์บริิการิให้คำปุ่รึิกษา	 ไม่สามาริถ่จ้ด้กิจกริริมได้้เลยีต่าม

ปุ่ริะกาศของริ้ฐบาลในช้่วงที�มีการิแพริ่ริะบาด้ส้ง	สถ่านปุ่ริะกอบการิที�เปุ่็นล้กค้าหลายีแห่งก็ได้้ริ้บ

ผลกริะทบทำให้ต่้องเล่�อนหริ่อยีกเลิกการิอบริมที�วางแผนไว้

	 บริกิาริสอบเทยีีบเคริ่�องมอ่วด้้ได้้ริบ้ผลกริะทบน้อยีที�สด่้เม่�อเทยีีบกบ้กิจกริริมอ่�น	ๆ	เน่�องจาก

การิสอบเทียีบเปุ่็นส่วนสำค้ญี่ของกริะบวนการิผลิต่ของโริงงานอ่ต่สาหกริริมที�มีปุ่ริะสิทธิภาพ	

และการิให้บริิการิทางการิแพทยี์ที�ต่้องการิความแม่นยีำ	 โริงงานหริ่อสถ่านปุ่ริะกอบการิยี้งคงใช้้

บริิการิของสมาคมฯ	เพ่�อริ้กษามาต่ริฐานการิผลิต่และการิให้บริิการิของต่นไว้

	 เพ่�อให้การิด้ำเนนิกิจการิของสมาคมฯ	 สามาริถ่ต่อบสนองความต้่องการิของผ้้ใช้้บริกิาริและ

ส้งคมที�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงไปุ่ต่ามเทคโนโลยีีและวิถ่ี	 New	Normal	ที�เกิด้ขึ�นอยี่างต่่อเน่�องและริวด้เริ็ว	

สมควริที�สมาคมฯ	 จะต้่องมกีาริปุ่ริบ้เปุ่ลี�ยีนแนวทางการิบริหิาริจด้้การิและพ้ฒนาศก้ยีภาพบค่ลากริ

ให้มีปุ่ริะสิทธิภาพยีิ�งขึ�น
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2. ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา

	 เพ่�อเปุ่็นข้อม้ลปุ่ริะกอบการิพิจาริณิา	 คณิะทำงานได้้ริวบริวมข้อม้ลที�แสด้งผลการิด้ำเนิน

การิของสมาคมฯ	และสถ่าบ้นฯ	ด้้งที�แสด้งในต่าริางข้างล่างนี�

2.1 รายงานสถานะทางการเงินของสมาคมฯ ย้อนหลััง 3 ปีี (พ.ศ.2562-2564)

รายการ                                                                               ปี 2562 2563 2564

1.	บ่คลากริ	(คน) 269 254 252

2.	สมาช้ิกสมาคมฯ	(ริายี) 7,548 8,649 9,111

3.	ริายีได้้ริวม	(ล้านบาท) 406.66 270.06 244.55

4.	ค่าใช้้จ่ายีริวม	(ล้านบาท) 386.01 277.32 268.28

5.	ริายีได้้ส้ง	(ต่่ำา)	กว่าริายีจ่ายี	(ล้านบาท) 20.66 (7.26) (23.74)

6.	สินทริ้พยี์ริวม	(ล้านบาท) 1,072.99 1,049.24 1,037.11

7.	ท่นสะสมริวม	(ล้านบาท) 970.71 963.61 934.89

8.	เงินสด้และริายีการิเทียีบเท่าเงินสด้ปุ่ลายีงวด้	(ล้านบาท) 275.03 209.49 379.50

2.2 รายงานสถานภาพแลัะสถานะทางการเงินของสถาบัันฯ ย้อนหลััง 3 ปีี 
 (พ.ศ. 2562-2564)  *	ณิ	31	พ.ค.	ปุ่ี	2564	เปุ่็นปุ่ริะมาณิการิ

รายการ                                                                               ปี 2562 2563 2564

1.	บ่คลากริ	(คน) 303 288 284

2.	น้กศึกษาใหม่ขึ�นทะเบียีน	(คน) 964 1,012 1,014

3.	บ้ณิฑ์ิต่สะสม	(คน) 7,518 8,442 8,595

4.	หล้กส้ต่ริที�เปุ่ิด้สอน	(หล้กส้ต่ริ) 25 25 25

5.	ริายีได้้การิด้ำาเนินงาน	(ล้านบาท) 305.55 289.27 261.82

6.	ค่าใช้้จ่ายีการิด้ำาเนินงาน	(ล้านบาท) 308.20 270.83 266.20

7.	ริายีได้้ส้ง	(ต่่ำา)	กว่าริายีจ่ายี	(ล้านบาท) (2.65) 18.45 (4.38)

8.	สินทริ้พยี์ริวม	(ล้านบาท) 873.44 873.06 870.00

9.	ท่นสะสมริวม	(ล้านบาท) 718.18 729.50 720.42

10.	ท่นสะสมจากผ้้ริ้บอน่ญี่าต่	(ล้านบาท) 347.23 347.23 347.23

11.	กริะแสเงินสด้คงเหล่อ 132.19 164.83 174.76
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	 จากต่าริางสร่ิปุ่ผลการิด้ำเนนิการิของสมาคมฯ	และสถ่าบน้ฯ	จะเหน็ได้้ว่า	การิแพร่ิริะบาด้

ของ	COVID-19	ส่งผลกริะทบต่่อริายีได้้และจำนวนน้กศึกษา	ในช้่วง	1-2	ปุ่ีที�ผ่านมา	ทำให้

ผลปุ่ริะกอบการิไม่เปุ่็นไปุ่ต่ามเปุ่้าหมายีที�กำหนด้ไว้

	 อยี่างไริก็ต่าม	 ต่ลอด้	 2	 ปุ่ีที�ผ่านมา	 สมาคมฯ	 ได้้พยีายีามปุ่ริ้บริ้ปุ่แบบให้เปุ่็นออนไลน์

มากขึ�นเพ่�อริองริบ้สถ่านการิณ์ิที�ผ้ใ้ช้้บริกิาริไม่สามาริถ่เข้าใช้้บริกิาริในสถ่านที�ได้้เหมอ่นสถ่านการิณ์ิ

ปุ่กต่ิ	 ริวมท้�งเพิ�มช้่องทางการิปุ่ริะช้าส้มพ้นธ์กิจกริริมและทำการิต่ลาด้ในเช้ิงริ่กและเช้ิงลึกเฉพาะ

กล่่มที�มีความจำเปุ่็นต่้องใช้้ท้กษะเฉพาะด้้านในการิปุ่ฏิิบ้ต่ิงาน	 ทำให้สมาคมฯ	 ยี้งสามาริถ่ด้ำเนิน

กิจการิต่่อได้้โด้ยีไม่ริ้บผลกริะทบมากน้ก

3. แผนกลยุทธ์ห้าปี

◉ กรอบัแนวคิด 

	 ในสภาวะที�องค์กริต่่าง	ๆ	ท้�วโลก	ได้้ริ้บผลกริะทบทางเศริษฐกิจที�เกิด้จากการิแพริ่ริะบาด้

ของ	COVID-19	ทำให้เกิด้วิถ่ี	New	Normal	กอปุ่ริก้บโคริงการิใหม่	ๆ	ของภาคริ้ฐที�ทยีอยีด้ำเนิน

การิต่ามยี่ทธศาสต่ริ์ช้าต่ิ	สมาคมฯ	จึงจำเปุ่็นต่้องปุ่ริ้บยี่ทธศาสต่ริ์และวิธีการิด้ำเนินกิจการิ	เพ่�อให้

สามาริถ่สนองต่อบความต่้องการิของผ้้ใช้้บริิการิและส้งคมที�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง	 และสามาริถ่บริิหาริ

จ้ด้การิให้มีผลปุ่ริะกอบการิที�ด้ีขึ�นและเต่ิบโต่ต่่อไปุ่ในอนาคต่

◉ ปีณิิธาน
	 กล่ม่	ส.ส.ท.	จะด้ำเนินกจิกริริมเพ่�อสร้ิางปุ่ริะโยีช้น์สง้สด่้ให้แก่ส้งคมผ่านการิพฒ้นาทริพ้ยีากริ

มน่ษยี์และการิสริ้างขีด้ความสามาริถ่ในการิแข่งข้นของธ่ริกิจและอ่ต่สาหกริริม

◉ ปีรัชญาสถาบัันฯ
	 พ้ฒนาวิทยีาการิ	เสริิมสริ้างอ่ต่สาหกริริม	เพ่�อเศริษฐกิจและส้งคม

◉ วิสัยทัศน์กลั่�ม
	 เปุ่็นองค์การิช้้�นนำในภ้มิภาคอาเซียีนในด้้านการิพ้ฒนาองค์กริและทริ้พยีากริมน่ษยี์โด้ยี

สริ้างความเข้มแข็งทางด้้านวิช้าการิและใช้้ปุ่ริะโยีช้น์จากเทคโนโลยีีสม้ยีใหม่อยี่างเข้มข้น	 เพ่�อ

เสริิมสริ้างความเข้มแข็งของธ่ริกิจไทยีส้่ริะด้้บโลก
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 วิิสััยทััศน์์สัมาคมฯ
	 เป็ุ่นศ้นย์ีกลางในการิส่งเสริมิองค์ความริ้แ้ละนำเทคโนโลยีทีี�ทน้สมย้ี	 มาเผยีแพร่ิและถ่่ายีทอด้

ให้แก่บ่คลากริและองค์กริต่่าง	ๆ 	ในปุ่ริะเทศ	เพ่�อให้เกิด้การิเต่ิบโต่ทางเศริษฐกิจและเพิ�มค่ณิค่าให้

แก่ส้งคมแบบยี้�งยี่น

 วิิสััยทััศน์์สัถาบััน์ฯ
	 เป็ุ่นสถ่าบน้อด่้มศกึษาเอกช้นช้้�นนำทางด้้านเทคโนโลยี	ีการิจด้้การิ	และภาษา	มคีวามเป็ุ่น

นานาช้าต่ิที�มีเคริ่อข่ายีท้�งในและต่่างปุ่ริะเทศที�เข้มแข็ง	มีความเปุ่็นเลิศทางวิช้าการิ	การิปุ่ริะยี่กต่์

และเผยีแพริ่องค์ความริ้้แก่ส้งคม	และสอด้คล้องก้บยี่ทธศาสต่ริ์ช้าต่ิ	

◉ พันธกิจสมาคมฯ
	 1.	ส่บสานปุ่ณิิธานในการิเผยีแพร่ิและถ่่ายีทอด้เทคโนโลยีีส่้ส้งคมเพ่�อการิพ้ฒนาอย่ีาง

ยี้�งยี่น

	 2.	พ้ฒนาและปุ่ริ้บเปุ่ลี�ยีนสมาคมฯ	 ให้เปุ่็นองค์กริที�มีการิบริิหาริงานที�คล่องต่้ว	

มีปุ่ริะสิทธิภาพ	ท้นต่่อการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของเศริษฐกิจและส้งคม

	 3.	ขยีายีความร่ิวมมอ่กบ้องค์กริภาคริฐ้และเอกช้นท้�งในปุ่ริะเทศและต่่างปุ่ริะเทศ	เพ่�อการิ

พ้ฒนาบริิการิของสมาคมฯ	ให้ก้าวหน้าอยี่างม้�นคง

	 4.	ส่งเสริิมการิใช้้เทคโนโลยีีและนว้ต่กริริมให้เข้ามามีส่วนสำค้ญี่ในการิขยีายีบริิการิของ

สมาคมฯ

◉ พันธกิจสถาบัันฯ
	 1.	จด้้การิการิศึกษาริะด้บ้อด่้มศึกษาในสาขาวชิ้าช้พีเฉพาะทางช้้�นสง้	 ที�เป็ุ่นความต้่องการิ

ของภาคธ่ริกิจและอ่ต่สาหกริริม	 โด้ยีม่่งเน้นความเปุ่็นเลิศทางวิช้าการิ	การิปุ่ฏิิบ้ต่ิและ

การิปุ่ริะยี่กต่์ใช้้จริิง	และ	มีความเปุ่็นนานาช้าต่ิ

	 2.	พ้ฒนาน้กศึกษาให้คิด้เปุ่็นทำเปุ่็น	 มีความริ้บผิด้ช้อบ	 มีค่ณิสมบ้ต่ิต่ามค่านิยีมริ่วมของ

สถ่าบ้นฯ	มีความคิด้สริ้างสริริค์และความเปุ่็นผ้้ปุ่ริะกอบการิ

	 3.	ด้ำเนินการิวิจ้ยี	 สริ้างสริริค์	 นว้ต่กริริม	 พ้ฒนาเทคโนโลยีีและองค์ความริ้้ใหม่	 ๆ	 เพ่�อ

พ้ฒนาการิศึกษา	พ้ฒนาภาคธ่ริกิจและอ่ต่สาหกริริม

	 4.	ถ่่ายีทอด้ความริ้้และเทคโนโลยีีช้้�นส้ง	 เพ่�อเสริิมสริ้างความสามาริถ่ในการิแข่งข้นของ

ภาคธ่ริกิจและอ่ต่สาหกริริม

	 5.	ทำน่บำริ่ง	เผยีแพริ่	แลกเปุ่ลี�ยีน	ศิลปุ่ว้ฒนธริริม	ปุ่ริะเพณิี	และภ้มิปุ่ัญี่ญี่าไทยี
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◉ การวิเคราะห์ SWOT
 SWOT ของสัมาคมฯ

จุุดแข็ง (Strengths) จุุดอ่อน์ (Weaknesses)

1.	มีสินทริ้พยี์และฐานะการิเงินที�ม้�นคง
2.	มีช้่�อเสียีงและภาพล้กษณิ์เปุ่็นที�ยีอมริ้บด้้าน

วิช้าการิและอ่ต่สาหกริริมที�เกี�ยีวก้บญี่ี�ปุ่่�น
3.	มีเคริ่อข่ายีและพ้นธมิต่ริที�เปุ่็นองค์กริภาคร้ิฐ	

เอกช้น	 และสถ่าบ้นการิศึกษาท้�งในปุ่ริะเทศ
และต่่างปุ่ริะเทศ

4.	มีความเช้ี�ยีวช้าญี่ในกิจการิที�ให้บริิการิ	 และ
เปุ่็นที�ยีอมริ้บจากองค์กริภาคริ้ฐญี่ี�ปุ่่�น

5.	เป็ุ่นองค์กริจ้ด้ปุ่ริะกวด้ผลงานด้้านค่ณิภาพ
และการิแข่งข้นห่่นยีนต่์เปุ่็นที�ยีอมริ้บริะด้้บ
ปุ่ริะเทศ

1.	ขาด้ความเช้ี�ยีวช้าญี่ด้้านปุ่ริะช้าส้มพ้นธ์และ
ทำการิต่ลาด้เช้ิงริ่ก

2.	ขาด้ความร้้ิในการิวิเคริาะห์ข้อม้ลทางการิ	
ต่ลาด้ยี่คด้ิจิท้ล

3.	ไม่มีธ่ริกิจใหม่ที� เช้่�อมโยีงก้บแนวโน้มของ
เทคโนโลยีีที�เปุ่ลี�ยีนไปุ่

4.	โคริงสร้ิางและริะบบการิทำงานขององค์กริ
ยี้งไม่ริองริ้บการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงทางเศริษฐกิจ
และส้งคม

5.	บ่คลากริยี้งปุ่ริ้บต่้วไม่ท้นก้บการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง

โอกาสั (Opportunities) อุปสัรรค (Threats)

1.	การิปุ่ริ้บเปุ่ลี�ยีนในภาคอ่ต่สาหกริริมไปุ่ส้่	
Industry	 4.0	 สริ้างอ่ปุ่สงค์ใหม่	 ที�สมาคมฯ	
พอจะสน้บสน่นได้้

2.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงด้้านเทคโนโลยีีด้ิจิท้ล	 ทำให้
มีช้่องทางการิเข้าถ่ึงล้กค้าได้้หลากหลายี	
กว้างขวาง	และต่ริงกล่่มเปุ่้าหมายีมากขึ�น

3.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนิเวศน์ธ่ริกิจ	(Business	
Eco-system	Change)	

4.	นโยีบายี	Green	Growth	Strategy	ของร้ิฐบาล
ญี่ี�ปุ่่�น	 ซึ�งไปุ่ในทิศทางเด้ียีวก้นก้บนโยีบายี	
BCG	ของไทยี	น่าจะเสริมิโอกาสของสมาคมฯ	
ที�จะเข้าริ่วมผล้กด้้นกลยี่ทธ์ด้้านนี�ส้่ภาค
อ่ต่สาหกริริม

5.	การิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	(Sustainable	
Development)

1.	สภาวะเศริษฐกิจของปุ่ริะเทศที�ช้ะลอต่้ว 
อ้นเน่�องจากปุ่ัญี่หาด้้านโริคริะบาด้	และความ
ข้ด้แยี้งริะหว่างปุ่ริะเทศ

2.	Disruptive	 Technologies	 ทำให้เกิด้การิ
แข่งข้นที�เข้มข้นมากขึ�น	 เช้่น	 ผ้้ปุ่ริะกอบการิ
ใหม่	สนิค้าทด้แทนใหม่ที�ริาคาถ่ก้ลงและเข้าถ่งึ
ง่ายีขึ�น

3.	องค์กริภาคริ้ฐและเอกช้น	ริวมท้�งสถ่าบ้นการิ
ศึกษา	มีการิจ้ด้อบริม	สอบเทียีบ	สอนภาษา	
ให้แก่หน่วยีงานภายีในและให้บริิการิแก่
หน่วยีงานภายีนอกที�คล้ายีก้บสมาคมฯ

4.	ผลกริะทบจากนโยีบายีภาคริ้ฐที�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง	
ผ่อนผ้น	 หริ่อยีกเลิกส่งผลต่่อการิจ้ด้กิจกริริม
ของสมาคมฯ

5.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของโคริงสร้ิางปุ่ริะช้ากริ	
(Demographic	 Change)	 จะส่งผลต่่อการิ
พ้ฒนาผลิต่ภ้ณิฑ์์และบริิการิในอนาคต่
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 SWOT ของสัถาบััน์ฯ

จุุดแข็ง (Strengths) จุุดอ่อน์ (Weaknesses)

1.	สามาริถ่ผลิต่บ้ณิฑ์ิต่ที�มีค่ณิภาพ	 และต่ริงก้บ
ความต่้องการิ	อ้ต่ริาการิได้้งานทำ	100%

2.	มี	 MOU	 และมีกิจกริริมการิแลกเปุ่ลี�ยีนก้บ
สถ่าบ้นการิศึกษาในปุ่ริะเทศญี่ี�ปุ่่�นจำนวน
มาก

3.	มีเคริ่อข่ายีความริ่วมม่อภาคส่วนต่่าง	 ๆ	 ของ
ญี่ี�ปุ่่�น	 เช้่น	 JTECS,	 METI,	 AOTS,	 JETRO,	
JICA,	 JCC,	 NEDO	 และบริิษ้ทญี่ี�ปุ่่�นพริ้อม
ให้การิสน้บสน่น	

4.	มีทริ้พยีากริการิเริียีนการิสอนด้้านเทคโนโลยีี
ที�ท้นสม้ยี	ริวมถ่ึงการิสอนภาษาต่่างปุ่ริะเทศ

5.	มีสมาคมฯ	 เปุ่็นผ้้ริ้บใบอน่ญี่าต่	 มีเคร่ิอข่ายี
และกิจกริริมที�ส่งเสริิมด้้านการิพ้ฒนาคน	
และเทคโนโลยีีซึ�งส่งเสริิมก้น

1.	เป็ุ่นสถ่าบ้นอ่ด้มศึกษาเอกช้นที� ไม่ ได้้งบ
ปุ่ริะมาณิสน้บสน่นจากภาคริ้ฐ

2.	จำนวนเคริ่อข่ายีโริงเริียีนที�เปุ่็น	 Feeder	
น้กศึกษาใหม่มีน้อยี

3.	ริายีได้้จากการิริ้บน้กศึกษาม้ธยีมปุ่ลายีเปุ่็น
ริายีได้้หล้ก

4.	มีข้อจำก้ด้ด้้านพ่�นที�และอาคาริสถ่านที�	

โอกาสั (Opportunities) อุปสัรรค (Threats)

1.	ริฐ้มยีีท่ธศาสต่ร์ิและการิสนบ้สนน่งบปุ่ริะมาณิ
พ้ฒนา	 Reskill  /  Upskill	 โด้ยีเฉพาะ
อ่ต่สาหกริริมเปุ่้าหมายี	New	S-Curve	 และ	
สนบ้สนน่การิสร้ิาง	Startup	ปุ่ริะเภท	Techno	
Entrepreneur	

2.	กริะแสการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของเทคโนโลยีีด้ิจิท้ล	
ปุ่ัญี่ญี่าปุ่ริะด้ิษฐ์	 	 ผล้กด้้นให้บ่คลากริในภาค
ธ่ริกิจ	อ่ต่สาหกริริม	จำเปุ่็นต่้องเริียีนริ้้พ้ฒนา
ต่นเอง

3.	มีเทคโนโลยีีแฟัลต่ฟัอร์ิมด้้านด้ิจิท้ลท้นสม้ยีที�
ช้่วยีสน้บสน่นการิเริียีนผ่านริะบบออนไลน์

4.	แนวโน้มของผ้้ที�ต่้องการิเริียีนหล้กส้ต่ริ
นานาช้าต่หิริอ่ทำงานในต่่างปุ่ริะเทศมีมากขึ�น

1.	อ้ต่ริาการิเกิด้ของปุ่ริะช้ากริที�ลด้ลงอยี่างมาก	
ทำให้จำนวนน้กเริียีน	ม.ปุ่ลายีลด้ลง	

2.	สภาวะเศริษฐกิจช้ะลอต่้วจากปัุ่ญี่หาโริค
ริะบาด้และสงคริาม

3.	การิแข่งขน้สง้	และมหาวทิยีาลย้ีริฐ้และเอกช้น
ขนาด้ใหญ่ี่เพิ�มจำนวนการิริบ้นก้ศกึษามากขึ�น

4.	จำนวนน้กเริียีนสายีวิทยีาศาสต่ริ์มีจำนวน
น้อยีลงแต่่สายีศิลปุ่ศาสต่ริ์มีแนวโน้มมากขึ�น	

5.	ความนิยีมในด้้านภาษาญีี่�ปุ่่�น	และปุ่ริะเทศญี่ี�ปุ่่�น
ลด้ลง	 เน่�องจากจนีมอีทิธพิลต่่อภาคเศริษฐกจิ
ของโลกมากขึ�น
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◉ การกำาหนดแนวทางในการพัฒนาย่ทธศาสตร์
 

	 ในยี่คปุ่ัจจ่บ้น	 Digital	 Disruption	 ทำให้เกิด้การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงในท่กภาคส่วน	 ไม่เว้น

แม้แต่่ในเริ่�องใกล้ต่้ว	ริวมท้�งการิแพริ่ริะบาด้ของ	COVID-19	ทำให้เกิด้วิถ่ี	New	Normal	ด้้งน้�น	

การิด้ำเนินกิจการิจึงต่้องมีการิปุ่ริ้บต่้วให้มีปุ่ริะสิทธิภาพมากขึ�น	โด้ยีอาศ้ยีการิใช้้เทคโนโลยีีต่่าง	ๆ	

ไม่ว่าจะเปุ่็นเทคโนโลยีีการิส่�อสาริ	เทคโนโลยีี	Cloud,	Big	Data,	Robotics,	AI	และอ่�นๆ	เข้ามา

ช้่วยีในการิด้ำเนินกิจการิ	และมีความจำเปุ่็นจะต่้องพ้ฒนาบ่คลากริให้มีท้กษะริองริ้บกริะบวนการิ

ทำงานให้ท้นต่่อการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงที�มีอยี้่ต่ลอด้เวลาอยี่างต่่อเน่�อง	และเพิ�มขีด้ความสามาริถ่ในการิ

ให้บริิการิต่่าง	ๆ	ของสมาคมฯ	

	 คณิะทำงานฯ	 จงึเสนอปุ่ริะเด็้นทางยีท่ธศาสต่ร์ิที�คริอบคลม่ท้�งเริ่�องแนวทางบริหิาริจด้้การิ	

การิพ้ฒนาองค์กริ	 การิเพิ�มศ้กยีภาพบ่คลากริ	 การิสริ้างและขยีายีเคริ่อข่ายี	 พ้นธมิต่ริ	 และสาน

ส้มพ้นธ์ก้บสมาช้ิกของสมาคมฯ	 ริวมถ่ึงการิยีกริะด้้บการิให้บริิการิต่่าง	 ๆ	 โด้ยีใช้้เทคโนโลยีีและ

นว้ต่กริริม	เพ่�อให้เกิด้การิเต่ิบโต่ทางเศริษฐกิจ	เพิ�มค่ณิค่าให้แก่ส้งคมและสิ�งแวด้ล้อมแบบยี้�งยี่น		

ประเด็น์ทัางยุทัธศาสัตร์ (Strategic Issues)

	 ปุ่ริะเด็้นทางยีท่ธศาสต่ร์ิเป็ุ่นปุ่ริะเด้น็ที�จะต้่องคำนึงถ่งึจากสถ่านการิณ์ิแวด้ล้อม	และปัุ่จจย้ี

ภายีในซึ�งมีการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงไปุ่ต่ามเวลา	 โด้ยีในปุ่ัจจ่บ้นมีปุ่ริะเด้็นทางยี่ทธศาสต่ริ์ที�เกี�ยีวข้องก้บ

สมาคมฯ	ด้้งนี�

1. Disruptive Technologies
	 ในปุ่ัจจ่บ้นที�เทคโนโลยีีมีการิพ้ฒนาและเพิ�มการิใช้้งานอยี่างริวด้เริ็ว	เช้่น	นาโนเทคโนโลยีี	

หริอ่เทคโนโลยีเีกี�ยีวกบ้ริถ่ไฟัฟ้ัา	หริอ่ด้จิทิล้เทคโนโลยีต่ี่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็ุ่น	IoT,	Cloud	Computing,	

5G,	AI,	 Industry	4.0,	Metaverse	 โด้ยีเทคโนโลยีีที�พ้ฒนาและถ่้กทด้แทนอยี่างต่่อเน่�อง	ทำให้

พฤต่ิกริริมของผ้้คนเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงไปุ่อยี่างริวด้เริ็วและหลายีอ่ต่สาหกริริมปุ่ริ้บต่้วไม่ท้น	 ส่งผลให้

ไม่สามาริถ่ทำธ่ริกิจต่่อได้้	ในส่วนของสมาคมฯ	ก็ได้้ริ้บผลกริะทบแล้ว	เช้่น	การิลด้ลงของการิริ้บริ้้

เกี�ยีวกบ้องค์กริ	และการิลด้ลงของยีอด้ขายีสนิค้าต่่าง	ๆ	เน่�องจากการิเปุ่ลี�ยีนพฤต่กิริริมของผ้้บริโิภค	

และในริะยีะยีาว	 อาจจะมีเทคโนโลยีีใหม่	 ๆ	 ที�ส่งผลกริะทบริ้ายีแริงมากจนไม่สามาริถ่ด้ำเนิน

กิจกริริมต่่อไปุ่ได้้

	 แนวทางการิริบ้มอ่กบ้เทคโนโลยีทีี�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงอย่ีางริวด้เริว็นี�	 จำเป็ุ่นที�จะต้่องปุ่ริบ้องค์กริ

ให้พร้ิอมที�จะเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงต่ามเทคโนโลยีแีละพฤติ่กริริมของผ้้บริโิภคที�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงไปุ่	 โด้ยีจะต้่อง
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มีองค์กริที�	 Agile	มีการิเต่ริียีมพน้กงานให้พริ้อม	สามาริถ่ที�จะเริียีนริ้้สิ�งใหม่	 ๆ	 เพ่�อต่อบสนองได้้	

ไม่ว่าจะเปุ่็นการิ	Learn,	Unlearn,	Relearn	หริ่อการิวิเคริาะห์ข้อม้ลจากท้�งภายีในและภายีนอก

เพ่�อหาปุ่ริะเด้็นสำค้ญี่ที�ต่้องปุ่ริ้บต่้ว	 หริ่อการินำเทคโนโลยีีใหม่	 ๆ	 เข้ามาปุ่ริะยี่กต่์ใช้้	 หริ่อการิ

พยีายีามสริ้างเทคโนโลยีีใหม่	ๆ	เพ่�อมา	Disrupt	ต่ลาด้ด้้วยีต่้วเอง

2. การเปลี่่�ยน์แปลี่งของน์ิเวิศน์์ธุรกิจุ (Business Ecosystem Change)
	 จากสถ่านการิณิ์โริคริะบาด้ต่้�งแต่่ปุ่ลายีปุ่ี	2562	จนถ่ึงปุ่ัจจ่บ้น	ถ่ึงแม้ว่าจะมีว้คซีนที�ถ่้กนำ

มาใช้้แบบฉ่กเฉิน	แต่่การิริะบาด้ก็ยี้งไม่ได้้ลด้ลง	ทำให้กิจกริริมต่่าง	ๆ	ต่้องมีการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงเพ่�อ

ปุ่ริบ้ต่ว้ให้เข้ากบ้แนวทางในการิลด้การิริะบาด้	 ซึ�งส่งผลให้พฤต่กิริริมการิซ่�อสินค้าและบริกิาริต่่าง	ๆ	

ไม่เหม่อนเด้ิม	นอกจากน้�น	ยี้งก่อปุ่ัญี่หาการิเข้าทำงานในสถ่านที�ที�ต่้องพบปุ่ะผ้้คน	โด้ยีเฉพาะเม่�อ

ต่ริวจพบผ้้ต่ิด้เช้่�อ	ก็ทำให้ผ้้เกี�ยีวข้องริอบ	ๆ 	ต่้องถ่้กก้กต่้วไปุ่ด้้วยี	และในปุ่ัจจ่บ้นมีสงคริามริะหว่าง

ริ้สเซียีและยี้เคริน	 ที�ส่งผลกริะทบไปุ่ท้�วโลก	 โด้ยีเฉพาะด้้านริาคาน�ำม้นที�เปุ่็นสินค้าส่งออกสำค้ญี่

ของริ้สเซียีที�ถ่้กคว�ำบาต่ริจากท้�วโลก	ส่งผลให้กิจการิต่่าง	ๆ	ต่้องมีการิปุ่ริ้บต่้วเพ่�อริ้บผลกริะทบนี�

ด้้วยี	และในอนาคต่ก็มีโอกาสที�จะเกิด้การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงด้้านเศริษฐกิจและส้งคมด้้วยีสาเหต่่ต่่าง	ๆ	

โด้ยีในปุ่ัจจ่บ้นสมาคมฯ	ได้้ริ้บผลกริะทบท้�งจากการิปุ่ริ้บต่้วเพริาะโริคริะบาด้และสงคริาม	ทำให้

ผ้้มาใช้้บริิการิลด้ลง	และต่้องการิสินค้าที�มีริาคาถ่้กลง	เน่�องจากต่้องการิลด้ค่าใช้้จ่ายี	และต่้องการิ

บริิการิที�ต่อบสนองต่่อการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนิเวศน์ธ่ริกิจ

	 แนวทางการิริ้บม่อก้บการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงด้้งกล่าว	ได้้แก่การิปุ่ริ้บต่้วเพ่�อต่อบสนอง	ไม่ว่าจะ

เป็ุ่นการิปุ่ริบ้สถ่านที�ทำงานให้เป็ุ่นไปุ่ต่ามมาต่ริการิต่่าง	ๆ	การิทำงานจากที�บ้าน	หริอ่สถ่านที�อ่�น	ๆ	

ที�ไม่ใช้่ที�ทำงาน	 ซึ�งต่้องมีการิสน้บสน่นท้�งจากเทคโนโลยีี	 และนโยีบายีต่่าง	 ๆ	 เช้่น	 นโยีบายีด้้าน

การิว้ด้ผลการิทำงาน	 และมีการิปุ่ริ้บต่้วเริ่�องการิใช้้พล้งงานต่่าง	 ๆ	 เช้่น	 ลด้การิเด้ินทาง	 เพิ�ม

ปุ่ริะสิทธิภาพการิใช้้พล้งงานในกิจกริริมต่่าง	 ๆ	 ขององค์กริ	 และยี้งต่้องเต่ริียีมพริ้อมในการิริ้บม่อ

ก้บสถ่านการิณิ์ต่่าง	ๆ	ที�เปุ่ลี�ยีนไปุ่ของโลกอีกด้้วยี

3. การรับัร้�เก่�ยวิกับัองค์กรทั่�ลี่ดลี่ง (Declining Awareness)
	 สมาคมฯ	 เคยีเปุ่็นที�ริ้้จ้กในวงกว้าง	 ท้�งจากปุ่ริะช้าช้นช้าวไทยี	 และผ้้เกี�ยีวข้องช้าวญี่ี�ปุ่่�น	

แต่่ในปุ่ัจจ่บ้นการิริ้บริ้้เกี�ยีวก้บสมาคมฯ	ลด้น้อยีลง	ท้�งจากฝึั�งคนญี่ี�ปุ่่�นที�เพิ�งมาอยี้่ที�ไทยี	และจาก

คนไทยีโด้ยีเฉพาะคนริ่่นใหม่	 โด้ยีจะเห็นได้้จากส้ด้ส่วนสมาช้ิกสาม้ญี่ของสมาคมฯ	 ที�มีคนริ่่นใหม่

น้อยีมาก	และการิต่ิด้ต่่อก้บองค์กริต่่าง	ๆ	ของญี่ี�ปุ่่�นที�น้อยีลงในริะยีะยีาว	จำนวนสมาช้ิกจะลด้ลง

เริ่�อยี	ๆ	และสมาคมฯ	จะไม่สามาริถ่ด้ำเนินกิจกริริมได้้	เน่�องจากไม่เปุ่็นที�ริ้้จ้กและเช้่�อถ่่อ



13

	 แนวทางการิริบ้มอ่กบ้ปัุ่ญี่หานี�	จำเป็ุ่นที�จะต้่องมกีาริสร้ิางการิริบ้ริ้	้เสริมิสร้ิางความสม้พน้ธ์

และการิมีส่วนริ่วมของสมาช้ิกและผ้้มีส่วนเกี�ยีวข้องก้บสมาคมฯ	โด้ยีใช้้การิส่�อสาริปุ่ริะช้าส้มพ้นธ์

ที�เหมาะสมก้บเปุ่้าหมายี	 และมีการิพ้ฒนาสินค้าและบริิการิและยีกริะด้้บไปุ่ส้่การิเปุ่็นผ้้ให้บริิการิ

โซล้ช้้�น	 ซึ�งข้บเคล่�อนด้้วยีเทคโนโลยีีและนว้ต่กริริมที�เปุ่็นที�ต่้องการิ	 ซึ�งจำเปุ่็นที�จะต่้องพ้ฒนา

ศ้กยีภาพของสมาคมฯ	ในเริ่�องเหล่านี�อยี่างเริ่งด้่วน

4. ปัญหาโครงสัร�างประชากร (Demographic Change)
	 ปุ่ริะเทศไทยีกำลง้เข้าส้ส่ง้คมสง้วย้ี	มีอต้่ริาการิเกิด้น้อยีลงเริ่�อยี	ๆ	และอายีข่ย้ีเฉลี�ยีกส็ง้ขึ�น

เริ่�อยี	 ๆ	 ทำให้จำนวนน้กเริียีนน้กศึกษาลด้ลง	 จำนวนแริงงานในว้ยีทำงานน้อยีลง	 และผ้้ส้งว้ยีมี

จำนวนมากขึ�น	ส่งผลกริะทบต่่อการิด้ำเนินธ่ริกิจที�เกี�ยีวข้องก้บการิศึกษาและการิอบริม	เน่�องจาก

จำนวนผ้้ใช้้บริิการิจะลด้ลง	และจะส่งผลกริะทบต่่อจำนวนสมาช้ิกที�จะเปุ่ลี�ยีนไปุ่

	 แนวทางริ้บม่อก้บผลกริะทบนี�ค่อ	เพิ�ม	Live	Long	Value	ของผ้้มาใช้้บริิการิ	และยี่ด้อายี่

งานของผ้้ส้งอายี่	 โด้ยีปุ่ริ้บกริะบวนการิทำงานให้สามาริถ่ใช้้เทคโนโลยีีมาเพิ�มปุ่ริะสิทธิภาพ	 และ

ลด้งานที�ต่้องใช้้แริงงาน	 แต่่เพิ�มงานที�ใช้้องค์ความริ้้ช้้�นส้งแทน	 และเพิ�มการิเริียีนริ้้ของแริงงานให้

พริ้อมก้บการิใช้้เทคโนโลยีีเพ่�อเพิ�มอายี่งาน	ให้เกิด้ปุ่ริะโยีช้น์ก้บท้�งต่้วผ้้ส้งอายี่และส้งคมเอง

5. การพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ (Sustainable Development)
	 การิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	 กำล้งเปุ่็นที�สนใจของปุ่ริะช้าช้นท้�วโลก	 เน่�องด้้วยีการิทำลายี

ทริ้พยีากริธริริมช้าต่ิต่่าง	ๆ	ส่งผลให้เกิด้การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงทางภ้มิอากาศ	เช้่น	สภาวะโลกริ้อน	การิ

เพิ�มของมลภาวะทางอากาศและทางน�ำ	ทำให้มีการิกำหนด้เปุ้่าหมายีการิพฒ้นาอย่ีางยี้�งยีน่	 (SDGs)	

ของสหปุ่ริะช้าช้าต่ิ	นโยีบายี	BCG	ของไทยี	Green	Growth	Strategy	ของญี่ี�ปุ่่�น	และ	European	

Green	Deal	ของ	EU	เพ่�อลด้ผลกริะทบต่่อสิ�งแวด้ล้อม	ทำให้องค์กริต่่าง	ๆ	ต่้องแสด้งจ่ด้ยี่นว่า

ให้ความสนใจก้บการิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	 และมีการิทำต่ามเปุ่้าหมายีเหล่าน้�น	 ซึ�งการิพ้ฒนาอยี่าง

ยี้�งยี่น	 จำเปุ่็นที�จะต่้องทำท้�งห่วงโซ่อ่ปุ่ทาน	 ส่งผลให้องค์กริที�มีนโยีบายีการิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่นจะ

ทำธร่ิกริริมเฉพาะกบ้องค์กริที�มกีาริทำการิพ้ฒนาอย่ีางยี้�งยีน่ด้้วยีกน้เท่าน้�น	 ถ้่าสมาคมฯ	 ไม่สามาริถ่

กำหนด้แนวทางพ้ฒนาแบบยี้�งยี่นและทำต่ามแนวทางได้้	 ก็จะไม่สามาริถ่ด้ำเนินกิจกริริมริ่วมก้บ

องค์กริอ่�น	ๆ	ได้้

	 แนวทางการิริ้บม่อความต่้องการิด้้านการิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	 จะต่้องกำหนด้และปุ่ริะกาศ

เปุ่้าหมายีการิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	 และทำต่ามเปุ่้าหมายีน้�น	 ริวมถ่ึงริายีงานผล	 และปุ่ริ้บเปุ่ลี�ยีน

แผนการิพ้ฒนา	 โด้ยีไม่ม่่งเน้นการิพ้ฒนาริะยีะส้�น	 แต่่วางเปุ่้าหมายีการิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	 ให้ท้�ง

ธ่ริกิจ	ส้งคม	และสิ�งแวด้ล้อม
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ประเด็น์ทัางยุทัธศาสัตร์ (Strategic Issues) เริ�มสั่งผลี่ ช่วิงเวิลี่า ผลี่กระทับั
1.	Disruptive	Technologies ริะยีะใกล้ ยีาว ริ่นแริงมาก

2.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนิเวศน์ธ่ริกิจ	(Business	Ecosystem	Change) ริะยีะใกล้ กลาง ริ่นแริง

3.	การิริ้บริ้้เกี�ยีวก้บองค์กริที�ลด้ลง	(Declining	Awareness) ริะยีะใกล้ ส้�น ริ่นแริง

4.	ปุ่ัญี่หาโคริงสริ้างปุ่ริะช้ากริ	(Demographic	Change) ริะยีะกลาง ยีาว ริ่นแริง

5.	การิพ้ฒนาอยี่างยี้�งยี่น	(Sustainable	Development) ริะยีะกลาง ยีาว ปุ่านกลาง

TOWS Matrix ของสมาคมฯ

จุุดอ่อน์ (Weakness)
1.	 ขาด้ความเช้ี�ยีวช้าญี่ด้้านปุ่ริะช้าส้มพ้นธ์และทำการิ

ต่ลาด้เช้ิงริ่ก
2.	 ขาด้ความร้้ิในการิวิเคริาะห์ข้อม้ลทางการิต่ลาด้ยี่ค

ด้ิจิท้ล
3.	 ไม่มีธ่ริกิจใหม่ที�เช้่�อมโยีงก้บแนวโน้มของเทคโนโลยีีที�

เปุ่ลี�ยีนไปุ่
4.	 โคริงสร้ิางและริะบบการิทำงานขององค์กริยีง้ไม่ริองริบ้

การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงทางเศริษฐกิจและส้งคม
5.	 บ่คลากริย้ีงปุ่ริ้บต่้วไม่ท้นต่่อการิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงอยี่าง

ริวด้เริ็ว

จุุดแข็ง (Strengths)
1.	มีสินทริ้พยี์และฐานะการิเงินที�ม้�นคง
2.	มีช้่�อเสียีงและภาพล้กษณิ์เปุ่็นที�ยีอมริ้บด้้านวิช้าการิ

และอ่ต่สาหกริริมที�เกี�ยีวก้บญี่ี�ปุ่่�น
3.	มีเคริ่อข่ายีและพ้นธมิต่ริที�เปุ่็นองค์กริภาคริ้ฐ	 เอกช้น	

และสถ่าบ้นการิศึกษาท้�งในปุ่ริะเทศและต่่างปุ่ริะเทศ
4.	มคีวามเชี้�ยีวช้าญี่ในกิจการิที�ให้บริกิาริ	และเป็ุ่นที�ยีอมริบ้

จากองค์กริภาคริ้ฐญี่ี�ปุ่่�น
5.	 เปุ่็นองค์กริจ้ด้ปุ่ริะกวด้ผลงานด้้านค่ณิภาพและการิ

แข่งข้นห่่นยีนต่์เปุ่็นที�ยีอมริ้บริะด้้บปุ่ริะเทศ

ปัจุ
จุัย

ภา
ยใ

น์

SO
(กลี่ยุทัธ์เชิงรุก : ใช�จุุดแข็งร่วิมกับัโอกาสั)

3. การพัฒนาแลัะยกระดับัไปีส่�การเปี็นผู้่้ให้บัริการ 
โซลั่ชั�น ซ่�งขับัเคลั่�อนด้วยเทคโนโลัยีแลัะนวัตกรรม

ST
(กลี่ยุทัธ์เชิงป้องกัน์ : ใช�จุุดแข็งรับัมืออุปสัรรค)

2. การขยายเครือข�ายแลัะสร้างพันธมิตรเพ่�อการสร้าง 
แลัะขยายกิจการของสมาคมฯ

WO
(กลี่ยุทัธ์เชิงแก�ไข : ใช�โอกาสัลี่ดจุุดอ่อน์)

4. การสร้างการรับัร่้ เสริมสร้างความสัมพันธ์แลัะการ 
มีส�วนร�วมของสมาชิกแลัะผู้่้มีส�วนเกี�ยวข้องกับัสมาคมฯ

WT
(กลี่ยุทัธ์เชิงรับั : แก�ไขจุุดอ่อน์แลี่ะเลี่่�ยงอุปสัรรค)

1. การเสริมสร้างสมาคมฯ ให้แข็งแกร�งในท่กด้าน  
เพ่�อเพ่�มขีดความสามารถของสมาคมฯ ในระยะยาว

อุปสัรรค (Threats)
1.	 สภาวะเศริษฐกิจของปุ่ริะเทศที�ช้ะลอต่้ว	อ้นเน่�องจาก

ปัุ่ญี่หาด้้านโริคริะบาด้	และความขด้้แย้ีงริะหว่างปุ่ริะเทศ
2.	 Disruptive	 Technologies	 ทำให้เกิด้การิแข่งข้นที�

เข้มข้นมากขึ�น	เช้่น	ผ้้ปุ่ริะกอบการิใหม่	สินค้าทด้แทน
ใหม่ที�ริาคาถ่้กลงและเข้าถ่ึงง่ายีขึ�น

3.	 องค์กริภาคริ้ฐและเอกช้น	 ริวมท้�งสถ่าบ้นการิศึกษา	
มกีาริจด้้อบริม	สอบเทยีีบ	สอนภาษา	ให้แก่หน่วยีงาน
ภายีในและให้บริิการิก้บหน่วยีงานภายีนอกที�คล้ายี
ก้บสมาคมฯ

4.	 ผลกริะทบจากนโยีบายีภาคริฐ้ที�เปุ่ลี�ยีนแปุ่ลง	ผ่อนผน้	
หริ่อยีกเลิกส่งผลต่่อการิจ้ด้กิจกริริมของสมาคมฯ

5.	 การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของโคริงสร้ิางปุ่ริะช้ากริ	(Demographic	
Change)	 จะส่งผลต่่อการิพฒ้นาผลติ่ภณ้ิฑ์์และบริกิาริ
ในอนาคต่

โอกาสั (Opportunities)
1.	 การิปุ่ร้ิบเปุ่ลี�ยีนในภาคอต่่สาหกริริมไปุ่ส้	่Industry	4.0	

สริ้างอ่ปุ่สงค์ใหม่	ที�สมาคมฯ	พอจะสน้บสน่นได้้
2.	 การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงด้้านเทคโนโลยีดิี้จทิล้	 ทำให้มช่ี้องทาง	

การิเข้าถ่ึงล้กค้าได้้หลากหลายี	 กว้างขวาง	 และต่ริง
กล่่มเปุ่้าหมายีมากขึ�น

3.	 การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนิเวศน์ธ่ริกิจ	 (Business	 Eco-
system	Change)	

4.	 นโยีบายี	Green	Growth	Strategy	ของริ้ฐบาลญี่ี�ปุ่่�น	
ซึ�งไปุ่ในทิศทางเด้ียีวก้นก้บ	 นโยีบายี	 BCG	 ของไทยี	
น่าจะเสริิมโอกาสของสมาคมฯ	 ที�จะเข้าริ่วมผล้กด้้น
กลยี่ทธ์ด้้านนี�	ให้ก้บภาคอ่ต่สาหกริริม

5.	 การิพ้ฒนาอย่ีางยี้�งยีน่	(Sustainable	Development)	

ปัจุ
จุัย

ภา
ยน์

อก
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แผู้นย่ทธศาสตร์ 5 ปีี ของสมาคมฯ

	 จากการิสำริวจความคิด้เห็นของสมาช้ิกและผ้้เกี�ยีวข้องก้บสมาคมฯ	 ริวมถ่ึงความพริ้อม

ของการิด้ำเนินกิจการิของสมาคมฯ	 คณิะทำงานฯ	 ได้้กำหนด้แผนยี่ทธศาสต่ริ์	 4	 ด้้าน	 โด้ยีมี

กลยี่ทธ์และต่้วช้ี�ว้ด้ต่ามริายีละเอียีด้	ด้้งนี�

1. การเสริมสร้างสมาคมฯ ให้แข็งแกร�งในท่กด้าน เพ่�อเพ่�มขีดความสามารถของสมาคมฯ 
ในระยะยาว

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

1.	พ้ฒนาริะบบการิบริิหาริงาน 1.1	จำนวนริะเบียีบข้อปุ่ฏิิบ้ต่ิที�ได้้นำมาปุ่ฏิิบ้ต่ิได้้จริิง
1.2	ความผ้กพ้นของพน้กงานที�เพิ�มขึ�น

2.	พ้ฒนาบ่คลากริ 2.1	ริะด้้บท้กษะการิทำงาน	และความเช้ี�ยีวช้าญี่เฉพาะทาง

3.	พ้ฒนาริะบบการิทำงาน 3.1	จำนวนโคริงการิ/ผลงานที�นำมาปุ่ฏิิบ้ต่ิได้้จริิง
3.2	จำนวนริะเบียีบข้อปุ่ฏิิบ้ต่ิที�ได้้นำมาปุ่ฏิิบ้ต่ิได้้จริิง
3.3	ความสามาริถ่ในการิเข้าถ่ึง	(accessability)	ริะบบสำหริ้บ

พน้กงานในการิทำงานนอกสถ่านที�
3.4	ริ้อยีละของการิทำงานนอกสถ่านที�ต่่อการิเข้ามาปุ่ฏิิบ้ต่ิงาน

ในสมาคมฯ	สำหริบ้งานที�สามาริถ่ปุ่ฏิบิต้่หิน้าที�นอกสมาคมฯ

2. การขยายเครือข�ายแลัะสร้างพันธมิตรเพ่�อการสร้างแลัะขยายกิจการของสมาคมฯ

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

1.	เพิ�มความริ่วมม่อก้บสถ่าบ้นฯ 1.1	จำนวนโคริงการิ/กิจกริริม
1.2	จำนวนผ้้ที�เข้าริ่วม
1.3	จำนวนผ้้ที�สามาริถ่นำผลงานภายีใต้่โคริงการิไปุ่ใช้้ปุ่ริะโยีช้น์

2.	Japan	Knowledge	Center	
of	Excellence

2.1	จำนวนองค์กริที�ทำความริ่วมม่อ	MOU
2.2	จำนวนโคริงการิความริ่วมม่อที�ด้ำเนินการิและผลสำเริ็จ

3.	เพิ�มความริ่วมม่อก้บองค์กริต่่างๆ 3.1	จำนวนองค์กริที�ทำความร่ิวมมอ่	MOU
3.2	จำนวนโคริงการิความร่ิวมมอ่ที�ด้ำเนนิการิและผลสำเริจ็
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3. การพัฒนาแลัะยกระดับัไปีส่�การเปี็นผู้่้ให้บัริการโซลั่ชั�น ซ่�งขับัเคลั่�อนด้วยเทคโนโลัยีแลัะ
นวัตกรรม

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

1.	Service	Digitization 1.1	จำนวนผ้้เริยีีนที�เพิ�มผ่านเคริ่�องมอ่ด้จิทิล้
1.2	จำนวนหลก้สต้่ริบนริะบบด้จิทิล้
1.3	จำนวนผ้้เริยีีนต่่อหลก้ส้ต่ริบนริะบบด้จิทิล้

2.	Solution	Provider 2.1	จำนวน	New	Solution
2.2	จำนวนล้กค้า
2.3	ริายีได้้ที�เพิ�ม

3.	Industry	4.0 3.1	จำนวนหลก้สต้่ริ
3.2	จำนวนบริกิาริ
3.3	จำนวนลก้ค้า
3.4	ริายีได้้ที�เพิ�ม

4.	Green	Solution 4.1	 จำนวนหลก้สต้่ริ
4.2	 จำนวนบริกิาริ
4.3	 จำนวนลก้ค้า
4.4	 ริายีได้้ที�เพิ�ม

4. การสร้างการรับัร่้ เสริมสร้างความสัมพันธ์แลัะการมีส�วนร�วมของสมาชิกแลัะผู่้้มีส�วน
เกี�ยวข้องกับัสมาคมฯ

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

1.	TPA	Rebranding 1.1	การิร้ิบริ้เ้กี�ยีวกบ้องค์กริที�เพิ�มขึ�น

2.	สมาช้ิกส้มพ้นธ์ 2.1	จำนวนสมาช้ิกที�ต่่ออายี่	และจำนวนสมาช้ิกที�สม้คริใหม่
2.2	ความพึงพอใจของสมาช้ิก

3.	CSR 3.1	จำนวนผ้้เกี�ยีวข้องและผ้ไ้ด้้ปุ่ริะโยีช้น์จากโคริงการิ
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การตอบัสนองของย่ทธศาสตร์ต�อปีระเด็นทางย่ทธศาสตร์

ยุทัธศาสัตร์ ประเด็น์ทัางยุทัธศาสัตร์

1.	การิเสริิมสริ้างสมาคมฯ	ให้แข็งแกริ่งในท่กด้้าน
เพ่�อเพิ�มขีด้ความสามาริถ่ของสมาคมฯ	ในริะยีะยีาว

1.	Disruptive	Technologies	
5.	การิพฒ้นาอย่ีางยี้�งยีน่

2.	การิขยีายีเคริ่อข่ายีและสริ้างพ้นธมิต่ริเพ่�อการิสริ้าง
และขยีายีกิจการิของสมาคมฯ

2.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนิเวศน์ธ่ริกิจ
4.	ปุ่ัญี่หาโคริงสริ้างปุ่ริะช้ากริ

3.	การิพ้ฒนาและยีกริะด้้บไปุ่ส้่การิเปุ่็นผ้้ให้บริิการิ
โซล้ช้้�น	ซึ�งข้บเคล่�อนด้้วยีเทคโนโลยีีและนว้ต่กริริม

1.	Disruptive	Technologies	
2.	การิเปุ่ลี�ยีนแปุ่ลงของนเิวศน์ธร่ิกจิ
5.	การิพฒ้นาอย่ีางยี้�งยีน่

4.	การิสริ้างการิริ้บริ้้	เสริิมสริ้างความส้มพ้นธ์และการิมี
ส่วนริ่วมของสมาช้ิกและผ้้มีส่วนเกี�ยีวข้องก้บสมาคมฯ

3.	การิริบ้ริ้เ้กี�ยีวกบ้องค์กริที�ลด้ลง
5.	การิพฒ้นาอย่ีางยี้�งยีน่

แผู้นย่ทธศาสตร์ 5 ปีี ของสถาบัันฯ

1. การเพ่�มจำานวนนักศ่กษา

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

1.1	เปุ่ิด้หล้กส้ต่ริเทียีบโอนโด้ยีเน้นริ้ปุ่แบบการิสอน
ออนไลน์	สำหริ้บกล่่มปุ่วส.	และคนทำงาน

1.2	สริ้างพ้นธมิต่ริและโริงเริียีนเคริ่อข่ายีเพ่�อปุ่้อน
น้กศึกษาให้สถ่าบ้นฯ

1.3	เปุ่ิด้สอนคอริ์ส	Pre-degree	ให้น้กเริียีนม้ธยีมปุ่ลายี
ปุ่วช้.	ปุ่วส.	เริียีนล่วงหน้า	และเทียีบโอนหน่วยีกิต่ได้้

1.4	สริ้างจ่ด้เด้่นของหล้กส้ต่ริและจ้ด้กิจกริริมเพ่�อ
ปุ่ริะช้าส้มพ้นธ์สถ่าบ้นฯ

1.5	เปุ่ิด้หล้กส้ต่รินานาช้าต่ิใหม่เพิ�ม	เช้่น	Digital	
Multimedia	and	Animation	(DMA),	Innovative	
Business	Engineering	(IVE)

1.6	เปุ่ิด้คณิะศิลปุ่ศาสต่ริ์ปุ่ริะยี่กต่์	และเปุ่ิด้หล้กส้ต่ริ
ญี่ี�ปุ่่�นธ่ริกิจ	 อ้งกฤษธ่ริกิจ	 จีนธ่ริกิจ	 และภาษาไทยี
สำหริ้บช้าวต่่างช้าต่ิ

1.	จำนวนน้กศกึษาริบ้ใหม่
2.	จำนวนหลก้สต้่ริที�เปิุ่ด้ใหม่
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2. การพัฒนาค่ณิภาพนักศ่กษา

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

2.1	การิปุ่ริ้บปุ่ริ่งหล้กส้ต่ริต่่าง	ๆ	เพ่�อพ้ฒนาความเปุ่็น
ผ้้ปุ่ริะกอบการิ

2.2	การิพ้ฒนาท้กษะ	Monozukuri	ของน้กศึกษาใน
สาขาของต่น

2.3	การิสหกิจศึกษาที�ญี่ี�ปุ่่�น	และการิได้้งานทำที�ญี่ี�ปุ่่�น
2.4	ด้ำเนินการิสอนล้กษณิะ	Bilingual	มีวิช้าที�จ้ด้การิ

สอนด้้วยีภาษาอ้งกฤษ
2.5	เพิ�ม	Dual	Degree	Program	(2:2,	3:1)	ก้บ

มหาวิทยีาล้ยีต่่างปุ่ริะเทศ
2.6	พ้ฒนาความเปุ่็นนานาช้าต่ิ	ผ่านกิจกริริมการิ

แลกเปุ่ลี�ยีนน้กศึกษา	การิจ้ด้คอริ์สการิแลกเปุ่ลี�ยีน
ริะยีะส้�น	การิจ้ด้คอร์ิสภาษาไทยีสำหร้ิบต่่างช้าต่	ิฯลฯ

2.7	การิพ้ฒนาท้กษะภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพ่�อให้สามาริถ่ไปุ่สหกิจ
ศึกษาและทำงานที�ญี่ี�ปุ่่�นได้้

2.8	หล้กส้ต่ริริะด้้บปุ่ริิญี่ญี่าต่ริีโท	5	ปุ่ี	2	ปุ่ริิญี่ญี่า

1.	ริ้อยีละการิได้้งานทำของบ้ณิฑ์ิต่
2.	ร้ิอยีละของบณ้ิฑ์ติ่และนก้ศกึษาที�เป็ุ่น

ผ้้ปุ่ริะกอบการิ
3.	จำนวนน้กศึกษาที�ไปุ่แลกเปุ่ลี�ยีน	/	

สหกิจศึกษาที�ปุ่ริะเทศญี่ี�ปุ่่�น

3. การสร้างสรรค์ผู้ลังานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ในเชิงพาณิิชย์  

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

3.1	การิวิจ้ยีนว้ต่กริริมริ่วมก้บสถ่านปุ่ริะกอบการิ
3.2	การิวิจ้ยีเทคโนโลยีีและนว้ต่กริริม
3.3	ส่งเสริิมการิสริ้าง	Startup	และผ้้ปุ่ริะกอบการิของ

อาจาริยี์และน้กศึกษา

1.	จำนวนโคริงการิวิจ้ยี	นว้ต่กริริม	
งานสริ้างสริริค์เช้ิงพาณิิช้ยี์

2.	จำนวนผลงานที�จด้สิทธิบ้ต่ริใหม่
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4. การบัริการวิชาการให้กับัสังคมในสาขาที�มีความเชี�ยวชาญ

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

4.1	การิฝึึกอบริมภาคธ่ริกิจอ่ต่สาหกริริม	โด้ยีริ่วมม่อก้บ
สมาคมฯ	และเคริ่อข่ายี

4.2	การิจ้ด้	Non-Degree	คอริ์ส	/	Credit	Bank	
ริองริ้บการิเริียีนริ้้	Life	Long	Learning

4.3	การิสริ้าง	E-learning	เพ่�อหล้กส้ต่ริเทียีบโอน	
การิบริิการิวิช้าการิ	และ	Life	Long	Learning

4.4	สริ้างริายีได้้จากโคริงการิ	LMS,	Smart	Logistics,	
Smart	 Monozukuri,	 ริถ่ไฟัฟั้าด้้ด้แปุ่ลง	 และการิ
วิจ้ยีต่่าง	ๆ	เปุ่็นเช้ิงพาณิิช้ยี์

4.5	การิสริ้างริายีได้้จากการิจ้ด้ท้ศนศึกษาในและ
ต่่างปุ่ริะเทศ

4.6	ริ้บจ้างวิจ้ยีสำริวจ	การิบริิการิที�ปุ่ริึกษา	การิฝึึกอบริม	
และการิบริิการิวิช้าการิอ่�น	ๆ	จากบริิษ้ทเอกช้นและ
องค์กริริ้ฐ

4.7	ทด้สอบทางวิศวกริริม	และการิทด้สอบค่ณิว่ฒิ
วิช้าช้ีพ

4.8	การิสริ้างทีมผ้้เช้ี�ยีวช้าญี่	(อาจาริยี์และน้กศึกษา)	
เพ่�อให้สามาริถ่แลกเปุ่ลี�ยีนความริ้้ส้่ภาคธ่ริกิจ	/
อ่ต่สาหกริริม	(Talent/Academic	Mobility
Consultation)	(เกณิฑ์์การิปุ่ริะเมนิสถ่าบน้อด่้มศกึษา
กล่่มที�	 2)	 (บ้ริณิาการิก้บ	 2.1,	 3.1,	 3.3,	 3.4,	 4.1	
และ	4.4)

1.	ริายีได้้จากการิบริิการิวิช้าการิริวม
2.	ริายีได้้จากการิบริิการิวิช้าการิริ่วมก้บ

สมาคมฯ	และองค์กริเคริ่อข่ายี
3.	จำนวนผ้้อบริมหล้กส้ต่ริ	Life	Long

Learning

5. ส�งเสริมการทำาน่บัำาร่ง แลักเปีลัี�ยน แลัะเผู้ยแพร�ศิลัปีะ วัฒนธรรม  

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

5.1	การิทำน่บำริ่งและเผยีแพริ่ศิลปุ่ะ	ว้ฒนธริริม	และ
ภ้มิปุ่ัญี่ญี่าไทยี

5.2	การิทำน่บำริ่งและเผยีแพริ่ศิลปุ่ะ	ว้ฒนธริริม	และ
ภ้มิปุ่ัญี่ญี่านานาช้าต่ิ

1.	จำนวนกิจกริริมและโคริงการิทำน่
บำริ่ง	แลกเปุ่ลี�ยีน	และเผยีแพริ่ศิลปุ่ะ	
ว้ฒนธริริม
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6. การสร้างอัตลัักษณิ์แลัะเพ่�มปีระสิทธิภาพการบัริหารจัดการเพ่�อความยั�งย่น

กลี่ยุทัธ์ ตัวิช่�วิัด

6.1	การิพ้ฒนาอาจาริยี์และบ่คลากริในด้้านท้กษะการิใช้้
เทคโนโลยีีด้ิจิท้ลและเคริ่�องม่อการิจ้ด้การิที�จำเปุ่็น
ต่่อการิปุ่ฏิิบ้ต่ิงาน	

6.2	การิใช้้เทคโนโลยีีด้ิจิท้ลมาปุ่ริะยี่กต่์ใช้้กริะบวนการิ
ทำงานเพ่�อเพิ�มปุ่ริะสิทธิภาพและ	Paperless

6.3	การิพ้ฒนาภ้มิท้ศน์	ด้้วยี	สถ่าปุ่ัต่ยีกริริม	ภ้มิท้ศน์	
และศิลปุ่ะ	ว้ฒนธริริมที�ส่งเสริมิจด่้เด่้นความเป็ุ่นญีี่�ปุ่่�น
ของสถ่าบ้นฯ

6.4	การิปุ่ล้กฝึังพฤต่ิกริริมว้ฒนธริริมองค์กริต่าม	TNI’s	
Core	Values	แก่น้กศึกษา	และบ่คลากริ

6.5	มาต่ริการิการิลด้ต่้นท่นต่่าง	ๆ	เช้่น	ลด้ค่าไฟัฟั้า	
การิกริะจายีภาริะงานสอน	การิควบริวมหล้กส้ต่ริ
การิปุ่ริ้บปุ่ริ่งการิให้ท่นการิศึกษาแก่น้กศึกษา	ฯลฯ

1.	ผลการิด้ำเนินงานด้้านการิเงินของ
สถ่าบ้นฯ	เปุ่็นไปุ่ต่ามแผนงบปุ่ริะมาณิ

◉ ปีระมาณิการผู้ลัปีระกอบัการ
 1. ประมาณการผลี่ประกอบัการรวิม 5 ปี (2565-2569)

รายการ                                             ปีี 2565 2566 2567 2568 2569

สมาคมฯ

ริายีได้้ริวม 	349	 	359	 	377	 	398	 	417	

ริายีจ่ายีริวม 	342	 	351	 	358	 	365	 	372	

ริายีได้้ส้ง	(ต่่ำา)	กว่าริายีจ่ายี 	7	 	8	 	19	  33 	45	

สถ่าบ้นฯ

ริายีได้้ริวม 331 387 447 491 522

ริายีจ่ายีริวม 325 356 397 433 462

ริายีได้้ส้ง	(ต่่ำา)	กว่าริายีจ่ายี 6 31 50 58 60

รวิม
รายได�รวิม 680 746 824 889 939
รายจุ่ายรวิม 667 707 755 798 834
รายได�สั้ง (ต่ำา) กวิ่ารายจุ่าย 13 39 69 91 105

หมายเหตุุประมาณการของสมาคมฯ :
	 1.	สมม่ต่ิฐาน	อ้างอิงข้อม้ลจากธนาคาริแห่งปุ่ริะเทศไทยี	
	 	 	 1)	 GDP	ของปุ่ริะเทศ	เพิ�มขึ�นปุ่ีละ	3.5%	
	 	 	 2)	 อ้ต่ริาเงินเฟั้อ	เฉลี�ยีปุ่ีละ	2%
	 2.	ริายีได้้ริวมด้อกเบี�ยีปุ่ีละ	7	ล้านบาท
	 3.	อ้ต่ริาค่าใช้้จ่ายีเพิ�ม	2%,	อ้ต่ริาขยีายีต่้วริายีได้้เพิ�ม	5%
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 2. ประมาณการผลี่ประกอบัการ 5 ปี ของสัถาบััน์ฯ (2565-2569)          *ณิ	31	พ.ค.

รายการ                                             ปีี 2565 2566 2567 2568 2569
จำานวนน้กศึกษาสะสม	(คน)	 3,592 4,123 4,783 5,220 5,526

จำานวนบ่คลากริ	(คน) 299 308 316 322 328

ริายีได้้	(ล้านบาท) 331 387 447 491 522

ริายีจ่ายี	(ล้านบาท) 325 356 397 433 462

ริายีได้้ส้ง	(ต่่ำา)	กว่าริายีจ่ายี	(ล้านบาท) 6 31 50 58 60

งบลงท่น	(ล้านบาท) 14.59 17.66 17.41 20.16 20.16

กริะแสเงินสด้คงเหล่อ	(ล้านบาท) 226.13 298.14 387.64 484.21 581.91

4. การลงทุนของกลุ่ม ส.ส.ท.

 การิลงท่นของกล่่ม	 ส.ส.ท.	 เพ่�อพ้ฒนากิจการิสมาคมฯ	 ให้เปุ่็นไปุ่ต่ามแผนกลยี่ทธ์และ

โคริงการิต่ามแผนกลยี่ทธ์โด้ยีจะด้ำเนินการิในกริอบความริ่วมม่อริะหว่างก้นท้�งสมาคมฯ	 ก้บ

สถ่าบ้นฯ	 หน่วยีงานภาคริ้ฐ	 หน่วยีงานเอกช้น	 และสถ่าบ้นการิศึกษาอ่�น	 ๆ	 ริวมท้�งริ่วมก้น

สน้บสน่นสถ่าบ้นการิศึกษา	 หน่วยีงานเอกช้น	 และหน่วยีงานภาคริ้ฐในปุ่ริะเทศญี่ี�ปุ่่�น	 ซึ�งเปุ่็น

พ้นธมิต่ริที�ริ่วมก่อต่้�งและสน้บสน่นสมาคมฯ	มาต่้�งแต่่ต่้น

4.1 วิัตถุประสังค์ใน์การลี่งทัุน์เพั่�อพััฒน์ากิจุการสัมาคมฯ ม่ดังน์่�
	 1.	 เพ่�อยีกริะด้้บการิถ่่ายีทอด้ความริ้้และเทคโนโลยีีในริะด้้บที�ส้งขึ�น

	 2.	 เพ่�อขยีายีบริิการิและพ้ฒนาเคริ่อข่ายีของสมาคมฯ	 ไปุ่ส้่ส่วนภ้มิภาค	 ที�สอด้คล้องก้บ

ยี่ทธศาสต่ริ์ปุ่ริะเทศ	เช้่น	ยี่ทธศาสต่ริ์	EEC	:	Eastern	Economic	Corridor	(โคริงการิ

พ้ฒนาเขต่เศริษฐกิจพิเศษภาคต่ะว้นออก)	และความเปุ่็นไปุ่ได้้ส้่ริะด้้บอาเซียีน

	 3.	 เพ่�อปุ่ร้ิบปุ่ร่ิงบริกิาริและกริะบวนการิทำงานของสมาคมฯ	 ให้มคีณ่ิภาพและปุ่ริะสิทธภิาพ

ส้งขึ�น

	 4.	 เพ่�อพ้ฒนาบ่คลากริของสมาคมฯ	 ให้มีอิสริะในการิต่้ด้สินใจ	และการิพ้ฒนาเสริิมสริ้าง

ศ้กยีภาพต่นเอง	

	 5.	 เพ่�อพ้ฒนาธ่ริกิจใหม่
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4.2	 การลงทุุน
	 1.	แหล่่งที่่�มาของเงินทีุ่นในการพััฒนากิจการสมาคมฯ	น่�	จะมาจาก	3	แหล่่ง	คือ

	 	 1.1	 จากเงินรายได้้เหนือรายจ่าย	(งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี)	ในแต่่ล่ะปี

	 	 1.2	 จากเงินสะสมของสมาคมฯ	ที่่�ม่อย่่

	 	 1.3	 แหล่่งทีุ่นภายนอก	(หากม่ความจำเป็น)

	 2.	กรอบการล่งทีุ่น	ในระยะ	2565-2569	แบ่งออกเป็น

	 	 2.1	 เพัื�อพััฒนากิจการของสมาคมฯ	ต่ามแผนกล่ยุที่ธ์์แล่ะกรอบนโยบาย

	 	 2.2	 เพัื�อสร้างธ์ุรกิจใหม่	ที่ั�งของ	สมาคมฯ	แล่ะ	สถาบันฯ

	 	 2.3	 เพัื�อความร่วมมอืที่่�สอด้คล้่องกับยทุี่ธ์ศาสต่ร์ร่วมกนัระหว่างสมาคมฯ	กบัสถาบันฯ	

ซึ่่�งอาจต่้องม่การล่งทีุ่นในโครงสร้างพัื�นฐาน	 เช่่น	 ที่่�ด้ิน	 อาคาร	 เครื�องมือ	 แล่ะ

อุปกรณ์ต่่าง	ๆ	เป็นต่้น

	 	 2.4	 เพัื�อรักษาม่ล่ค่าของสินที่รัพัย์ของสมาคมฯ

	 3.	การพัิจารณาการล่งทีุ่น

	 	 3.1	 เงินล่งทีุ่นต่้องต่อบโจที่ย์ของแผนกล่ยุที่ธ์์	 โด้ยผ่านกระบวนการศ่กษาความเป็น

ไปได้้ของโครงการรวมถ่งความเหมาะสมกับสภาพัธ์ุรกิจ

	 	 3.2	 กรรมการบริหารสมาคมฯ	จะพัจิารณาแล่ะต่ดั้สนิใจล่งที่นุในโครงการต่่าง	ๆ	ต่าม

กรอบในแผนกล่ยุที่ธ์์กลุ่่ม	 ส.ส.ที่.	 ฉบับปี	 2565-2569	 น่�	 โด้ยม่กระบวนการที่่�	

โปร่งใส	รอบคอบ	รัด้กุม	ต่รวจสอบได้้	รวมที่ั�งการพัิจารณาความเส่�ยง	ความเป็น

ไปได้้	แล่ะผล่ต่อบแที่นอย่างเหมาะสม

	 	 3.3	 โครงการที่่�เก่�ยวข้องกับสถาบันฯ	ต่้องเสนอผ่านกรรมการสภาสถาบันฯ	พัร้อม

ที่างเล่ือกมาให้สมาคมฯ	พัิจารณา
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แผนกลยุทธ์การบริหารสมาคมฯ ระยะ 5 ปี (2565-2569)

สังวิน์ลี่ิขสัิทัธิ�โดย สัมาคมสั่งเสัริมเทัคโน์โลี่ย่ (ไทัย-ญ่�ปุ�น์)

จุัดทัำาโดย คณะทัำางาน์แผน์กลี่ยุทัธ์
คณะทัำางาน์กรรมการบัริหาร
1.	ผศ.	ปุ่ริะยี้ริ	 เช้ี�ยีวว้ฒนา	 นายีกสมาคม	 	(ปุ่ริะธาน)
2.	ริศ.	ปุ่ริาณิี	 จงส่จริิต่ธริริม	 อ่ปุ่นายีก
3.	ค่ณิยีงเกียีริต่ิ�	 กิต่ะพาณิิช้ยี์	 เลขาธิการิ
4.	ด้ริ.	ส่จิต่	 พงษ์น่่มก่ล		 กริริมการิบริิหาริ	 (ห้วหน้าคณิะทำงาน)

คณะทัำางาน์สัำาน์ักงาน์
1.	ด้ริ.	ส่พจน์	 ช้ินวีริะพ้นธ่์		 ผ้้อำนวยีการิสมาคม
2.	ค่ณิจ้กริกฤษณิ์	 เฟั่�องปุ่ริะด้ิษฐ์ก่ล	 ผ้้เช้ี�ยีวช้าญี่พิเศษ
3.	ค่ณิส่ก้ญี่ญี่า	 จาริ่การิ	 ผ้้จ้ด้การิฝึ�ายีสำน้กพิมพ์
4.	ค่ณิอริสา	 ปุ่ริะกอบกิจ	 ผ้้เช้ี�ยีวช้าญี่พิเศษ
5.	ค่ณิส้ญี่ช้้ยี	 แซ่เจ็ง	 ผ้้จ้ด้การิแผนกอาว่โสพ้ฒนาธ่ริกิจและกลยี่ทธ์

จุัดพัิมพั์โดย สมาคมส่งเสริิมเทคโนโลยีี	(ไทยี-ญี่ี�ปุ่่�น)
	 5-7	ซอยีส่ข่มวิท	29	ถ่นนส่ข่มวิท	แขวงคลองเต่ยีเหน่อ	เขต่ว้ฒนา	กริ่งเทพฯ	10110
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