
โครงการถ�ายทอดความรู�และแลกเปล�่ยนประสบการณ�ระหว�างไทยและเยอรมัน* 
เพ�่อสร�างข�ดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของไทย ตามนโยบายเศรษฐกิจส�เข�ยว
เพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืนสำหรับผู�บร�หารธุรกิจอาหารและเกษตร
*ประเทศเยอรมนีไดรับการจัดลำดับใหเปนประเทศที่ดำเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปนลำดับ 1 ของโลก จาก Global Green Economy Index 2012

อบรมระหว�าง วันที่ 8 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2557
(ทุกวันพฤหัสบดี) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ

ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว�างวันที่  1 - 8 มิถุนายน 2557
(เป�นกำหนดการใหม�ที่เล�่อนจากกำหนดการเดิม)

การบร�หารสู�การเป�นผู�นำด�านธุรกิจส�เข�ยวระดับโลก
Management for Being Global Leader in Green BusinessMLG



การดำเนินธุรกิจที่เป�นมิตรกับส��งแวดล�อม
อย�างยั่งยืนคืออะไร
การดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน คือ การดำเนินธุรกิจ
ที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน เศรษฐกิจของทองถิ่น ประเทศและ
นานาชาติและตองสอดคลองกับหลักเกณฑ 3 ประการ ดังนี้
• การนำแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
 โดยจัดทำกลยุทธทางธุรกิจเชิงรุกที่มีมาตรฐานสูงกวากฎและขอบังคับ
 ซึ่งกำหนดโดยทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
• การผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขและพันธสัญญาดานสิ่งแวดลอมอยางมุงมั่น
 และตอเนื่อง

วัตถุประสงค�
• เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันเชิงการคาและสรางเครือขายทางสังคม
 สำหรับผูประกอบการในกลุมธุรกิจอาหารและเกษตรของไทย
• เตรียมความพรอมในการดำเนินธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับพันธสัญญาระหวางประเทศ

ประโยชน�ที่ผู�เข�าร�วมฝ�กอบรมจะได�รับ
• สามารถ วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินกิจการที่เปน
 มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• สามารถ จัดทำแผนเชิงกลยุทธในการดำเนินกิจการที่เปน
 มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมถึงการจัดการปรับเปลี่ยนองคกร
 จากธุรกิจแบบดั้งเดิม ใหเปนธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• สามารถ สรางหรือปรับปรุงภาพลักษณองคกร ผลิตภัณฑ และบริการ 
 ใหเปนรูปแบบใหม
• สามารถ สราง/เขาถึง เครือขายธุรกิจและคูคาในตลาดระดับสากล
• สามารถ เขาถึงแหลงการใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เพื่อวิจัย คนควา และประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ว�ทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ

การดำเนินธุรกิจที่เป�นมิตรกับส��งแวดล�อม
ส�งผลดีต�อผู�ประกอบการอย�างไรบ�าง
• ชวยประหยัดตนทุนดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใชทรัพยากร
 และพลังงาน
• ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก น้ำมัน และกาซธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณ
 จำกัดและราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
• เพิ่มสวนแบงตลาดจากสินคาและบริการที่แตกตางและสามารถแขงขันได
 กับธุรกิจแบบดั้งเดิม
• จัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน การบังคับใชกฎ ระเบียบ 
 ขอบังคับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
 ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังสงผลดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม อาทิ
• เกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี สงผลดีตอสุขภาพของพนักงาน
• สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปจจุบัน การดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ไดกลายเปนส่ิงจำเปน 
การผลิตสินคาหรือบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนวิธีหนึ่งที่จะนำ
ไปสูความมั่นคงทางธุรกิจทามกลางสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร. ศักร�นทร� ภูมิรัตน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

Matthias Bickel
Project Director

"ASEAN Sustainable Agrifood Systems" GIZ

รศ.ดร.ธำรงรัตน� มุ�งเจร�ญ
ประธานคลัสเตอร พลังงานและสิ่งแวดลอม

สวทช.

และทีมว�ทยากรจากหน�วยงานชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ผู�บร�หารระดับสูงและเจ�าของกิจการกลุ�มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ�ชีวภาพ (Bio-based product)
• ผู�บร�หารระดับสูงของหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข�องกับกลุ�มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ�ชีวภาพ
• ผู�บร�หารระดับกลาง อาทิ ผู�จัดการทั่วไป และผู�จัดการโรงงาน



อัตราค�าลงทะเบียน
• ฝกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 90,000 บาท 
• ฝกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและศึกษาดูงาน
 ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 250,000 บาท
 (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

ระยะเวลาของหลักสูตร
• ฝกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ระหวางวันท่ี 8 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2557
  (ทุกวันพฤหัสบดีและวันที่สถาบันฯ กำหนด รวม 17 วัน) เวลา 09.00 - 17.00 น.
• ศึกษาดูงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันท่ี 1 - 8 มิถุนายน 2557

สถานที่อบรม
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การศึกษาดูงาน ณ สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี
ระยะเวลา 7 วัน ระหว�างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2557
• เยี่ยมชมโรงงานผลิตเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
 พลังงานและความปลอดภัย ภายใต EU IPPC directive - Integrated Pollution, 
 Prevention and Control
• เยี่ยมชมหนวยงาน สถาบัน และสมาคมดานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

การศึกษาดูงานในประเทศไทย
• เยี่ยมชมหนวยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 แหงชาติ (สวทช.) หนวยงานที่ใหบริการดานวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย 
• เยี่ยมชมหนวยงานสงเสริมและกำกับดานอุตสาหกรรม พาณิชย 
 สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก

การศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานและ

เขาเยี่ยมชมหนวยงานที่
ประสบความสำเร็จการใชงาน

เทคโนโลยีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การว�จัย
เชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมกลุมยอยเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการโดยใช
เทคนิคการระดมสมอง

แบบ GIZ

การว�เคราะห�
โอกาสทางธุรกิจ

Business
Opportunity

Analysis

การจัดการ
เทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 

Techno-Biz
Management

การตลาด
และการเง�น
Marketing

and
Finance

การสร�างเคร�อข�าย
ระดับภูมิภาคและสากล

Regional
and Global
Networking

โครงสร�าง
หลักสูตร

ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ
การบรรยายในหองเรียน

กิจกรรมกลุมยอย
การนำเสนองาน และ
การอภิปรายเปนคณะ
(Panel Discussion)

รายละเอียดเพ��มเติม
Call Center: 0 2642 5001 ต�อ 211-212 และ 217-218
www.NSTDAacademy.com/mlg   E-mail: executive.edu@nstda.or.th
GIZ Office Bangkok: 0 2661 9273 ต�อ 33
www.thai-german-cooperation.info/training.html   E-mail: training.bangkok@giz.de

หมายเหตุ
• สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือสลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
• ผูเขาอบรมตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวา 80% จึงจะไดรับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ GIZ
• ดำเนินการอบรมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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GIZ

*หากตองการโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจชำระคาใชจายเพิ่มตามจริง ไมเกิน 100,000 บาท


