
นักอุตสาหกรรมรุนใหม
รุนที่ 7

YOUNG F.T.I. ELITE 7

หลักสูตร

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ขอเชิญนักอุตสาหกรรมรุนใหมทุกอุตสาหกรรมเขารวมอบรม

ประกาศผล
12  มิถุนายน  2562

รับสมัคร
14 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน  2562

ระยะเวลาการอบรม
12 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2562



คณะผูสรางนักอุตสาหกรรมรุนใหม

หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 7
YOUNG F.T.I. ELITE 7

Young F.T.I. เปนหลักสูตรสำหรับนักอุตสาหกรรมรุนใหม 
ที่ไมหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง และมีแนวคิดที่จะนำพา 
ภาคอุตสาหกรรมไทยกาวเดินไปขางหนา หลักสูตรนี้เปน 
เวทีที่เปดโอกาสใหนักอุตสาหกรรมรุนใหมเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนองคกรตัวแทนภาคอุตสาหกรรมและยังเปนโครงการ
ที่สนับสนุนใหนักอุตสาหกรรมรุนใหมไดมีบทบาทในการ 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากยิ ่งขึ ้น ผานการเรียนรู การ 
ทำงานจากนักอุตสาหกรรมรุนอาวุโส คณาจารย และผู 
ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำของประเทศที่จะมาถายทอด 
ความรูและประสบการณอันเปนรากฐานของความสำเร็จใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการสงเสริมบทบาทดาน 
กิจกรรมเพื่อสังคมใหกับนักอุตสาหกรรมรุนใหมเพื่อใหเกิด
ประสบการณดานการทำงานในภาคอุตสาหกรรมครบทุก 
มิติอยางแทจริง

โครงการหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุนใหม  หรือ Young F.T.I. Elite 

คุณกรกฤช จุฬางกูร
ประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุนใหม

คุณสุพันธุ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย



คณะวิทยากร
นักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 7

อาจารยภูวสมิง กองเกิด 
ประธานกรรมการบริหาร
กลุมบริษัทในเครือวิชั่น 

ณ โรงแรม W Bangkok Hotel
12 ก.ค.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ณ พัทยา-ฐานทัพเรือสัตหีบ

Growing Together

19-21 ก.ค.

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผูจัดการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

โลกเปลี่ยน ไทยปรับ
จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร

26 ก.ค. 2 ส.ค.
14:00-15:30 น.

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ
กรรมการ ผจก.ใหญ 

บมจ. ปตท. 

การบริหาร
สูความยั่งยืน

15:45-17:15 น.

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน
รองกรรมการ ผจก.ใหญ

สำนักนโยบายองคกรสัมพันธและ
ภาพลักษณ บจก. กลุมเซ็นทรัล

ธุรกิจดี เพื�อสังคมดี
ดวยธรรมาภิบาล

14:00-15:30 น.

2 ส.ค. 9 ส.ค.

คุณศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร
ผช.กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

บจก. โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

Supply Chain
& Logistics

16 ส.ค.
14:00-15:30 น. 15:45-17:15 น.14:00-15:30 น. 15:45-17:15 น.

ดร.วิวัฒน กรมดิษฐ
Vice President for

Land & Development

ถอดรหัส
“อมตะ ซิตี้”

บทบาทของนักอุตสาหกรรมรุนใหม
กับการพัฒนาประเทศไทย

คุณสาระ ล่ำซำ
กรรมการผูจัดการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

นวัตกรรม
นำธุรกิจสูความยั่งยืน

15:45-17:15 น.

23 ส.ค. 6 ก.ย.30 ส.ค.

คุณวรพงษ สุธานนท
Forensic Services,

PwC Thailand
 

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)

ทุจริตในองคกร
ที่ผูบริหารควรตระหนัก

ศึกษาดูงานในประเทศ
14:00-15:30 น.

คุณพิธาน องคโฆษิต
 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี

อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

Business Sharing

อาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ

“คนเกง กับ คนดี”

คุณนวพล วิริยะกุลกิจ
Managing Director

FAMILY BUSINESS ASIA (มหาชน)

Family Business

คุณไพบูลย นลินทรางกูร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บล.ทิสโก

"Capital Markets
and Financial Innovation"

คุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล
ดีเจพี่ออย จากคลื่น
กรีนเวฟ 106.5 FM 

15:45-17:15 น. 14:00-15:30 น. 15:45-17:15 น.

พิธีเปดโครงการ

20 ก.ย. 11 ต.ค.30 ก.ย. - 7 ต.ค.

ณ ประเทศ Maldives ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ

คุณธรินทร ธนียวัน
 Country head - thailand

บ.Grab Taxi

Future of Ride-Hailing
business in Thailand

15:45-17:15 น.14:00-15:30 น. 14:00-15:30 น.
13-15 ก.ย.

15:45-17:15 น. 15:45-17:15 น.14:00-15:30 น. 15:45-17:15 น.14:00-15:30 น.

11 ต.ค.

1 พฤศจิกายน 2562 :  พิธีปดโครงการ    นำเสนอโครงการ    รับโลเกียรติคุณ    งานเลี้ยงฉลองจบหลักสูตร

18 ต.ค. 25 ต.ค.

คุณอภินรา ศรีกาญจนา
Co-Founder & Chief
in Corporate Affairs

Success Story :
U drink I Drive

พันเอก ดร.เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ
อดีตรองประธานกรรมการ กสทช.

5G
โลกที่ ไมเหมือนเดิม

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
กรรมการผูจัดการ

บจก. ศรีจันทรสหโอสถ

Branding ศาสตรแหงฮวงจุย เทคนิคบริหารงาน บริหารคน

คุณสุพันธุ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

คุณฉัตรชัย วิรัตนโยสินทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่

How to
Be Different

กิจกรรม CSR

ปญหาไหนไมใหญเกินกวาใจ

อาจารยคฑา ชินบัญชร ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
รองกรรมการผูจัดการ

บมจ. ซีพี ออลล

เรียนรูศาสตรจากโหงวเฮง

กิจกรรม Y7 Friendship



เอกสารประกอบใบสมัคร    
1. รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาหนาแรกหนังสือเดินทาง
4. หนังสือรับรองการทำงาน
5. จดหมายแนะนำตัว หรือ Letter of Recommendation 
   (LOR) จากหัวหนางาน ประธานบริษัทฯ หรือขาราชการ
   ระดับ 9 ขึ้นไป (ตามแบบฟอรมที่แนบ) 

รายละเอียดการรับสมัคร
นักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 7

รับสมัคร 14 พ.ค. - 4 มิ.ย.  2562   ประกาศผูมีสิทธิ์รวมอบรม 12 มิ.ย. 2562 

รูปแบบการอบรม 1. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ        3. ฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
2. ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ     4. กิจกรรม CSR

เปาหมาย 1. เพิ่มพูนความรู ความเปนผูนำ        3. สรางสรรคกิจกรรมตางๆ
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ  4. มิตรภาพในหมูสมาชิก

คุณสมบัติ
ผูรวมโครงการ

1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  3. มีความมุงมั่นเพื่อผลสำเร็จของธุรกิจ
2. อายุระหวาง 25 – 40 ป         4. เปนเจาของหรือผูมีประสบการณ
       ในการบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา
ของหลักสูตร

4 เดือน (12 กรกฎาคม –1 พฤศจิกายน 2562)
ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G  ถ.สีลม (www.pullmanbangkokhotelg.com)

คาธรรมเนียม
การอบรม

1. บุคคลทั่วไป 145,000.-  + VAT 10,150.- รวม 155,150.-*
2. สมาชิกสภาอุตสาหกรรม 145,000.- ลด 10,000.- เหลือ 135,000.-
   + VAT 9,450.- รวม 144,450.-* 
      *ไมรวมคาไปศึกษาดูงานตางประเทศ

3. คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ
      ประมาณการคาใชจาย 94,000.- (ไมรวมคาตั๋วเครื่องบิน) 7 วัน 6 คืน 
      คามัดจำศึกษาดูงานตางประเทศ 30,000.- (ชำระพรอมกับคาเขารวมโครงการ)
      กรณีใหทัวรซื้อตั๋วเครื่องบินให (TG) จะตองมัดจำทานละ 2,000.-
      คาศึกษาดูงานตางประเทศชำระสวนที่เหลือตามโปรแกรมของบริษัททัวร
      สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

ตารางกิจกรรมของหลักสูตร

กำหนดการ     กิจกรรม

  

12 ก.ค. 2562         พิธีเปดโครงการ
19 - 21 ก.ค. 2562        กิจกรรมกลุม : ละลายพฤติกรรม (พัทยา)
26 ก.ค. - 25 ต.ค. 2562    อบรมทุกวันศุกร เวลา 13.00 - 17.15 น.
30 ส.ค. 2562      ศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรม CSR
13 - 15 ก.ย. 2562     กิจกรรม “Y7 Friendship”  ณ ประเทศ Maldives
30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2562     ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
1 พ.ย. 2562      พิธีปดโครงการ รับโลเกียรติคุณ และงานเลี้ยงฉลองจบหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติม
    คุณศิรินารถ (หนอย)
โทร. 02 345 1067 / 08 1323 5883
ไลน SIRINARTK_NOI  อีเมล sirinartk@off.fti.or.th
    คุณณปภัช (โม)
โทร. 02 345 1085 / 09 4493 5598
ไลน N.VVIP  อีเมล napaphatp@off.fti.or.th
    คุณกิตติ์ธัญญา (รัตน)
โทร. 02 338 6046 / 08 9812 2536
ไลน rat999_rat  อีเมล krittanya.sab@summitautogroup.com



Address: 188 Silom Road, Bangrak, 10500 Bangkok, Thailand
Phone: +66 2352 4000 - FAX: +66 2238 1999

Email: H3616@accor.com
Latitude: 13.7262395 - LONGITUDE: 100.5267991

http://www.pullmanbangkokhotelg.com/the-hotel/map/

แผนที่สถานที่จัดอบรม
นักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 7

คุณกิตติ์ธัญญา (รัตน)
โทร. 02 338 6046 / 08 9812 2536
ไลน rat999_rat  
อีเมล krittanya.sab@summitautogroup.com

สอบถามเพิ่มเติม
คุณศิรินารถ (หนอย)
โทร. 02 345 1067 / 08 1323 5883
ไลน SIRINARTK_NOI  อีเมล sirinartk@off.fti.or.th

คุณณปภัช (โม)
โทร. 02 345 1085 / 09 4493 5598
ไลน N.VVIP  อีเมล napaphatp@off.fti.or.th

โรงแรม PULLMAN BANGKOK HOTEL G



สอบถามเพิ่มเติม
    คุณศิรินารถ (หนอย)
โทร. 02 345 1067 / 08 1323 5883
ไลน SIRINARTK_NOI  อีเมล sirinartk@off.fti.or.th
    คุณณปภัช (โม)
โทร. 02 345 1085 / 09 4493 5598
ไลน N.VVIP  อีเมล napaphatp@off.fti.or.th
    คุณกิตติ์ธัญญา (รัตน)
โทร. 02 338 6046 / 08 9812 2536
ไลน rat999_rat  อีเมล krittanya.sab@summitautogroup.com

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุงมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
http://www.youngftielite.com

http://www.fti.or.th




