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หลกัสูตร  Smart Factory for SMEs 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:   1 วนั (09.00-16.00 น.) 

จาํนวนผู้เข้าอบรม:    20-30  คน 

รูปแบบการอบรม:        þ บรรยาย                      �  ปฏิบติัการ                þ  สาธิต 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าอบรม: þ  ระดบัปฏิบติัการ      þ  ระดบัหวัหนา้งาน 

              þ  ระดบัวศิวกร          þ  ระดบับริหาร 

 

หลกัการและเหตุผล : 

ปัจจุบนัภาคการผลิตในประเทศไทยแทบทุกภาคส่วนต่างมุ่งหวงัจะให้โรงงานไทยเป็น Smart Factory 

ทัHงๆทีK SMEs ไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจความหมายของคาํว่า Smart Factory และทีKซํH าร้ายกว่านัHนคือ SMEs ไทย

ต่างไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ทีKจะไดรั้บจากการเป็น Smart Factory ทาํให ้SMEs ไทยไม่สามารถประเมินความคุม้ค่า

ในการลงทุนแทจ้ริงได ้ดงันัHนหากวนันีH  SMEs ไทยตัHงใจจะพฒันาตวัเองเพืKอเขา้สู่ Smart Factory จะตอ้งประเมิน

ตนเองดว้ยความเป็นจริง เพืKอให้รู้ถึงความพร้อมในปัจจุบนั และการวางแผนในการพฒันาอย่างเป็นระบบทีKจะ

ผลกัดนัตนเองสู่ Smart Factory โดยมองถึงประโยชนที์Kจะไดรั้บเป็นสาํคญั  

• Smart Factory คืออะไร 

• กา้วแรกทีKสาํคญัทีKสุดของ SMEs ไทยในการพฒันาตนเองสู่ Smart Factory 

• การพฒันาบุคลากรของตนเองสู่ Smart Worker 4.0 

• ประโยชน ์และการทาํกาํไรจากการติดตามสถานะและบริหารจดัการโรงงานแบบทนัปัจจุบนั 

ในส่วนงานต่างๆในโรงงาน เช่น 

o การวางแผนและควบคุมการผลิตระดบัปฏิบติัการ 
o การติดตามและควบคุมสถานการณ์สัKงผลิต 

o การติดตามและควบคุมคลงัสินคา้ 
o การติดตามและควบคุมสถานการณ์ทาํงานของเครืKองจกัร 

วตัถุประสงค์ : 

1. เสริมสร้าง ความรู้ และความเขา้ใจในแนวความคิด Smart Factory สาํหรับธุรกิจขนาดกลาง-ยอ่ม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการวเิคราะห์ดิจิทลัเทคโนโลยทีีKเหมาะสมในการนาํมาใชอ้งคก์ร 
 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 

1. ผูบ้ริหาร หรือเจา้ของสถานประกอบการ 
2. วศิวกรฝ่ายวางแผนการผลิต/ฝ่ายผลิต/IT และพนกังานฝ่ายวางแผนการผลิต/ฝ่ายผลิต/IT 

3. หวัหนา้งาน, วศิวกรการผลิต และวศิวกรทีKเกีKยวขอ้งกบัสายการผลิตทุกคน 

4. พนกังาน และผูที้Kมีส่วนเกีKยวขอ้งกบัการวางแผนการผลิต/ฝ่ายผลิต 

5. ผูที้Kมีหนา้ทีKในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดาํเนินการทุกคน 
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รูปแบบการอบรม : 

1. บรรยายใหค้วามรู้ความเขา้ใจเชิงลึก 

2. เพิKมประสบการณ์จากตวัอยา่ง/กรณีศึกษา และใหค้าํปรึกษาในระหวา่งการอบรม 

 

ผลทีDคาดว่าจะได้รับ : 

1. มีความเขา้ใจแนวความคิด Smart Factory สาํหรับธุรกิจขนาดกลาง-ยอ่ม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการวเิคราะห์ดิจิทลัเทคโนโลยทีีKเหมาะสมในการนาํมาใชอ้งคก์ร 
 

กาํหนดการ : 

08.30-09.00 น. 

09.00-10.00 น. 

10.00-10.30 น. 

10.30-11.00 น. 

11.00-11.30 น. 

11.30-12.00 น. 

ลงทะเบียน  

แนวคิด Smart Factory 

แนวคิดการทาํงานของพนกังานสมยัใหม่ (Smart Worker) และการศึกษาการทาํงาน (Work Study) 

เทคโนโลยกีารสร้างมาตรฐานการทาํงาน (ieSmart WI) 

กรณีศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีร้างมาตรฐานการทาํงาน (ieSmart WI) 

เทคโนโลยกีารจดัสมดุลสายการผลิต (ieLine Balancing) 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-13.40 น. 

13.40-14.25 น. 

14.25-15.25 น. 

15.25-15.45 น. 

เทคโนโลยกีารวดัประสิทธิผลโดยรวมของเครืKองจกัรแบบชาญฉลาด (ieOEE) 

เทคโนโลยกีารบริหารจดัการคลงัสินคา้สมยัใหม่เพืKอลดตน้ทุนจมในคลงัสินคา้ (ieInventory) 

เทคโนโลยกีารวางแผนและควบคุมการผลิตทีKละจงัหวะ (iePCTS) 

เทคโนโลยกีารติดตามงานในกระบวนการผลิต (ieProduction Tracking) 

 15.45-16.00 น. สรุปผล และถาม-ตอบ 

หมายเหตุ : พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ ระหวา่งช่วงเชา้และบ่าย 

 

  วทิยากร : 

1. อาจารย ์สงกรานต ์  บางศรัณยทิ์พย ์

2. อาจารย ์ศรัณย ูสจัจโภชน ์

3. อาจารยก่์อโชค ภทัทิยธนิ 

 

อตัราค่าอบรมสัมมนา : 

ราคาสาํหรับ In-house training (หลกัสูตร Smart Factory for SMEs) 

1. ราคาเบืHองตน้สาํหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, 

สมุทรปราการ) 
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2. 25,000 บาท สําหรับไม่เกนิ 30 ท่าน (รวมค่าทาํเอกสารแล้ว แต่ไม่รวมราคาค่าเดนิทางของวทิยากร) 

ราคานีHยงัไม่รวมภาษมูีลค่าเพิDม 7% 

3. กรณีผูเ้ขา้อบรมเกิน 30-50 ท่าน โดยหลกัการของการเรียนรู้แลว้ การอบรมทีKมีจาํนวนผูเ้ขา้อบรมเกิน 30 

ท่าน ส่วนใหญ่แลว้จะเกิดประโยชนน์อ้ยดว้ยความไม่ทัKวถึง สมาธิ และการรบกวนของผูอ้บรมอืKนทีKมี

มากเกินไป ทางเรามกัไม่แนะนาํใหเ้กินจาํนวน และในบางหลกัสูตรอาจไม่อนุญาติใหเ้กินจาํนวนนีH  แต่

อาจอนุโลมในหลายหลกัสูตรตามความจาํเป็น ซึK งยอ่มมีค่าใชจ่้ายเพิKมเติมตามแต่กรณีไป 

4. ราคาไม่รวมค่าเดินทาง ซึK งค่าเดินทางส่วนใหญ่ไม่บวกเพิKมโดยตรง แต่คิดเหมารวม เช่น ค่าอบรมปกติ 

25,000 บาท และมี ค่าเดินทาง+ค่าเสียเวลาเพิKมเติม ประเมินแลว้ 3,000 บาท ราคาจะเป็น 28,000 บาท 

เป็นตน้ 

5. การเดินทางโดยเครืKองบิน กรณี จงัหวดัห่างไกลค่าใชจ่้ายส่วนนีHตามแต่ตกลงวา่ จะใหท้างเราคิดรวม 

หรือ ลูกคา้จดัให ้

6. ค่าทีKพกั โรงแรม กรณีจงัหวดัห่างไกล วทิยากรบางท่าน/บางจงัหวดั ไม่สะดวกเดินทาง ไป – กลบั อาจมี

ค่าใชจ่้ายส่วนนีH เพิKมเติม หรือ ลูกคา้จดัเตรียมให ้ตามแต่ตกลง 

ราคาสาํหรับ Public Training (หลกัสูตร Smart Factory for SMEs) 

1. ราคาสาํหรับรายบุคคล 1,500 บาท/ท่าน (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิKม 7%) 

2. ราคาขึHนอยูก่บัหลกัสูตร วนั เวลา สถานทีK 

3. ราคามีส่วนลดตามแต่กรณี ซึK งจะประกาศแต่ละหลกัสูตร หรือแต่ละครัH งไป 

การสํารองทีDนัDงอบรม สัมมนา : 

สามารถสาํรองทีKนัKงได ้3 ช่องทางคือ 

1. โทรสาํรองทีKนัKง ทีK โทร. 094-253-9194, 087-978-7890 

2. ส่งใบสมคัรมาทีK Line ID : @ieprosoft 

3. ส่งใบสมคัรมาทีK E-mail: mut48noona@gmail.com หรือ satjapoch@gmail.com  

 
การชําระเงนิค่าอบรมสัมมนา : 

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เขา้บญัชี ในนาม บริษทั ไออี บิสซิเนส โซลูชัKน จาํกดั บญัชีออมทรัพย ์ธนาคาร

กรุงเทพ สาขา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เลขทีKบญัชี 907-720207-6  

2. ส่งใบ Pay in ไปทีK mut48noona@gmail.com หรือ satjapoch@gmail.com 

 

รายละเอยีดผู้ถูกหักภาษ ีณ ทีDจ่าย (ค่าบริการ) 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0105558194021  

บริษทั ไออี บิสซิเนส โซลูชัKน จาํกดั สาํนกังานใหญ่  

1518 สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซืKอ กรุงเทพมหานคร 10800 
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