
 
 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยคุปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีแบบฉีกแนว (Disruptive 
Technology) ก าลงัน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรมท่ีรู้จกัในช่ือ Industry 4.0 ซึง่จะสง่ผลตอ่แนวคิดการท าธุรกิจ แนวคิด
การใช้ชีวิต แนวคิดการท างานของคนในยคุนี ้ เพ่ือให้มัน่ใจถงึความส าเร็จอย่างยัง่ยืนในปัจจบุนัและอนาคต องค์กรควรเตรียมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ ด้วยการท าความเข้าใจกบั Industry 4.0 ความเข้าใจถงึความพร้อมขององค์กร แนว
ทางการพฒันาแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ือการคว้าจบัโอกาสความส าเร็จก่อนใคร 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแนวคิดการพฒันาองค์กรสู ่Industry 4.0 
2. เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดไปตอ่ยอดในการก าหนดแนวทางธุรกิจ 

 

หวัข้อของสัมมนา 

 Driving Forces of Change 

 What is Industry 4.0? 

 Impact of Industry 4.0  

 Concept and Tools related to Industry 4.0 
 

 Are you ready for 4.0? 

 Idea for Business model for 4.0 

 Industry 4.0 in Practice 

 Transforming Organization for Industry 4.0 
 

วิทยากร คณุวลีพร ธนาธิคม และ คณุพาลินทุ์ วฒิุชาติวานิช วิทยากรท่ีปรึกษา สว่นการจดัการองค์กร สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  องค์กรท่ีสนใจพฒันาองค์กรเพ่ือมุง่สู ่Industry 4.0 ทัง้ภาคผลิต และภาคบริการ และผู้สนใจทัว่ไป 
 

ระยะเวลา สถานที่  2 วนั : 21-22 กนัยายน 2560 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
 

ค่าธรรมเนียม ราคาก่อน 
Vat 7% 

ราคารวม 
Vat 7% 

Promotion 
อตัรานีร้วมอาหารกลางวนั อาหาร

ว่างและเคร่ืองดืม่ และเอกสาร
ประกอบการอบรม 

  Member 6,500 6,955 สมคัร 3 ทา่นตอ่องค์กร      
รับสว่นลดรวม 1,000 บาท 

  Non-Member 7,000 7,490  

  

 

 

การช าระค่าธรรมเนียม โอนผา่นธนาคารกรุงเทพ บญัชีออมทรัพย์ ช่ือบญัชี มลูนิธิเพื่อสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาติ  
เลขที่ 210-0-508619 สง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมระบหุลกัสตูร ช่ือหนว่ยงาน และที่อยูอ่อกใบเสร็จ ที่ E-mail:  training@ftpi.or.th 

   ID Line: public.ftpi หรือ Fax 02-619-8098 สถาบนัฯอยูใ่นระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3%  
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0994000020724   คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหยอ่นภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. สง่เสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน 
 

mailto:training@ftpi.or.th


 

ใบสมัคร Transforming Organization towards Industry 4.0 

บริษัท ....................................................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ าหรับออกใบเสร็จ 

.................................................................................................................................................................................................. 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ................................................................................................................. สาขา ................................... 

ช่ือผู้ประสานงาน ........................................................................................................................................................................ 

โทรศพัท์ ............................................................................................ มือถือ .............................................................................. 

โทรสาร .................................................................. E-mail ....................................................................................................... 

สถานะสมาชิก          สมาชิกสถาบนั รหสัสมาชิก ………………………              ไมเ่ป็นสมาชิก 

 

รายละเอียดผู้เข้าฝึกอบรม  (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน) 

1.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

2.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

3.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

4.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

5.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

6.  ช่ือ-สกลุ ................................................................................................ต าแหนง่.............................................................. 

    มือถือ .................................................................. E-mail ………………………………..……………………………………. 

 

ค่าธรรมเนียม  สมาชิกสถาบนั 6,500 บาท  ไมเ่ป็นสมาชิก 7,000 บาท (ราคายงัไมร่วม VAT 7%) 

การช าระค่าธรรมเนียม : โอนเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ    ช่ือบญัชี มลูนิธิเพื่อสถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติ   เลขที่ 210-0-508619 

เพื่อยืนยนัการช าระคา่ธรรมเนยีมกรุณาสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมระบ ุหลกัสตูร ช่ือหนว่ยงาน และที่อยูอ่อกใบเสร็จ  

ส่งมาที่ โทรสาร 0-2619-8098 email : training@ftpi.or.th หรือ Line ID : public.ftpi  

 

สถาบนัฯ อยูใ่นระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%  เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0994000020724 

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม สามารถลดหยอ่นภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  สถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติ โทรศพัท์ 0-2619-5500 ตอ่ 451-456 (ธนศกัดิ์)   

ผู้สนใจสามารถสง่ใบสมคัรได้ที่ โทรสาร 0-2619-8098  E-mail: tanasak@ftpi.or.th หรือ training@ftpi.or.th 


