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タイの経済を知る 

รู้จกัเศรษฐกิจไทย 
ยุทธศาสตรก์ารคา้ ท่ามกลางความเปลี6ยนแปลง 

การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยเริ6มขึDนหลงัจากสิDนสุดสงครามโลก โดยรฐับาลไดม้ีนโยบายในการพาประเทศเข้าสู่ยุคปฏวิตัิอุตสาหกรรม 

วางยุทธศาสตร์ประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตเพื6อส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ และได้อานิสงค์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทําให้

เศรษฐกิจไทยเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ถึงแม้ระหว่างทางจะเจอกับช่วงเวลาที6ลําบากอยู่บ้างแต่ก็ผ่านมาได้ แต่ในปจัจุบนัรูปแบบการค้าได้

เปลี6ยนแปลงไปแบบที6ไม่เคยพบเหน็มาก่อน ในหลกัสูตรนีDเราจะทําความรูจ้กัลกัษณะและแนวโน้มทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกจินับจากนีD

ว่าจะเป็นไปอย่างไร? 

วตัถปุระสงค ์| Point 

• รู้จกัความเป็นมาของเศรษฐกิจไทย 

ตั Dงแต่ยุคปฏวิตัอิุตสาหกรรม ประเทศไทยไดม้ยีุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางการผลติของเอเชยีโดยใหต้่างชาตเิขา้มาลงทุน ผ่านการ

ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึ6งช่วยใหเ้ศรษฐกจิโตขึDนอย่างมาก  

• เข้าใจนโยบายทางเศรษฐกิจทีCภาครฐัให้การสนับสนุน 

หลากหลายนโยบายที6ภาครฐัใหก้ารสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0 หรอื EEC และอื6น ๆ เอกชนมีความเหน็อย่างไรกบันโยบาย

เหล่านีD และมทีศิทางในการขบัเคลื6อนบรษิทัไปในทศิทางเดยีวกันหรอืไม่ มาร่วมกนัคาดการณ์อนาคตของเศรษฐกจิไทยไปพรอ้มกนั 

• รู้ถึงผลกระทบทีCมีต่อองค์กรญีCปุ่น 

สําหรบัองค์กรญี6ปุ่น การหาขอ้มูลเศรษฐกจิไทยเชงิลกึไม่ว่าจะเป็นเรื6องที6ว่าองค์กรญี6ปุ่นไดร้บัผลกระทบอย่างไรในเศรษฐกจิไทยใน

ปจัจุบนั และควรจะรบัมอืยุคแห่งการเปลี6ยนแปลงนีDอย่างไร เป็นเรื6องที6สามารถทําไดย้าก ทําใหไ้ดข้อ้มูลที6ผดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน จงึ

มคีวามจําเป็นที6จะต้องมาฟงัจากปากของผูเ้ชี6ยวชาญตวัจรงิ เพื6อการคาดการณ์เศรษฐกจิใหไ้ดแ้ม่นยําที6สุด 

วิทยากร | Speaker 

รศ.ดร.สมภพ มานะรงัสรรค ์

อธกิารบดสีถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 

ผูเ้ชี6ยวชาญด้านเศรษฐกจิ ผูบุ้กเบกิการศกึษาเรื6องเศรษฐกจิจนีของประเทศไทย จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

คณะเศรษฐศาสตร์บณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ระดบัปรญิญาโทในสาขาเดิม หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

ปรญิญาโทใบที6 2 ด้าน Agricultural and Rural Development จาก Institute of Social of Social Studies, The 

Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์ และปรญิญาเอกด้านเศรษฐศาสตรจ์าก Groningen University ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ จากนั Dนเขา้ทํางานเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในระหว่างนั Dน

ไดดํ้ารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการศูนย์จนีศกึษา สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มผีลงานวจิยัและ

บทความเกี6ยวกบัเศรษฐกจิจนีและจนีศกึษาจํานวนมาก เคยดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิารสนิเชื6อเกษตร

แห่งชาต ิกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) และเป็นคณะทํางานผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเจรจาการคา้ต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์ปจัจุบนั อธกิารบดสีถาบนัการจดัการปญัญาภิวฒัน์ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์  

Code A-1802-JT 

วนั วนัที6 8 มถิุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-18.00 น. 

สถานที6 mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Dน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี6ปุ่น (แปลสลบั) 
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กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที6 8 มถิุนายน พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.15 น. เนืDอหาครึ6งแรก 
15.15 น. - 15.30 น. พกั 
15.30 น. - 16.45 น. เนืDอหาครึ6งหลงั 
16.45 น. - 17.00 น. พกั 
17.00 น. - 18.00 น. ถาม-ตอบ 

หลกัสูตรนีMเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Dงชาวไทยและญี6ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม 7%) 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Mนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/a-1802-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื6อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที6 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ dการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที6จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั 6วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิCมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี6ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี6ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 タイの経済を知る 

コード A-1802-JT 

⽇ 付 2018 年６⽉８⽇（⾦） 

時 間 14.00〜18.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 4,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


