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How to

“ธุรกิจของคุณ จะอยูรอดในอีก 5 ปขางหนาไหม”
“พรอมแลวหรือยัง กับการปรับตัวเขาสูองคกร 4.0”

Transform to Digital Manufacturer :

ถอดแบบกลยุทธ สู Smart Factory
Smart Manufacturer นัน้ คือจุดหมายปลายทางขององคกรทีต่ อ งการจะไปใหถงึ ซึง่ ผูบ ริหารทุกคน ตางคาดหวัง

วาความทันสมัยในยุค Digital จะชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ สำหรับผูบริหารขององคกร
ทีต่ อ งการจะกาวเขาสู Smart Manufacturer คงมีคำถามอยูม ากมายวาจะทำอยางไร จึงจะเปน Smart Manufacturer
ไดจริง และควรจะเริ่มจากจุดไหน จะตองทำอยางไร คงไมมีใครรูดีกวาผูที่ผานขั้นตอนเหลานั้นมาแลวดวยตนเอง

... ครั้งนี้ขอชวนทานเปดประสบการณ ...
ถอดแบบจากประสบการณตรงของผูบ ริหารชัน้ นำของประเทศไทยทีท่ า นสรางโรงงานของตนใหเปน Smart Manufacturer
โดยการวางแนวคิด วิถที าง และลงมือยกระดับโรงงานดวยตนเองมาอยางตอเนองจนกลายมาเปนผูผ ลิตชิน้ สวนยานยนต
คุณภาพสูงที่ไดรับการยอมรับจากผูผลิตรถยนตชั้นนำของประเทศ ในครั้งนี้ทานจะไดทราบวาจุดเริ่มตน แนวทางการ
เปลีย่ นถายจากกลยุทธ Digitalization ไปสูภ าคภาคปฏิบตั จิ ะตองทำอยางไร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจาของกิจการ / ทายาท / ผูบริหารระดับสูง
กรรมการผูจัดการ / ผูจัดการโรงงาน

ติดตอสอบถาม : คุณพณิตา , คุณปิยวรรณ 02-717-3000 ต่อ 628 , 629
ศูนย์บริการให้คำปรึกษา
: panita@tpa.or.th , piyawan@tpa.or.th

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 4 - 5 , 12 , 19 ก.ค. 2562
Day 1 Executive Factory Visit:
Smart Factory Smart Model

การไดเห็นของจริง พบผูบริหาร และผูปฏิบัติตัวจริง
ถือเปนโอกาสพิเศษที่จะไดสรางแรงบันดาลใจ แนวคิดการวาง
ระบบการ ขับเคลอนเพอมุง สูค วามสำเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมโดยทาน
จะไดพบกับ คุณกมล ชุติพงศนาวิน ผูบริหาร บริษัท กมล
แมชชีนเนอรี่ จำกัด ผูกำหนดเปาหมายและทิศทางสูการเปน
Smart Factory จนกลายเปน Smart Factory Model ที่จับ
ตองไดจริง

4 ก.ค. 2562

เวลา 10.00 – 15.00 น.
Introduction for Smart factory (Factory Visit)
บริษัท กมล แมชชีนเนอรี่ จำกัด จ.ชลบุรี
โดย อาจารยกมล ชุติพงศนาวิน
เจาของบริษัท กมล แมชชีนเนอรี่ จำกัด

Day 3 Internet of Quality

เมอกาวสู Smart Factory จำเปนตองกำหนดจุดสำคัญใน
การควบคุมและยกระดับการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ
ใหถูกตอง โดยมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสำคัญ
ขอมูลทางดานคุณภาพผลิตภัณฑและบริการทีเ่ กีย่ วของจะตองมี
ความถูกตอง ความรวดเร็ว ขอมูลที่มีคุณภาพจะถูกนำไปใช
เพอสรางกลยุทธการแขงขัน ซึง่ การเปน Smart Manufacturer
ไดนน้ั ตองใสใจกับเรองคุณภาพกอนเรองอน ๆ เสมอ ถาเริม่ กอน
และเริ่มเร็วยอมหมายถึงโอกาสของการอยูรอดและชัยชนะทาง
ธุรกิจ

12 ก.ค. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น.
IoQ: Intranet of Qualities
a) Quality Management , IQA->Process Control->Outgoing
(ยกตัวอยางการจะไปถึงระบบอัตโนมัต)ิ , ROI or Survival
b) Quality Improvement: Process Cap , MSA , Problem
Solving Tool
c) Quality System Concept, Customer Relation, CQE ,
8D Report
โดย รศ.ดร.กฤษดา อัศวรุงแสงกุล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อัตราคาลงทะเบียน (ราคาสำหรับ 1 ทาน)
สมาชิก
บุคคลทั่วไป

29,000 + (Vat7%) = 31,030 บาท
31,000 + (Vat7%) = 33,170 บาท

Day 2 Lean Concept for Smart Factory

ถาจะทำ Smart Factory ให ไดผลดีและเปนไปอยาง
รวดเร็ว การวางระบบการผลิตทีป่ ราศจากสิง่ สูญเปลา (Waste)
จึงเปนสิ่งแรกที่ควรทำซึ่งจะชวยใหทานลงมือวางแผนไดอยาง
เฉียบคมเพอใหไดผลิตภัณฑที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
ในทุกมิติทั้ง Quality, Cost และ Delivery โดยอาศัยเครองมือ
เชิงระบบอยาง Lean

5 ก.ค. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น.

09.00 – 12.00 น.
ชีวติ การทำงานทีด่ ขี น้ึ ในทุกดาน กับ Lean for Manufacturing
- Lean for Manufacturing มุง สู Lean Automation
โดย อาจารยนครินทร หอมดี
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
13.00 -16.00 น.
เสวนา หัวขอ ยอนรอยกวาจะเปน Smart Factory
(คิดได เริ่มตนอยางไร)
โดย อาจารยกมล ชุติพงศนาวิน และ
อาจารยนครินทร หอมดี

Day 4 Digital Transformation

การเปน Smart Manufacturer ทีแ่ ทจริงนัน้ มีองคประกอบ
หลายอยางที่ตองคำนึงถึง และตองเปลี่ยนแปลงในจุดสำคัญ
อะไรบาง คงตองพิจาณาตามบริบทของแตละองคกรซึ่งไมจำ
เปนวาจะตองมีรูปแบบที่เหมือนกันรวมถึงการกำหนดทิศทาง
ก็อาจแตกตางกันจึงจำเปนที่ทานจะตองออกแบบสวนผสม
เหลานั้นอยางเขาใจ

19 ก.ค. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น.
a) Digital Transformation for manufacturing
b) Data Analytics for manufacturing
โดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

พิเศษ !

(สมัคร 2 ทานลดทันที 5,500 บาท)
* 2 ทาน/องคกร *

