
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครอืขา่ยของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญรว่มสมัมนา                                 

หัวข้อ 

 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30-16.00 น.  
ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค 
 
ประเทศไทย 4.0 เมื่อโลกหมุนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว จึงถึงเวลาที่ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนและหาวิถีทางในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่  
 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการขับเคลื่อนผลิตภาพของ
ประเทศผ่านการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการไทย เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน อันน าไปสู่การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ได้ก าหนดจัดสัมมนา หัวข้อ “พลิกโฉมองค์กรให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง...เพื่ออนาคตที่ย่ังยืนของผู้ประกอบการไทย” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้ประกอบการไทยในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้ถึงแนวทาง วิธี
ปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากหลากหลายมุมมองทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรชั้นน า  
 
 
ช่วงเชา้  การน าเสนอมุมมองและแนวคิด “รู้เทรนด์ รู้ทัน ลงมือท า” พร้อมกับการน าประเทศไทย 

สู่ “ประเทศไทย 4.0” จากมุมมองภาครัฐและปราชญ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของไทย 
 
 

ช่วงบ่าย เสวนาเพื่อการน าเสนอแนวทาง วิธีปฏิบัติ และปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญ  
  จากบริษัทชั้นน าต้นๆ ของไทยที่กล้าคิดและลงมือท าทันทีเมื่อรู้เทรนด์ โดยไม่รอให้เกิดผลกระทบ 
  ก่อนที่จะปรับตัวไม่ทันกับคลื่นลูกใหม่ที่อาจน าความเปลี่ยนแปลงมาอย่างมากมายและรวดเร็ว 
  เกินความคาดหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
 
09.30-10.30 มุมมองภาครัฐส าหรับผู้ประกอบการไทย  

หัวข้อ “การน าประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0  
โดย  ดร. สมชาย  หาญหิรัญ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    
10.45-12.00 มุมมองนักวิชาการจากปราชญ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การคิด และการศึกษาไทย  

หัวข้อ “รู้เทรนด์ รู้ทัน และลงมือท า”  
  โดย  รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  
   อธิการบดีกิตติคุณ   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
13.00-16.00 การเสวนาเพื่อการน าเสนอแนวทาง วิธีปฏิบัติ และปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญ  
  จากการ ปรับ และ เปลี่ยน กระบวนการท างาน  
 

 หัวข้อ “เปลี่ยน...เพื่อโอกาสและการปรับตัว” 
โดย คุณวาสนา  ศรีเจริญ 

   ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและสนับสนุนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
 หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับการปรับตัวแรงงานพันธุ์ 4.0” 

โดย คุณศิริพงษ ์ โพธลักษณ์ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 3 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 หัวข้อ “ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง...กับการสร้างสรรค์ My MINI” 

โดย คุณปรีชา  นินาทเกียรติกุล 
  ผู้จัดการทั่วไป-มิน ิประเทศไทย 

บริษัท บีเอ็มดับเบิลย ู(ประเทศไทย) จ ากัด -MINI Cooper 
 
ด าเนินการเสวนา โดย คุณกุลชุดา ดิษยบุตร 
   วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

ฝ่ายปรึกษาแนะน า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
   ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาแนะน าและวิทยากรด้านการจัดการธุรกิจ 

เพ่ือความยั่งยืน การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการ  
ระบบมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยง และ CSR ให้กับองค์กรชั้นน า 

 
10.30-10.45, 14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง / 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
ประเภท/ค่าใช้จ่าย ราคาส าหรับสมัคร 1 คน ราคาส าหรับสมัคร 3 คน/องค์กร (ฟรีคนที่ 3) 

สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 4,000 บาท 
(รวม vat 7% = 4,280) 

8,000 บาท 
(รวม vat 7% = 8,560) 

บุคคลทั่วไป 4,500 บาท 
(รวม vat 7% = 4,815) 

9,000 บาท 
(รวม vat 7% = 9,630) 

*ราคารวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั 1 มื้อ 
*สถาบนัจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงไดร้บัยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
วิธีการสมัครและช าระเงิน 

 ส่งใบสมัครที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  
http://www.ftpi.or.th/services/seminar>>กิจกรรมเดือน ก.ย.<< 
 

 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ   
“Foundation for Thailand Productivity Institute”  
 

 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า  
ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที ่210-0-50861-9   

 ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th 
หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
โทรศัพท์:  0-2619-5500 ต่อ 433 (สุภารัตน์)  
โทรสาร:  0-2619-8070, 0-2619-8096 
E-mail:  publicseminar@ftpi.or.th  
Website:  http://www.ftpi.or.th/services/seminar>>กิจกรรมเดือน ก.ย.>พลิกโฉมองค์กร 
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