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สิ่งที่ส่งมาด้วย_รายละเอียดการจัดงาน  
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา  
 

Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย “Big Data” 
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 หอ้งปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

 
ภายใต้โครงการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 

(Productivity) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

 ฟรี!...ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

ปัจจัยส าคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรยุคนี้  คือ การใช้ “ข้อมูล” ที่มีอยู่มากมาย 
หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในโลกยุค
ดิจิทัล ที่ใครๆ ก็สามารถ “Search” และ “Share” ได้จากทุกที่ทุกเวลา ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งด้านเวลาและสถานที่ ประกอบกับการมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เก็บข้อมูลเฉพาะตัวได้ง่ายและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรจะอยู่รอดและแข่งขันได้ นอกจากจะต้องมีการบริหารจัดการที่รวดเร็วแล้ว ยังจะต้องมี
ความสามารถในการใช้และบริหารจัดการกับ “ข้อมูล” ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเงื่อนไขส าคัญคือ ภายใต้ระยะเวลา 
ที่เหมาะสม 

สถาบันจึงได้ก าหนดการจัดสัมมนา Big Data for Future Organization เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตด้วย 
“Big Data” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงชี้ประเด็นให้เห็นถึงความส าคัญ และแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในระดับต่างๆ ส าหรับให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนนโยบาย และให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปยกระดับผลิตภาพ 
ของสถานประกอบการได้ 

โดยงานสัมมนาคร้ังนี้ จดัขึ้นภายใต้โครงการ“ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิต
ภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)” โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืน ท าให้การจัดระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
มีความทันสมัย เพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งความส าคัญ
ของการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และองค์ความรู้ด้านผลิตภาพในระดับต่างๆ ตั้งแต่หน่วยธุรกิจ ระดับอุตสาหกรรม และ
ระดับประเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการชี้น า ก าหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านผลิตภาพอย่างเป็น
รูปธรรม และมีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น ด าเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศ และมีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ส่งเสริม วิจัยพัฒนา ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ฝึกอบรมให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 
เหมาะส าหรับ 

 ผู้ประกอบการ 
 หน่วยงานระดับนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน 
 สถาบนัการศึกษา 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย_รายละเอียดการจัดงาน ร่างก าหนดการ 
08.00-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-08.45 พิธีเปิดโดย  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
08.45-09.45 
 

การบรรยาย หัวข้อ “Big Data for Future Organization” 
โดย รศ.ดร.ธนชาต ิ นุ่มนนท์   
ผู้อ านวยการสถาบนั ไอเอ็มซี (IMC Institute) 
 

09.45-11.00 แนะน าศูนยส์ารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ 
พักรับประทานอาหารว่าง และร่วมสนุกกับการเล่นเกมชิงรางวัล 
 

11.00-12.00 การบรรยาย หัวข้อ “Big Data in Action” 
     โดยคุณปริญญ ์ เสรีพงศ์ 
     วิทยากรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน      
     สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    
               

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
                ***ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม*** 

หมายเหตุ: 

 สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th 
 
วิทยากร 

    
 

 

- ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค: Cloud Computing,  
Big Data, Analytics, IT Technology Trends, Software 
Engineering 

- ผู้จัดการโครงการวิจัย “การส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานโครงการ Big Data ของภาครัฐ” สิงหาคม - 
พฤศจิกายน 2558 น าเสนอต่อ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(องค์กรมหาชน) 

- ผู้จัดการโครงการวิจัย “Cloud Computing in Thailand 
Readiness Survey 2015”, มิถนุายน - 

    พฤศจิกายน 2558 

- ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน: การพฒันาระบบมาตรฐาน ISO 
การบริหารจัดการด้านเอกสาร การจัดการข้อมูลและองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคมุ
เอกสารในระบบ ISO   

- วิทยากรบรรยายหลักสตูรที่เกี่ยวเนื่อง 
- Big Data Analytic for Defining Strategic Insights 
- Knowledge Management and Data Analytic for 

Performance Excellence Framework 
- ผู้แต่งหนังสือ “ISO 27001 ระบบการจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ” 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายสง่เสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร) โทรสาร 02-619-8070, 02-619-8096 
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th  Website: www.ftpi.or.th 

รศ.ดร.ธนชาต ิ นุ่มนนท์ คุณปริญญ ์ เสรีพงศ์ 

http://www.ftpi.or.th/
mailto:publicseminar@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/

