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TPA Lean Manufacturing: First Step to Factory Automation Success 
“Why do I want to use a robot?” 

 
วันที่จัดอบรม วันศกุร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
สถานที่จดัอบรม ห้องซาลอน B ชั้น 2 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  
สมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี 200 ท่าน  (รับจ านวนจ ากดัหน่วยงาน หรือตัวแทนบริษัทละ 5 ทา่นเท่านัน้) 
 
*บทน า 
ในสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอย่างรุนแรงผนวกกับปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีเกิดใหม่มาแรง ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วน
ให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกอุตสาหกรรมจ าต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระยะยาว  การเตรียมความพร้อมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมไทย อย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ 
 
*วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับกับการ     
ปรับเปล่ียนไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0  
 
- ให้เห็นถึงภาพรวม และความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีหลักส าคัญ กับองค์ความรู้ด้านการจัดการในภาคอุตสาหกรรม และ   
ความเป็นไปของเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั้งหลาย ที่มีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 
 
- เข้าใจล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการปรับเปล่ียนไปในแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อน าไปปรับใช้ใน    
อุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม พอเหมาะ และมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
*หลักสูตรเหมาะสมกับ 
- ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง 
- ผู้จัดการโรงงาน 
- ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร. ฯลฯ 
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ก าหนดการสัมมนา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
     
08.30 – 09.00 น.   เปิดลงทะเบยีน 
09.00 – 09.15 น.   เปิดงานสัมมนา โดย ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน  
    (นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น))  
 
09.00 – 09.45 น.   Keynote speech โดย บริษัท นวพลาสติกอตุสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด 
09.45 – 10.30 น.   บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  
    “Success Keys for Implementing Robotic Automation” 
    โดย Mitsubishi electric factory automation (Thailand) Co., Ltd. 
 
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.   บรรยายหัวข้อเรื่อง “ Lean Manufacturing” โดยอาจารย์กรณเ์ดช ธนภณพงศ์  
    ที่ปรึกษาอตุสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Fourth Avenue ชั้น 4 
13.00 – 14.30 น.    บรรยายหัวข้อเรื่อง “Implementation of Factory Automation in Thailand”  
    โดย Omron Industrial Automation (Thailand) Co., Ltd. 
 
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.   เสวนารว่มแลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินกจิกรรม  
    “Lean Manufacturing & Factory Automation & IoT ในประเทศไทย 
    โดยวิทยากรพิเศษจาก 5 บริษัท 
    - Mitsubishi electric factory automation (Thailand) Co., Ltd. 
    - Omron Industrial Automation (Thailand) Co., Ltd.  
    - Seagate Technology (Thailand) Ltd. 
    - DENSO (Thailand) Co., Ltd. 
    - Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. 
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TPA Lean Manufacturing 
Introduction to Robotics & Factory Automation & IoT 

 
วันที่จัดอบรมจ านวน 2 วนั วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
สถานที่จดัอบรม ห้อง Intanin ชั้น 3 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  
สมัครเข้ารว่มสัมมนาวันน้ีจนถงึวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ราคาพเิศษท่านละ 14,000 บาท (ราคายงัไม่รวม Vat 7%) จาก
ราคาปกติ 15,5000 บาท 
 

*บทน า 
 ในสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอย่างรุนแรง ผนวกกับปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีเกิดใหม่มาแรงซึ่งได้สร้างความ
ปั่นป่วนให้หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกอุตสาหกรรมจ าต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันได้ในระยะยาว  การลดความสูญเปล่า และการมุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพในแบบ Lean Manufacturing จึง
กลายเป็นความจ าเป็นพื้นฐานที่หลายโรงงานอาจยังละเลย หรือยังด าเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อได้ท าครบถ้วน
สมบรูณ์แล้วจะเป็นพื้นฐานใน การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ในแบบ Robotics & Factory Automation & IoT อย่างมี
ประสิทธภิาพส่งงผลไปถึงความมมั่นคง และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
 

*วัตถุประสงค์ 
 1. ให้เห็นชัดถึงภาพรวมทั้งหมด หลักส าคัญทั้งหลาย, องค์ความรู้ส าคัญทั้งหมด ของเทคโนโลยีการผลิตแบบ 
    TPA Lean Manufacturing  
 2. เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ IoT และองค์ความรู้ส าคัญในการปรับเปล่ียนใน
    แบบ Robotics & Factory Automation & IoT 
 3. เข้าใจล าดับขั้นตอนทั้งหมด ในการน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของตนๆ ได้ อย่างเหมาะสม และมี    
     ประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

*กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ควรเข้าร่วมการอบรม 
 1. วิศวกรโรงงาน นายช่างเทคนิคในโรงงาน 
 2. ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์    
    อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ฯลฯ 
 
*สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถจัดท าแผนปรับปรุง ให้เป็นระบบผลิต แบบ TPA Lean Manufacturing ที่สมบูรณ์ และเลือกใช้          
     Robotics & Factory Automations & IoT  ที่เหมาะสม 
 2. สามารถก าหนดสายการผลิตหรือส่วนงานท่ีสมควรปรับปรุงตามล าดับได้ และรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 3. สามารถก าหนดขอบเขตความต้องการของงานสร้างท าระบบอัตโนมัติ , ระบบหุ่นยนต์ และ IoT เพื่อจัดจ้าง    
    หรือจัดสร้างเองได้อย่างเหมาะสม 
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ก าหนดการอบรมวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 
 
จัดอบรมวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อเรื่อง : TPA Lean Manufacturing 
วิทยากร : อาจารย์ยุทธพงษ์ ศุภกร และอาจารย์กรณ์เดช ธนภณพงศ์ 
 
เวลา 09.00 – 12.00 น. (ภาคเช้า)  ความเข้าใจในระบบผลิตแบบลีน  
     ประวัติความเป็นมา หลักการส าคัญต่างๆของระบบผลิตแบบลีน  
     ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงระบบผลิตแบบลีน  
      
     เครื่องมือ และซอฟท์แวร์ที่ใช้สร้างระบบผลิตแบบลีน 
     เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบลีนมีอะไรบ้าง ซอฟท์แวร์ช่วย 
     และจ าลองระบบผลิตได้แก่อะไรบ้าง 
 
เวลา 13.00 – 16.30 น. (ภาคบ่าย)  Workshop ฝึกจริงเทคนิคลีนจากตัวอย่างแบบจ าลองการผลิต  
     ด้วยเครื่องมือช่วยต่างๆ 
 
จัดอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อเรื่อง : Introduction to Robotics & Factory Automation & IoT 
วิทยากร :  อาจารย์สาโรจน์ และวิทยากรพิเศษจาก MAXWELL INNOVATION CO.,LTD. 
 
เวลา 09.00 – 12.00 น. (ภาคเช้า)   * ความรู้เบื้องต้นของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
     ประเภทต่างๆ ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ 
     อุตสาหกรรม ข้อได้เปรียบ/ข้อจ ากัด วิธีอ่านสเปคส าคัญ วิธีเลือกใช้กับ
     งานต่างๆ ฯลฯ  
 
     วิธีใช้งานเบื้องต้น วิธีต่อประกอบหุ่นยนต์ วิธีโปรแกรมหุ่นยนต์  
       ความปลอดภัยในการใช้งาน  
     วิธีบ ารุงรักษาเบื้องต้น วิธีเชื่อมต่อกับพีแอลซี ฯลฯ 
 
     * ความเข้าใจในระบบผลิตแบบ Robotics & Factory Automation 
     รูปแบบต่างๆ ของระบบผลิตแบบ Robotics & Factory Automation  
     วิธีตัดสินรูปแบบระบบผลิตที่เหมาะสม องค์ประกอบของระบบผลิตแบบ  
     Robotics & Factory Automation  
     ล าดับขั้นตอนโดยรวมของ การออกแบบ/สร้าง/ปรับไปสู่ระบบผลิตแบบ  
     Robotics & Factory Automation 
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เวลา 13.00 – 16.30 น. (ภาคบ่าย)  * เทคนิคการออกแบบ/สร้างระบบผลิตแบบ  
     Robotics & Factory Automation  
 
       เทคนิคเพิ่มเติมจากระบบผลิตแบบ Lean Manufacturing ได้แก่อะไรบ้าง  
        มีวิธีการออกแบบโดยสรุปอย่างไร การจัดการเพิ่มเติมที่ต้องมีในภายหลัง 
 
     * กรณีตัวอย่าง ของการสร้างระบบผลิตแบบ  
     Robotics & Factory Automation ที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
 
     * เทคโนโลยี IoT กับการประยุกต์ในอุตสาหกรรมการผลิต  
      IoT คืออะไร การน าระบบ IoT ไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  
     ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร, ระบบ Cyber security คืออะไร 
 
      * กรณีตัวอย่าง ของการน าระบบ IoT ไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  
     ที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
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ใบตอบรับการอบรม และสัมมนา 
 

ชื่อบริษัท…………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
เบอร์โทรศัพท์………………………………………….. โทรสาร………………………… 

ชื่อ – นามสกุลผู้เข้ารว่มอบรม (โปรดระบุเครื่องหมาย “ / “ ในวันที่ต้องการเขา้ร่วมสัมมนา สามารถเข้ารว่มได้ทัง้ 3 วัน )  

1. ชื่อ นามสกุล………………………………………………………………………………………………………

ต าแหน่ง………………………………………..……Email………………………..…….Tel…………….……. 

        เข้าร่วมวันท่ี 2 พ.ย.61                                      เข้าร่วมวันท่ี 8 – 9 พ.ย.61 

 

2. ชื่อ นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
ต าแหน่ง………………………………………..……Email………………………..…….Tel…………….……. 
       เข้าร่วมวันท่ี 2 พ.ย.61                                      เข้าร่วมวันท่ี 8 – 9 พ.ย.61 
 

3. ชื่อ นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
ต าแหน่ง………………………………………..……Email………………………..…….Tel…………….……. 
       เข้าร่วมวันท่ี 2 พ.ย.61                                      เข้าร่วมวันท่ี 8 – 9 พ.ย.61 
 

4. ชื่อ นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
ต าแหน่ง………………………………………..……Email………………………..…….Tel…………….……. 
       เข้าร่วมวันท่ี 2 พ.ย.61                                      เข้าร่วมวันท่ี 8 – 9 พ.ย.61 
 

5. ชื่อ นามสกุล………………………………………………………………………………………………………
ต าแหน่ง………………………………………..……Email………………………..…….Tel…………….……. 
                   เข้ารว่มวันท่ี 2 พ.ย.61                                        เขา้ร่วมวันท่ี 8 – 9 พ.ย.61 
 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณทัศนีย์วรรณ รัตนธัญกุล หรือคุณทศพร ขุนบ้านฆ้อง 
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
E-mail: thassaneewan@tpa.or.th หรือ thossaporn@tpa.or.th 
Tel.  02-7173000 ตอ่ 635, 637 
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