ิ พ์
สงิ่ ตีพม

หลักสูตรที่ 1 ECO LABEL, Marketing and Branding
Trend for SME 4.0 เสริฟกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์
ธุรกิจอีโค่ : เพิม่ มูลค่าให้ธรุ กิจยุคใหม่
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 16 กุมภาพ ันธ์ 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูร ี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธกี ารทางานเชิง
ดิจิทลั สนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
ว ันอ ังคารที่ 28 กุมภาพ ันธ์ 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูร ี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2545
ปณจ. อ.คลองหลวง 12120

่ าจ่ายผู ้รับไม่ได ้
ั ข ้องทีน
เหตุขด
ั เจน
1.จ่าหน ้าไม่ชด
่ ามจ่าหน ้า
2.ไม่มเี ลขทีต
3.ไม่ยอมรับ
ี ู ้รับตามจ่าหน ้า
4.ไม่มผ
5.ไม่มารับภายในกาหนด
6.เลิกกิจการ
่ ยูใ่ หม่
7.ย ้ายไม่ทราบทีอ
่ ๆ
8.อืน

่ .................................
ลงชือ

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ั
ิ ฟังสมมนาพิ
สวทช. ขอเชญ
เศษ ฟรี!!

กลุม
่ เป้าหมาย
ผู ้ประกอบการ ทุกสาขาอุตสาหกรรม และผู ้สนใจทั่วไป

เชิญเข้าร่วม (สัมมนาฟรี!!) 2 หลักสูตร
***หมดเขตร ับสม ัครทงั้ 2 หล ักสูตรภายในว ันพุธที่ 8 กุมภาพ ันธ์ 2560***
ว ัตถุประสงค์ สนั บสนุนให ้ผู ้ประกอบการทุกสาขาอุตสาหกรรมได ้รับทราบแนวความคิด รวมถึง
วิธก
ี ารปฎิบัตเิ พือ
่ นาไปใช ้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับการทางานให ้สามารถเท่าทันการ
แข่ ง ขั น ทางธุ ร กิจ ที่ ม ี ค วามรุ น แรงยิ่ง ในปั จจุ บั น ทั ้ ง ในด า้ นต น
้ ทุ น การผลิต , นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีเชิงประยุกต์ รวมถึงความต ้องการด ้านสิง่ แวดล ้อมและสังคม
กาหนดการหล ักสูตรที่ 1 : ECO LABEL, Marketing and Branding Trend for SME
4.0 เสริฟกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์ธุรกิจอีโค่ : เพิม
่ มูลค่าให้ธุรกิจยุคใหม่
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 16 กุมภาพ ันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็ นจูร ี่ พาร์ค
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
Branding 4.0 (การสร้างแบรนด์ 4.0) และ Q&A
re Branding (ถาม-ตอบเกีย
่ วก ับการสร้างแบรนด์)
วิทยากร : คุณปิ ยะชาติ อิศรภักดี
่
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บจก.แบรนดิ คอร์ปอเรชัน
พักรับประทานอาหารวกลางวัน
ECO LABEL, Marketing and Branding Trend
(กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
ด้วยฉลากสิง่ แวดล้อม)
วิทยากร : ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคัง่
่ วชาญเฉพาะทางด ้านกลยุทธ์ธรุ กิจ
ผู ้อานวยการ ศูนย์เชีย
่
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิงแวดล ้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนะนาการสน ับสนุนของโปรแกรม ITAP
และเปิ ดร ับสม ัครบริษ ัทเข้าร่วมโครงการฯ
วิทยากร : คุณชนากานต์ สันตยานนท์
ทีป
่ รึกษาอาวุโส ITAP, สวทช.

ั
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสมมนาหล
ักสูตรที่ 1 : 16 กุมภาพ ันธ์ 2560
่ บริษัท
ชือ
ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ
มือถือ
อีเมล์
่ ผู ้เข ้าร่วมการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่ 1
รายชือ
1.
2.

โทรสาร

กาหนดการหล ักสูตรที่ 2 : การพ ัฒนาเทคโนโลยีการพ ัฒนาวิธก
ี ารทางานเชิงดิจท
ิ ัล
สน ับสนุนการสร้างโรงงานอ ัจฉริยะ (Smart Factory)
ว ันอ ังคารที่ 28 กุมภาพ ันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็ นจูร ี่ พาร์ค
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
เทคโนโลยีการบริหารจ ัดการกระบวนการผลิตสม ัยใหม่เพือ
่
สน ับสนุนแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และพ ัฒนาวิธก
ี ารทางาน
เชิงดิจท
ิ ัล, ออกแบบสายการผลิต
วิทยากร : อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทพ
ิ ย์
ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศเฉพาะทางด ้านการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเครือ
่ งเรือน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารวกลางวัน
ระบบสารสนเทศในการบริหารจ ัดการว ัสดุคงคล ังผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ ต, วางแผน, ควบคุมการผลิต และนาเสนอการ
ประยุกต์ใชโ้ ปรแกรม

แจกฟรี CD Demo โปรแกรมการพ ัฒนาวิธก
ี ารทางาน
เชิงดิจท
ิ ัล และโปรแกรมการจ ัดสมดุลสายการผลิต
วิทยากร : ผศ.ปรเมศวร์ ห่อแก ้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสรุ นารี
และ อ.ศรัณยู สัจจโภชน์
ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศเฉพาะทางด ้านการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเครือ
่ งเรือน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

ั
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสมมนาหล
ักสูตรที่ 2 : 28 กุมภาพ ันธ์ 2560
่ บริษัท
ชือ
ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ
มือถือ
อีเมล์
่ ผู ้เข ้าร่วมการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่ 2
รายชือ
1.
2.
หมายเหตุ กาหนดทัง้ 2 หลักสูตร การอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
หลักสูตรที่ 1 โปรดลงทะเบียนทางลิงค์ www.nstda.or.th/ECO_LABEL
หลักสูตรที่ 2 โปรดลงทะเบียนทางลิงค์ www.nstda.or.th/Smart_Factory
หรือส่งแบบลงทะเบียนทางอีเมล์ panita@nstda.or.th หรือโทรสาร 02-564-7082
***หมดเขตร ับสม ัครทงั้ 2 หล ักสูตรภายในว ันพุธที่ 8 กุมภาพ ันธ์ 2560***
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมที่ คุณพนิตา ศรีประย่า
โทร 02-564-7000 ต่อ 1301 (มือถือ 093-915-6656)

