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Strengthened, Enhance Your Strategic & Business Management Skills for the Future

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
ขอเชิญรวมอบรม

Executive
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Management
Program

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
ดานการบร�หารจัดการ

ในศตวรรษใหม

รุน 7

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝกอบรม ฝายพัฒนาศักยภาพ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
โทรศัพท 02-619-5500 ตอ 458 (นันทนา)
โทรสาร 0-2619-8098
E-mail: nuntana@ftpi.or.th  
ดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัคร www.ftpi.or.th

เหมาะสำหรับ

•  Executive, ผูบริหารขององคกร
•  Director จากฝายงานตางๆ
•  ทายาทธุรกิจ
•  ผูบริหารรุนใหม
•  ผูที ่ตองบริหารจัดการองคกร
•  ผูที ่เตรียมความพรอมเปนผูบริหารในอนาคต

Key Features: 3 Modules, 9 Topics, 1 Executive Sharing, 8 Masterclass/Guru

    ผูบริหารซึ่งเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงขององคกร ตองมีความรู มีวิสัยทัศน สามารถนำความรูและประสบการณ
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร รวมทั้งรวมมือผลักดันหรือสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กำหนด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จึงไดดำเนินการจัดทำโปรแกรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการในศตวรรษใหม
เพื�อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเตรียมความพรอมของผูบริหารและบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพการบริหาร
และการจัดการองคกรเชิงบูรณาการ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื�อนใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เพื�อใหพัฒนาไปสูองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง



กำหนดการฝกอบรม  เวลา 09.00-16.00 น.
24 มี.ค. 63 25 มี.ค. 63

26 มี.ค. 63

2 เม.ย. 63

1 เม.ย. 63

•  สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงไดรับยกเวนการหัก ณ ที่จาย 3%
•  คาใชจายในการสงพนักงานฝกอบรม สามารถนำไปลดหยอนภาษีเงินไดตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

สมาชิกสถาบัน 25,000 บาท บุคคลทั่วไป 27,000 บาทคาธรรมเนียม
(ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)

สมัครตั้งแต    ทาน/องคกรPROMOTION รับสวนลดทานละ บาท1,5003

* กำหนดการและหัวขออาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม

•  Strategic Planning by
 Foresight for Future Success
 การวางแผนกลยุทธโดย Foresight
 เพื�อความสำเร็จอยางย่ังยืนในอนาคต

อ. สุวิทย เจนสวัสด์ิพงศ
ผูจัดการสวนจัดการองคกร

อ. สุรเชษฎ พลวณิช
ผูอำนวยการฝายปรึกษาแนะนำ

•  Foresight for Change
 to Excellence
 ปรับเปล่ียนการจัดการสูองคกร
 แหงอนาคตท่ีเปนเลิศ

อ. กุลชุดา ดิษยบุตร
วิทยากรท่ีปรึกษาอาวุโส

•  Readiness for The Future
 การเตรียมพรอมรับอนาคต

อ. ดุจดาว ดวงเดน
ผูเช่ียวชาญดาน HRM และ HRD 

•  People Management in
   Digital Era
   การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค Digital

•  Sharing
  องคกรท่ีประสบความสำเร็จ

1. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การบริหารความเสี่ยงองคกร
4. การปรับเปลี่ยนองคกรสูยุคดิจิทัล  

•  Digital Marketing Strategy
    กลยุทธบริหารการตลาดยุคดิจิทัล

กลยุทธการตลาดยุค Digital เพื�อเขาใจ Trend
ลูกคายุคใหม รศ. ชื�นจิตต แจงเจนกิจ

หัวหนาภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ. วุฒิพงศ บุญนายวา
ผูจัดการสวนบริหารการผลิต

• Innovation Management
   การบริหารจัดการนวัตกรรม

อ. รัชฎา อสิสนธิสกุล
ผูจัดการสวน

ความรวมมือระหวางประเทศ•  Digital and Technology
   Management for 4.0

   การใชดิจิทัลและเทคโนโลยี
ในการบริหารยุค 4.0

การบริหารจัดการองคกรใหเตรียมพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Change) เพื�อความ
สำเร็จขององคกรในอนาคต

สรางแนวคิดและหลักการ การเปล่ียนแปลงท่ีผาน
การวิเคราะหขอมูลทั ้งปจจัยภายในภายนอก
ท่ีสำคัญอยางเปนระบบและครอบคลุม แฝงดวย
แนวคิดเชิงกลยุทธและความคิดนอกกรอบ
ที ่สร  างสรรค  พร อมการต ัดส ินใจอย าง
กลาได กลาเส ียที ่ตอบสนองตอวิส ัยทัศน
และเปาหมายองคกรในระยะสั ้นและระยะยาว
พรอมแผนปฏิบัติการและเทคนิคการจัดการ
การเปลี ่ยนแปลงสูความสำเร็จ ตอดวยการ
พัฒนาและปรับปรุงองคกรอยางยั่งยืน ผาน
การประเมินตามแนวทางสากล

แนวคิดในการมองอนาคต เพื �อสรางความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
ที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ
ที ่เหมาะสม สรางความยั่งยืนใหกับองคกร

การบริหารทรัพยากรมนุษย 4.0 เชื�อมโยงไปกับ
แนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจ ิท ัลมาประยุกต ใช
รวมไปถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลง ที่ตองเริ่ม
ดำเนินการเพื�อรับมือใหทันทวงที  

สิ่งที่จะทำใหองคกรสามารถแขงขันทางธุรกิจได
อยางย่ังยืนคือ ความสามารถในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมขององคกร โดยตองเขาใจแนวคิด
นวัตกรรม สามารถวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค

การนำระบบ Digital และ Technology เพื�อ
สรางคุณคาใหกับองคกรในยุค 4.0 เชน
Robotic and Automation, Sensor,
Data Analysis, Augmented Reality,
3D Printing, Internet of Things

คุณสิทธิรักษ เหลืองวิชชเจริญ
NEC, Presale of Manufacturing and

Automobile Department
บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด

จากสภาพแวดลอมการดำเนินธุรกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต การประยุกตใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม มุงเนนและทำความเขาใจลูกคาอยางลึกซ้ึง และสราง
กระบวนการคิดนวัตกรรมในองคกรอยางเปนระบบและอยางตอเนื�อง

•  Transformation Leadership
    ผูนำการเปล่ียนแปลง

พัฒนาผูนำใหกาวขามขีดจำกัดของตนเอง และ
สามารถขับเคลื�อนองคกรและนำทีมงานฝนฝา
อุปสรรคสูเปาหมาย ภายใตภาวะการเปล่ียนแปลง


