
 
การรับฟังสัมมนา วนัจนัทร์ที
 �� ธันวาคม ���� เวลา 13.00-16.30 น. (ลงทะเบียน ��."� น.) 
สถานที
 ห้องคริสตลั "-+ ชั -น " โรงแรมเซน็จรีู
 พาร์ค กรุงเทพฯ 

การศึกษาดงูาน  วันองัคารท ี� 19 ธ ันวาคม 2560  
สถานที
 DTAC ฟาร์มแม่นยํา โคโค ่เมลอ่น ฟาร์ม จ.สพุรรณบรีุ 
 

วัตถุประสงค์ 
ฟังการบรรยาย เยี
ยมชม เรียนรู้ และแลกเปลี
ยนประสบการณ์จากตวัอย่างและวิธีปฏิบตัิในการนําเทคโนโลยี Internet of Things และนวตักรรม
มาใช้ในด้านการเกษตร เพื
อเพิ
มผลผลติ สร้างมลูคา่เพิ
ม ลดต้นทนุและควบคมุคณุภาพ โดยใช้เซ็นเซอร์เชื
อมโยงข้อมลู ครอบคลมุตั -งแต่การผลิต 
ตลาด ขาย และผู้ซื -อ โดยชี -ให้เห็นแนวทางการปรับเปลี
ยนเพื
อรองรับสถานการณ์ในยคุดิจิทลั  
  

ประโยชน์ท ี�องค์กรจะได้รับ 
สามารถเห็นตวัอย่าง ประสบการณ์ที
ดด้ีานการใช้ระบบดิจิทลัและเทคโนโลยี และนวตักรรม  เพื
อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้  
โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากตวัอย่างที
มีการปฏิบตัจิริง รวมทั -งได้แลกเปลี
ยนเรียนรู้ปัญหา อปุสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ผู้จดัการ หวัหน้างาน นกัพฒันาปรับปรุงกระบวนการ ทีมงานนวตักรรม  วิศวกร รวมถึงผู้สนใจในการนาํระบบดิจิทลัและเทคโนโลยี  
มาเพิ
มผลติภาพองค์กรและกระบวนการ 

*** กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที�เข้าเยี�ยมชม ขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาจากองค์กรที�ให้เยี�ยมชม *** 
 

กาํหนดการ การรับฟังสมัมนา วนัจนัทร์ท ี� 18 ธันวาคม 0123 
��."�-13.00 น. ลงทะเบยีน  
�".��-�+."� น. 

 
การบรรยาย หวัข้อ “แนวคิดต้นแบบ   Smart Farmer: Dtac ฟาร์มแม่นยํา” 

• แนวคิดต้นแบบ Smart Farmer “ฟาร์มแม่นยํา” 

• เทคนคิ ขั -นตอน วธีิการ ประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่  
เพื
อการเป็น Smart Farmer  

• ตวัอย่างความสําเร็จหรือกรณีศกึษา 
  โดยผู้บริหารหรือผู้แทน  บริษัท โทเทิ
ล แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชั
น จํากดั (มหาชน)  

�+."�-14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
�+.+�-16.30 น. การเสวนา หวัข้อ “How to get start Smart Organization” 
 ผู้ ร่วมเสวนา 

• ผู้บริหารหรือผู้แทนบริษัท โทเทิ
ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชั
น จํากดั (มหาชน) 

• ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรตวัอยา่ง 



 เสวนา โดย   คณุจําลกัษณ์ ขนุพลแก้ว ผู้ เชี
ยวชาญพิเศษด้าน   Productivity & Innovation  

 
กาํหนดการ การศึกษาดงูาน DTAC ฟาร์มแม่นยาํ 

โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี วนัจันทร์ท ี� 18 ธ ันวาคม 0123 
08.00 –08.30 น. Register & Coffee Break ชั -น 12 ณ สถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาต ิ
08.30–10.30 น. ออกเดนิทาง 
10.30–12.00 น เยี
ยมชมตลาดร้อยปีสามชกุ และ รับประทานอาหารกลางวนั 

12.30–13.00 น. ออกเดนิทาง สู ่โคโค ่เมลอ่น ฟาร์ม 
13.00–15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยี
ยมชมและแลกเปลี
ยนประสบการณ์ DTAC ฟาร์มแม่นยํา โคโคเ่มลอ่นฟาร์ม  
(เกษตรกรที
ได้รับการคดัเลอืกเป็นเกษตรกรต้นแบบ) 

• แนวคิดต้นแบบ Smart Farmer โดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพ เพิ
มผลผลิต ลดต้นทนุ  
ควบคมุคณุภาพ 

• การใช้แอปพลิเคชั
นระบบเซนเซอร์อจัฉริยะ เพื
อความแมน่ยําในการควบคมุอณุหภมิู ความชื -น ดิน และแสง 

• การใช้ Internet of Things และ เซ็นเซอร์ เชื
อมโยงข้อมลู แบบ Real-Time ตั -งแต ่การผลติ การตลาด การขาย  
และเชื
อมโยงถงึผู้ซื -อ 

• เยี
ยมชมฟาร์ม 

• ถาม ตอบ และสรุปประเด็น  
ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับฟังการบรรยาย วนัจนัทร์ท ี� => ธ ันวาคม 0123 *ราคารวมค่าอาหารว่าง 1 มื'อ 

สถานะสมาชกิ ราคาต่อท่าน แพค็เกจสมคัรเป็นคู่ (ราคาต่อ 2 ท่าน) 

สมาชิกสถาบนัเพิ
มผลผลติแหง่ชาต ิ
=,133 

(รวม vat 7%=1,605) 

 2,000 

(รวม  vat7%=2,140) 

บคุคลทั
วไป 
0,333 

(รวม vat 7%=2,140) 

3,000 

(รวม  vat7%=3,210) 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมศึกษาดงูาน วนัองัคารที� =F ธ ันวาคม 0123 *รวมคา่เอกสาร คา่รถ คา่อาหารว่าง อาหารกลางวนั ผู้ เชี
ยวชาญสถาบนัฯ 

สถานะสมาชกิ 

ราคาต่อท่าน 

ค่าใช้จ่าย 

Promotion 

สมัคร 3 ท่าน 

ส่วนลดท่านละ 300 บาท 

Promotion 

สมัคร 5 ท่าน 

ส่วนลดท่านละ 360 บาท 

สมาชิกสถาบนัเพิ
มผลผลิตแหง่ชาต ิ 3,900 
(รวม vat 7%=4,173) 

3,600 
(รวม vat 7%=3,852) 

H,1I3 
(รวม vat 7%=3,787.80) 

บคุคลทั
วไป 4,500 
(รวม vat 7%=4,815) 

4,200 
(รวม vat x%=4,494) 

I,=I3 
(รวม vat 7%=4,429.80) 

!!ราคาพิเศษ!!  กรณีสมัครเข้าร่วมทั Lง 2 วัน รับส่วนลดเพ ิ�ม 133 บาทต่อท่าน 
 



 
การชาํระค่าธรรมเนียม 
• โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคลูท์สนามเปา้ ชื
อบญัชี  “มูลนิธ ิเพ ื�อสถาบนัเพ ิ�มผลผลติแห่งชาต”ิ  

บญัชีออมทรัพย์ เลขที
 210-0-50861-9   สง่หลกัฐานการชําระเงินมาที
 E-mail: publicseminar@ftpi.or.th; training@ftpi.or.th 
หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096, 0-2619-8098   

หมายเหต:ุ  กรณีผู้สมคัรไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาสง่ชื
อผู้แทนหรือแจ้งยกเลกิลว่งหน้า อยา่งน้อย 5 วนัทาํการ เพื
อการจดัเตรียมงานและ 
การบริหารงบประมาณที
เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สถาบนัขอเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 50% 
สอบถามรายละเอยีดเพ ิ�มเตมิ  ฝ่ายฝึกอบรม สถาบนัเพิ
มผลผลิตแห่งชาต ิ 
โทรศพัท์:  0-2619-5500 ต่อ 433 หรือ 451-456   (สภุารัตน ์, ปาณนาถ) 
โทรสาร:  0-2619-8070, 0-2619-8096, 0-2619-8098   
E-mail:  publicseminar@ftpi.or.th; training@ftpi.or.th 

 


