การประยุกต์ใช้ระบบลมและการพัฒนาการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตสมัยใหม่
เพื่อการใช้งานในระบบอัตโนมัติตน้ ทุนต่่า
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 5 ตุลาคม 2560

ั้ 9 สาน ักวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องประชุม ชน
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุม
่ เป้าหมาย
ผู ้ประกอบการ ทุกสาขาอุตสาหกรรม

ร่วมก ับ
่ .................................
ลงชือ

่ าจ่ายผู ้รับไม่ได ้
ั ข ้องทีน
เหตุขด
ั เจน
1.จ่าหน ้าไม่ชด
่ ามจ่าหน ้า
2.ไม่มเี ลขทีต
3.ไม่ยอมรับ
ี ู ้รับตามจ่าหน ้า
4.ไม่มผ
5.ไม่มารับภายในกาหนด
6.เลิกกิจการ
่ ยูใ่ หม่
7.ย ้ายไม่ทราบทีอ
่ ๆ
8.อืน

ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2545
ปณจ. อ.คลองหลวง 12120

จ ัดโดย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ิ พ์
สงิ่ ตีพม

ั
การอบรมสมมนา

การประยุกต์ใช้ระบบลมและการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่
เพือ่ การใช้งานในระบบอัตโนมัตติ น้ ทุนต่า่
ว ัตถุประสงค์
เพื่อพั ฒ นาศักยภาพให ้กับ ผู ้ประกอบการอุต สาหกรรมไทย โดยการประยุกต์ใช ้การ
จั ด การเพื่ อ การผลิต ในการบริห ารการผลิต และสิง่ แวดล ้อมให เ้ กิด ประสิท ธิภ าพ บุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องมีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องได ้รับความรู ้และการพัฒนาทักษะ เพือ
่ รองรับ
กับ ความต ้องการในภาคอุต สาหกรรมทัง้ ทางด ้านปริม าณและคุณ ภาพ โดยมีหั ว ข ้อหลักในการ
สนั บสนุนผู ้ประกอบการเพือ
่ พัฒนาศักยภาพให ้กับผู ้ประกอบการไทยให ้ทราบถึงระบบลม และการ
พัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ เพือ
่ การใช ้งานในระบบอัตโนมัตต
ิ ้นทุนตา่ อาทิ
เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ และการประยุกต์ใช ้ระบบลมแบบอัตโนมัตต
ิ ้นทุนตา่
ว ันเวลาและสถานที่
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 5 ตุลาคม 2560
้ 9
ณ ห ้องประชุม ชัน
สานั กวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
่ กรุงเทพฯ
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ

่ วชาญ
วิทยากร/ผูเ้ ชีย
1. อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทพ
ิ ย์
2. ผศ.ศิวพงษ์ กิง่ แก ้ว
3. ผศ.นราธิป แสงซ ้าย
4. อ.ศรัณยู สัจจโภชน์

อ ัตราค่าลงทะเบียน 300 บาท /ท่าน (พิเศษสุดๆ 2 ท่าน 500 บาท)
(ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ , เอกสาร, ของว่าง 2 มือ
้ และอาหารกลางวัน)
กาหนดการ: ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
08:30-09:00 น.
09:00-10:30 น.
10:30-10:45 น.
10:45-12:00 น.

12:00-13:00 น.
13:00-14:30 น.
14:30-14:45 น.
14:45-15:00 น.
15:00-16:30 น.

ลงทะเบียน หน ้าห ้องอบรม
เครือ
่ งมือพืน
้ ฐานสาหรับระบบอัตโนมัตต
ิ ้นทุนต่า และหลักการสาคัญของระบบ
ลม และการคัดเลือกอุปกรณ์สาหรับระบบอัตโนมัตต
ิ ้นทุนต่า
โดย ผศ.ศิวพงษ์ กิง่ แก ้ว
พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
ทิศทางการควบคุมของวาล์ว,การใช ้งานของระบบลม, ส่วนประกอบต่างๆ
ึ ษาการการประยุกต์ใช ้ระบบลมและระบบการขนถ่ายวัสดุ
พร ้อมนาเสนอกรณีศก
โดย ผศ.ศิวพงษ์ กิง่ แก ้ว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
โดย อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทพ
ิ ย์/ ผศ.นราธิป แสงซ ้าย
พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
ช่วงเล่ากันฟั ง โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลายวิจต
ิ ร จากัด
วิเคราะห์การทางาน และหาเวลามาตรฐานด ้วยเทคนิคการถ่ายวีดโี อและพัฒนา
ึ ษา
มาตรฐานการทางานเชิงอิเลกทรอนิกส์ พร ้อมนาเสนอกรณีศก
โดย อ.สงกรานต์ บางศรัณย์ทพ
ิ ย์/ อ.ศรัณยู สัจจโภชน์

ั
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสมมนา
หัวข ้อ “การประยุกต์ใชร้ ะบบลมและการพ ัฒนาการบริหารจ ัดการกระบวนการผลิต
้ านในระบบอ ัตโนม ัติตน
สม ัยใหม่ เพือ
่ การใชง
้ ทุนตา
่ ” วันพฤหัสบดีท ี่ 5 ตุลาคม 2560
้ 9 สานั กวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระ
ณ ห ้องประชุม ชัน
นครเหนือ
(ค่าลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน) พิเศษสุดๆ 2 ท่าน 500 บาท
ั
่ หน่วยงานเข้าร่วมอบรมสมมนา
รายชือ
่
ชือ
ทีอ
่ ยู่
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ
มือถือ
โทรศัพท์
อีเมล์
่ ผู ้เข ้าร่วมการอบรมสัมมนา
รายชือ
1.
2.
3.
4.

โทรสาร

การชาระค่าลงทะเบียน :

 ค่าลงทะเบียน 300 บาท /ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) พิเศษสุดๆ 2 ท่าน 500 บาท
่ บัญชี "สาน ักงานพ ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โอนเข ้าบัญชีออมทรัพย์ ชือ
แห่งชาติ" ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 080-0-00001-0
่ -ทีอ
ชือ
่ ยูส
่ าหร ับออกใบเสร็ จ

เลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี :
หมายเหตุ 1) สวทช.เป็ นองค์กรของรัฐจึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ต ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
2) สวทช.สงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3) แจ ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 7 วัน สวทช.ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าลงทะเบียน 100%

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่ำน
โปรดส่งแบบลงทะเบียนมาที่ คุณพนิตา ศรีประย่า
ทางโทรสารหมายเลข 02-564-7082 หรืออีเมล์ panita@nstda.or.th
***หมดเขตร ับสม ัครภายในว ันจ ันทร์ท ี่ 2 ตุลาคม 2560***
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม 02-564-7000 ต่อ 1301 (มือถือ 063-915-6656)

