
November 2010 ●  No. 167

5TPA news

@ Member Club

@
 
M

e
m

b
e
r
 
C
lu
b

By Jitrapat Boonchalieo Club

เวลา...
วารี ไม่คอยใคร..ไม่ว่าจะอย่างไรการเป็นคนที่มีความตื่นตัวและมีความกระตือรือร้นอย่างสม�่าเสมอ ย่อมสร้างทัศนคติที่ดี 

มวีนิยัให้กับตวัเอง อนัจะเป็นประโยชน์สงูสดุในการด�ารงชวีติและเราจะรูว่้าเวลาทีผ่่านไปนัน้ไม่ได้หายไปไหนเลย เพราะเรา

ได้ท�าทุกวนัให้คุม้ค่าและอกีสองเดอืนทีเ่หลอืก่อนสิน้ปีนีเ้ราจะใช้เวลาอย่างมคีวามสขุ เพราะอกีสองเดือนข้างหน้านัน้ความท้าทายใหม่ๆ ก�าลงัรอ

เราให้ก้าวไปเผชิญ เฉกเช่น ฝ่ายการตลาด ส.ส.ท. จะยังคงสร้างกิจกรรมความตื่นเต้นไว้รอสมาชิก ส.ส.ท. อย่างใจจดใจจ่อ

แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านที่มีวันครบรอบวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะคะ สมาคมฯ ได้จัดส่ง

การด์อวยพรเนือ่งในวันเกิดมาถงึท่านสมาชิกสามัญและสมาชิกวสิามัญ สมาคมฯ มีความยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่จะสง่ค�าอวยพรให้ท่านสมาชิกจาก

ใจจริงในวันส�าคัญของท่าน ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้ท่านสมาชิกได้รับแต่สิ่งดีๆ และมีความสุขตลอดไปและในส่วนของสมาชิก

นิติบุคคลก็เช่นกันในวาระครบรอบการก่อตั้งกิจการของสมาชิก เราก็ขออวยพรให้สมาชิกได้มีกิจการที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป การ์ดวันเกิดแม้

เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ขอมอบด้วยความเต็มใจ

ในช่วงเวลาเดยีวกันนี ้ฝ่ายการตลาดได้พยายามเสาะแสวงหาแหล่งผลติของก�านลั อนัล�า้คณุค่าแห่งใจให้สมาชกิได้เป็นเจ้าของไว้สะสม

อีกปี ตั้งใจให้เป็นของช�าร่วยปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี เพื่อมอบให้กับสมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่งที่สมาชิกได้ให้การสนับสนุนในบริการ

ด้านต่างๆ กับสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นมาร่วมอบรมสัมมนา มาเรียนภาษาญี่ปุ่น ร่วมมหกรรมแข่งขันรางวัล หรืองาน Award 

หลากหลายเวที หรือได้มาร่วมคลุกฝุ่น ลุยโคลน เชื่อมสัมพันธ์และสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือลดภาวะโลกร้อนร่วมกัน สมาชิกก็ยังคง

อยู่กับสมาคมฯ อย่างแน่นเหนียว

เม่ือเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นเราได้เปิดตัว Facebook ส�าหรับชุมชน TPA Member Club กันอย่างเป็นทางการ พร้อมกับจัดหลักสูตร

พิเศษ เพื่อตอกย�้าความแรงของกระแส FB ในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ในโลกเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นแนวทางการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้สมาชิก 

ส.ส.ท. ได้เชื่อมต่อกิจกรรม ส�าหรับในโลก Social media สู่ Social Network และในเป้าประสงค์หลักของการเปิดตัว Facebook สมาชิก ส.ส.ท. 

จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเผยแพร่ผลงานในกลุ่ม หรือแวดวงเราชาว ส.ส.ท. หรือร่วมมือกันท�ากิจกรรมและแบ่งปันสิ่งดีๆ มีประโยชน์

และสร้างสรรค์ ร่วมกันค่ะ 

กิจกรรมเผยแพร่สมาคมฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรม หรือจะไปพบปะเยี่ยมชม หรือเพิ่มประสบการณ์

ในการพัฒนาองค์กร มีดังนี้ค่ะ

วัน/เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ ติดต่อประสานงาน

18-19 พฤศจิกายน 2553 งานประกาศผลรางวัล 5ส

หรืองาน Thailand 5S Award 2010

โรงแรมรามาการ์เด้น 

ถ.วิภาวดีรังสิต

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม ส.ส.ท 

โทร. 0 2717 3000 ต่อ 81

24-27 พฤศจิกายน 2553 งาน Metalex 2010

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

นานาชาติด้านอุตสาหกรรม

ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค

ถ.บางนา-ตราด

ฝ่ายการตลาด (สมาชิกสัมพันธ์) 

โทร.0 2259 9115

อีเมล์: member@tpa.or.th
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เมื่อเดือนที่ผ่านมา เราได้จัดสัมมนาพิเศษฟรี! เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ ในหัวข้อ การบริการที่เป็นเลิศด้วย 3S 1Q เป็นหัวข้อ

เบาๆ แต่บรรยากาศสุดยอด ด้วยฝ่ายการตลาด ส.ส.ท. มองเห็นว่าการได้เปรียบทางการค้าในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันสูงนั้น ยากที่

จะโค่นคูแ่ข่งทีม่กี�าลงัเหนอืกว่าได้และสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานทีเ่ข้มแขง็ทีเ่หนอืคูแ่ข่งได้นัน้ คอื การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และนัน่คอืทีม่าของความพงึพอใจ

สูงสุดจากลูกค้าที่ทุกๆ องค์กรเรียกหา กิจกรรมนี้จะยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ในแต่ละเดอืน สมาคมฯ มสีมาชกิใหม่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ กว่า 200 รายต่อเดอืน ซึง่มาจากหลากหลายอตุสาหกรรม ทีมุ่ง่หวงัมาเป็นส่วนหนึง่

ของสมาคมฯ และได้เลง็เหน็ถงึขมุทรพัย์แห่งประสบการณ์ แหล่งเรยีนรูส้�าหรบัทกุอตุสาหกรรม ทีส่ร้างความก้าวหน้าและสนบัสนนุพฒันาความ

รู้แก่สมาชิก สมดังค�ากล่าวที่ว่า ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ  

ก่อนจากกันขอแนะน�าสมาชิกใหม่..กันสักนิด ดังนี้ค่ะ  

ชื่อบริษัท ประกอบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์

บจก.  แฮงเกอร์แมน ฟินนิสชี่ง ซีสเท็มส์               ผู้ดำาเนินกิจการรับลอกสีโลหะทุกชนิด

บจก. สห พี.วี.ซี.ไปป์               ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ PVC

บจก. เยนเนอรัลไรซ์ ผู้คัดคุณภาพข้าว

บจก. ไดโฮ แมนูแฟค เจอริ่ง (ประเทศไทย) ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บจก. ผลไม้แปรรูปปวพร ผู้ผลิตมะม่วงแปรรูป

บจก. สมาร์ท คอนโทรลเอ็นจิเนียริ่ง ติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้า

บจก. โคมทอง กรุ๊ป ธุรกิจเกี่ยวกับศัลยกรรม

บจก.สยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องยนต์ การเกษตร

บจก.ไดว่า อินดัสทรี ผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟ

บจก. ฮอลพิทอล เอสเสทท์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ ธุรกิจเกี่ยวกับสอบเทียบเครื่องมือ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงิน

บจก. นานมีบุ๊คส์ ผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือประกอบการเรียนการสอน

บจก. ไฮ-เทค ซิปเปอร์แบ็ก ผู้ผลิตถุงพลาสติก

บจก. ซอสพริกไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตซอสพริก

บมจ. อั่งเปา แอสเสท ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บจก.  สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ผลิตปั๊มพัดลมอุตสาหกรรม

บจก.  ควอลิตี้ ซับคอนแทร็คเตอร์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

บจก. รอยัลเปเปอร์ฟอร์ม ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์

หจก. โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ผลิตและจัดจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลัง

(ทั้งนี้ต้องขออภัย ส�ำหรับสมำชิกที่ไม่ได้แนะน�ำ มำ ณ โอกำสนี้ค่ะ)
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ฝา่ยการตลาด แผนกสมาชกิสมัพนัธ ์สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ขอน�าทา่นสมาชกิทีส่นใจเขา้รว่มทศันศกึษาเยีย่มชมโรงงาน เครอื
เบทาโกร ผู้น�าอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ณ ฐานการผลิต จังหวัดลพบุรี  

เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีส�านักงานใหญ่แห่งแรกตั้ง
อยู่ที่เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านแห่งวัตถุดิบและท�าเลที่ตั้ง กลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาของการเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร  ประกอบ
ด้วย โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสุกรอนามัยและโรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อสุกรอนามัยและ
เนื้อสุกรเอสพีเอฟ ฯลฯ 

ปัจจบัุน เครือเบทาโกร เปน็หน่ึงในผู้น�าธุรกจิอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย ครอบคลมุต้ังแต่ธรุกจิอาหารสตัว ์ปศสุตัว ์
ผลิตภณัฑ์ส�าหรับสขุภาพสตัว ์ไปจนถงึผลติภณัฑอ์าหารคณุภาพ เพือ่การสง่ออกและจ�าหนา่ยในประเทศ เพือ่เปน็การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชม 

เครือเบทาโกร โรงงานลพบุรี

ใบแจ้งยืนยันการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานเบทาโกร ฐานการผลิต จังหวัดลพบุรี

(เพื่อผลประโยชน์ในการส�ารองที่ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ชื่อ-สกุล.................................................................................................... หมายเลขสมาชิก...................................................... 
ชื่อหน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร...........................................โทรศัพท์มือถือ......................................................
E-mail.......................................................ประกอบธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ (โปรดระบุ)...........................................................................
*สมาชิกนิติบุคคลใช้สิทธิ์ได้ 1 บริษัทต่อ 1 ท่าน
         ลงชื่อผู้แจ้ง........................................................................(ตัวบรรจง)
                         ....................../...................../..........................

กรุณากรอกรายละเอียดลงในใบแจ้งการยืนยันการเข้าร่วมทัศนศึกษาให้ครบถ้วน และส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2259-9117 หรือ 
Download ใบแจ้งการยืนยันที่ www.tpa.or.th แล้วส่งมาที่ member@tpa.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ 
โทร. 0-2258-0320-5, 0-2259-9160 ต่อ 1112, 1115 ติดต่อคุณลดาวัลย์, คุณจิตรภาษณ์และคุณวีรญา
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเข้าร่วมทัศนศึกษาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�าการ

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม 2554

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1.  เพื่อให้สมาชิก ส.ส.ท. ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของบริษัท
2.  เพือ่สง่เสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลู ความรู ้ความคดิเห็น ระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อน�าไปปรับปรุงองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและสมาชิก ส.ส.ท.

วัน เวลา และสถานที่ 
วัน-เวลา:  วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 8.30-17.00 น.
สถานที่:    โรงงานเบทาโกร ฐานการผลิต จังหวัดลพบุรี

ก�าหนดการ
08.30 น. : ลงทะเบียนพร้อมกันที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29
09.00 น. : น�าคณะออกเดินทางสู่โรงงานเบทาโกร
11.30 น. : แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. : เดินทางถึงโรงงานเบทาโกร
13.10-13.20 น. : ชมวิดีโอ Presentation
13.20-14.20 น. : รบัฟงับรรยายหวัขอ้ “กระบวนการผลติของ BFI”
14.20-14.50 น. : ชมกระบวนการผลิตบริเวณจุด Corridor ของ

ทั้ง 2 โรงงาน (โรงงานช�าแหละและโรงงานปรุงสุก)
14.50-15.30 น. : ถาม-ตอบ ข้อสงสัยและชิมผลิตภัณฑ์
15.30 น. : เดินทางกลับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ซอยสุขุมวิท 29
ฟรี ! สำ�หรับสม�ชิก ส.ส.ท.

เพียง 40 ท่�น เท�่นั้น 
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แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

“การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม - ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย”

(Management of Technology for Innovation-The Way to Survival for Thai industry)

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น.  

1. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................หมายเลขสมาชิก.......................................................
2. ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................หมายเลขสมาชิก.......................................................
ชื่อบริษัทฯ หน่วยงาน..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................................. 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์..............................................................................
โทรสาร..........................................................โทรศัพท์มือถือ...........................................อีเมล์...........................................................................
*กรุณาส่งแฟกซ์ใบยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาที่ โทรสาร 0-2259-9117 หรืออีเมล์ chirapa@tpa.or.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1916 และ 1115  คุณจิรภาและคุณวีรญา

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553

วัน เวลา และสถานที่ 
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องสัมมนา C501 อาคาร C ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ 

วิทยากร    
ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา 
กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อดีตนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
อดีตรองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง-

ชาติ (สวทช.)

ความเป็นมา
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในตลาดโลก ทวีความเข้มข้นและสลับ- 

ซับซ้อนมากยิง่ขึน้ เทคโนโลยีกลายมาเป็นปัจจัยส�าคญัประการหนึง่ในการก�าหนด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน เทคโนโลยีช่วยท�าให้ผลิตภัณฑ ์
สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้ ในบางกรณี เทคโนโลยช่ีวยสร้างมลูค่า
เพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์ได้สงูข้ึน วสิาหกิจเอกชนทัว่โลก ตระหนกัชัดว่า หากไม่สามารถ
พฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยทีีเ่ป็นแก่น (Core competency) เฉพาะของ
ตนได้ วิสาหกิจก็จะมีความสามารถทางการแข่งขันลดต�่าลง น�าไปสู่การเสื่อมถอย 
กระทั่งการล่มสลายของวิสาหกิจเหล่านั้นได้

กรณีประเทศไทย อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่ยังคงอาศัยราคาเป็น
ปัจจัยส�าคัญส�าหรับแข่งขันในตลาดโลก เม่ือใดที่ค่าเงินบาทแข็งตัว อันส่งผลให้
ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้น ขีดความสามารถทางการแข่งขันก็ย่อมลดต�่าลง หรือ
กระทั่งแข่งขันไม่ได้ ทั้งนี้ เป็นเพราะอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นแก่นของตน

จากความเป็นมาดงักล่าวข้างต้น ภาคอตุสาหกรรมของไทยจงึต้องปรบัตวั
ครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เครื่องมือส�าคัญใน
การนี้ ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Management of Tech-
nology) ซึง่เป็นแนวคดิเกีย่วกับการเช่ือมโยง “... ศาสตร์ต่างๆ ด้าน วศิวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ เพื่อวางแผน พัฒนาและท�าการพัฒนาขีด

“การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม - ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย”

(Management of Technology for Innovation-The Way to Survival for Thai industry)

ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ขอเชิญท่านผู้สนใจ 
เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ

ความสามารถทางเทคโนโลยี เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางด้านกลยุทธ์และทางด้าน
ปฏิบัติการองค์การ...” แนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอด
เผยแพร่อย่างแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ในวิสาหกิจส�าคัญ
ทุกแห่งน�าแนวคิดดังกล่าวเข้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของวิสาหกิจโดยรวม

ในการสัมมนาพิเศษครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะ
น�าแนวคิดดังกล่าวมาแนะน�า เผยแพร่ เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้อ�านวยการแผนกลยุทธ์ วิศวกรอาวุโส ฯลฯ เข้าใจถึงความจ�าเป็นในการปรับตัว
และน�าแนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจต่อไป

เนื้อหา
1.  ความเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในระดับโลก
2.  อะไร คอืการบรหิารจดัการเทคโนโลยแีละเหตใุดจงึต้องมกีารบรหิาร

จัดการเทคโนโลยี
3.  แนะน�าองค์ประกอบส�าคัญของการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
 3.1 กลยุทธ์ธุรกิจ
 3.2 กลยุทธ์เทคโนโลยี
 3.3 แนวทางการจัดหาเทคโนโลยี พัฒนาตัวเอง Licensing ร่วมทุน

กับต่างประเทศ
 3.4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ Open Innovation, IP Strategy, 

Technology Road Map
4. ถามและตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย
1.  เจ้าของสถานประกอบการการผลิต
2.  ผู้บริหารระดับสูง
3.  ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์
4.  วิศวกรอาวุโส
5.  นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

สัมมนาพิเศษ ฟรี...
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