Course Outline : Smart Factory for SME

หลักสู ตร Smart Factory for SMEs
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
จํานวนผู้เข้ าอบรม:
รู ปแบบการอบรม:
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม:

1 วัน (09.00-16.00 น.)
20-30 คน
þ บรรยาย
þ ระดับปฏิบตั ิการ
þ ระดับวิศวกร

ปฏิบตั ิการ
þ สาธิต
þ ระดับหัวหน้างาน
þ ระดับบริ หาร

หลักการและเหตุผล :
ปั จจุบนั ภาคการผลิตในประเทศไทยแทบทุกภาคส่ วนต่างมุ่งหวังจะให้โรงงานไทยเป็ น Smart Factory
ทัHงๆทีK SMEs ไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจความหมายของคําว่า Smart Factory และทีKซH าํ ร้ายกว่านัHนคือ SMEs ไทย
ต่างไม่เข้าใจถึงประโยชน์ทีKจะได้รับจากการเป็ น Smart Factory ทําให้ SMEs ไทยไม่สามารถประเมินความคุม้ ค่า
ในการลงทุนแท้จริ งได้ ดังนัHนหากวันนีH SMEs ไทยตัHงใจจะพัฒนาตัวเองเพืKอเข้าสู่ Smart Factory จะต้องประเมิน
ตนเองด้วยความเป็ นจริ ง เพืKอให้รู้ถึงความพร้อมในปั จจุบนั และการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบทีKจะ
ผลักดันตนเองสู่ Smart Factory โดยมองถึงประโยชน์ทีKจะได้รับเป็ นสําคัญ
• Smart Factory คืออะไร
• ก้าวแรกทีKสาํ คัญทีKสุดของ SMEs ไทยในการพัฒนาตนเองสู่ Smart Factory
• การพัฒนาบุคลากรของตนเองสู่ Smart Worker 4.0
• ประโยชน์ และการทํากําไรจากการติดตามสถานะและบริ หารจัดการโรงงานแบบทันปั จจุบนั
ในส่ วนงานต่างๆในโรงงาน เช่น
o การวางแผนและควบคุมการผลิตระดับปฏิบตั ิการ
o การติดตามและควบคุมสถานการณ์สงKั ผลิต
o การติดตามและควบคุมคลังสิ นค้า
o การติดตามและควบคุมสถานการณ์ทาํ งานของเครืK องจักร
วัตถุประสงค์ :
1. เสริ มสร้าง ความรู ้ และความเข้าใจในแนวความคิด Smart Factory สําหรับธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ดิจิทลั เทคโนโลยีทีKเหมาะสมในการนํามาใช้องค์กร
คุณสมบัตผิ ู้เข้ าอบรม :
1. ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าของสถานประกอบการ
2. วิศวกรฝ่ ายวางแผนการผลิต/ฝ่ ายผลิต/IT และพนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิต/ฝ่ ายผลิต/IT
3. หัวหน้างาน, วิศวกรการผลิต และวิศวกรทีKเกีKยวข้องกับสายการผลิตทุกคน
4. พนักงาน และผูท้ ีKมีส่วนเกีKยวข้องกับการวางแผนการผลิต/ฝ่ ายผลิต
5. ผูท้ ีKมีหน้าทีKในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการดําเนินการทุกคน
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รู ปแบบการอบรม :
1. บรรยายให้ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
2. เพิKมประสบการณ์จากตัวอย่าง/กรณี ศึกษา และให้คาํ ปรึ กษาในระหว่างการอบรม
ผลทีคD าดว่ าจะได้ รับ :
1. มีความเข้าใจแนวความคิด Smart Factory สําหรับธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ดิจิทลั เทคโนโลยีทีKเหมาะสมในการนํามาใช้องค์กร
กําหนดการ :
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

แนวคิด Smart Factory

10.00-10.30 น.

แนวคิดการทํางานของพนักงานสมัยใหม่ (Smart Worker) และการศึกษาการทํางาน (Work Study)

10.30-11.00 น.

เทคโนโลยีการสร้างมาตรฐานการทํางาน (ieSmart WI)

11.00-11.30 น.

กรณี ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานการทํางาน (ieSmart WI)

11.30-12.00 น.

เทคโนโลยีการจัดสมดุลสายการผลิต (ieLine Balancing)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.40 น.
13.40-14.25 น.
14.25-15.25 น.
15.25-15.45 น.

เทคโนโลยีการวัดประสิ ทธิผลโดยรวมของเครืK องจักรแบบชาญฉลาด (ieOEE)

15.45-16.00 น.

สรุ ปผล และถาม-ตอบ

เทคโนโลยีการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าสมัยใหม่เพืKอลดต้นทุนจมในคลังสิ นค้า (ieInventory)
เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมการผลิตทีKละจังหวะ (iePCTS)
เทคโนโลยีการติดตามงานในกระบวนการผลิต (ieProduction Tracking)

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ ระหว่างช่วงเช้าและบ่าย
วิทยากร :
1. อาจารย์ สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
2. อาจารย์ ศรัณยู สัจจโภชน์
3. อาจารย์ก่อโชค ภัททิยธนิ
อัตราค่ าอบรมสั มมนา :
ราคาสําหรับ In-house training (หลักสู ตร Smart Factory for SMEs)
1. ราคาเบืHองต้นสําหรับเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี,
สมุทรปราการ)
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2. 25,000 บาท สํ าหรับไม่ เกิน 30 ท่ าน (รวมค่ าทําเอกสารแล้ ว แต่ ไม่ รวมราคาค่ าเดินทางของวิทยากร)
ราคานียH งั ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิมD 7%
3. กรณี ผเู ้ ข้าอบรมเกิน 30-50 ท่าน โดยหลักการของการเรี ยนรู ้แล้ว การอบรมทีKมีจาํ นวนผูเ้ ข้าอบรมเกิน 30
ท่าน ส่ วนใหญ่แล้วจะเกิดประโยชน์นอ้ ยด้วยความไม่ทวัK ถึง สมาธิ และการรบกวนของผูอ้ บรมอืKนทีKมี
มากเกินไป ทางเรามักไม่แนะนําให้เกินจํานวน และในบางหลักสู ตรอาจไม่อนุญาติให้เกินจํานวนนีH แต่
อาจอนุโลมในหลายหลักสู ตรตามความจําเป็ น ซึKงย่อมมีค่าใช้จ่ายเพิKมเติมตามแต่กรณี ไป
4. ราคาไม่รวมค่าเดินทาง ซึKงค่าเดินทางส่ วนใหญ่ไม่บวกเพิKมโดยตรง แต่คิดเหมารวม เช่น ค่าอบรมปกติ
25,000 บาท และมี ค่าเดินทาง+ค่าเสี ยเวลาเพิKมเติม ประเมินแล้ว 3,000 บาท ราคาจะเป็ น 28,000 บาท
เป็ นต้น
5. การเดินทางโดยเครืK องบิน กรณี จังหวัดห่างไกลค่าใช้จ่ายส่ วนนีHตามแต่ตกลงว่า จะให้ทางเราคิดรวม
หรื อ ลูกค้าจัดให้
6. ค่าทีKพกั โรงแรม กรณี จงั หวัดห่างไกล วิทยากรบางท่าน/บางจังหวัด ไม่สะดวกเดินทาง ไป – กลับ อาจมี
ค่าใช้จ่ายส่ วนนีHเพิKมเติม หรื อ ลูกค้าจัดเตรี ยมให้ ตามแต่ตกลง
ราคาสําหรับ Public Training (หลักสู ตร Smart Factory for SMEs)
1. ราคาสําหรับรายบุคคล 1,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิKม 7%)
2. ราคาขึHนอยูก่ บั หลักสู ตร วัน เวลา สถานทีK
3. ราคามีส่วนลดตามแต่กรณี ซึKงจะประกาศแต่ละหลักสู ตร หรื อแต่ละครัHงไป
การสํ ารองทีนD ัDงอบรม สั มมนา :
สามารถสํารองทีKนงัK ได้ 3 ช่องทางคือ
1. โทรสํารองทีKนงัK ทีK โทร. 094-253-9194, 087-978-7890
2. ส่ งใบสมัครมาทีK Line ID : @ieprosoft
3. ส่ งใบสมัครมาทีK E-mail: mut48noona@gmail.com หรื อ satjapoch@gmail.com
การชําระเงินค่ าอบรมสั มมนา :
1. โอนเงินหรื อฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริ ษทั ไออี บิสซิ เนส โซลูชนัK จํากัด บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขทีKบญั ชี 907-720207-6
2. ส่ งใบ Pay in ไปทีK mut48noona@gmail.com หรื อ satjapoch@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ทีจD ่ าย (ค่ าบริการ)
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105558194021
บริ ษทั ไออี บิสซิเนส โซลูชนัK จํากัด สํานักงานใหญ่
1518 สํ า นั ก วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซืKอ กรุ งเทพมหานคร 10800
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โปรแกรมสร้าง
มาตรฐาน
การทํางาน
ieSmart WI

Smart Factory for SMEs

โปรแกรมติด
ตามงานใน
กระบวนการผลิต
ieTracking

โปรแกรม
วางแผนและ
ควบคุมการผลิต
ทีละจังหวะ
iePCTS

โปรแกรมจัด
สมดุลสายการ
ผลิต
ieLineBalance
โปรแกรมจัดคลัง
สินค้าสมัยใหม่
ieInventory

โปรแกรมวัด
ประสิทธิผลโดย
รวมของ
เครืองจักร
ieOEE

Smart Worker

