
ฟรี !!
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนา 

ซุปเปอร์คลัสเตอรแ์ละคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  

พื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง  
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

1. ด ำเนินกำรจัดประเมิน                           
ศักยภำพกลุ่มอุตสำหกรรม  

และปัจจัยต่ำงๆ  
ตำมทฤษฏี Diamond 

Model  1 วัน 

2. กิจกรรมละลำย
พฤติกรรมเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำคลัสเตอร์  
(Cluster Roadmap) 
และแผนภำพคลัสเตอร์ 

(Cluster Map)  

3. กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม      
     เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ 

   ในกลุ่มอุตสำหกรรม  
จ ำนวน 3 วัน 

และกิจกรรมพัฒนำองค์
ควำมรู้ จ ำนวน 3 วัน 

4. พัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยให้ 
รองรับกลุ่มอุตสำหกรรม 

    ระดับ Super Cluster  
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

กิจกำรละ  4  man-day  

5. จัดกิจกรรมสร้ำง 
สัมพันธ์เครือข่ำย  

กำรเชื่อมโยง
อุตสำหกรรม  

2 กลุ่มอุตสำหกรรม  

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ FAX 02-280-7273, โทร 02-280-7272  ต่อ 601 (คุณกิติมา), 602 (คุณบารมี) Email : kitimah@thaieei.com, baramee@thaieei.com 

ระยะเวลำ 2 เดือน (16 man-day)  
*** ถ้ำท่ำนเข้ำเข้ำร่วมกิจกรรมนี้ สำมำรถต่อยอดไปถึง 

กิจกรรมพัฒนำ Super Cluster ในปี 2560  

ระยะเวลา    1 วัน 

ผู้เข้าร่วม  1. เจ้าของกิจการ, ทายาท 

     2. ผู้บริหาร 

ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน 

ผู้เข้าร่วม  1. เจ้าของกิจการ, ทายาท 

     2. ผู้บริหาร 

ระยะเวลา   6 วัน 

ผู้เข้าร่วม  1. พนักงาน R&D 

     2. พนักงานออกแบบ 

ระยะเวลา   4 วัน ต่อกิจการ 

ผู้เข้าร่วม  1. พนักงาน R&D 

     2. พนักงานออกแบบ 

ระยะเวลา    2 วัน  

ผู้เข้าร่วม  1. เจ้าของกิจการ, ทายาท 

     2. ผู้บริหาร 
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โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนา 
ซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  

พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

ประโยชน์ที่ท่ำนจะได้รับ 
 1.  เพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปสู่ระบบอัจฉริยะ  
 2.  ได้สร้างเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงการซ้ือขาย  
  3.  ได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 4.  ได้แผนแนวทางพัฒนา Cluster Road map พร้อมท้ังต่อยอดและได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา Super Cluster  
               ในปี  2560 

กลุ่มเป้ำหมำย 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 กิจการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา และพื้นท่ีใกล้เคียง 
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม แยกสาขาดังนี้ 
- สาขาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- สาขาระบบควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างภายในบ้าน 

กิจกรรม 
เดือน พฤศจิกำยน เดือนธันวำคม 

1  2 3 4  1  2  3 4 

1. การส ารวจและคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม         

2.  สัมมนาเพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยใช้ทฤษฏี Diamond Model 1 วัน 

  
      

3.  กิจกรรมละลายพฤติกรรมพร้อมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster road map) แผน

ภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) จ านวน 3 วัน 2 คืน 

        

4.  กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการ

รวมกลุ่มอุตสาหกรรม 3 วัน 

        

5.  การฝึกอบรมเสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรมพัฒนา

องค์ความรู้ จ านวน 3 วัน 

        

6.  พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมระดับ Super Cluster โดยให้
ค าปรึกษาแนะน า กิจการละ 4 man-day  

        

7.  กิจกรรมเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 2 วัน         

แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนด ำเนนิงำน 

ส ารวจและคัดเลือก 
กุล่มอุตสาหกรรม 

การสัมมนาประเมินศักยภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้ ทฤษฎ ี 

Diamond model 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมพรอ้มทั้งจัดท า
แผนพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Road map) 

และแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster map) 

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม 

พัฒนาศักยภาพโดย  
การให้ค าปรึกษาแนะน า 

การฝึกอบรมเสริมสร้าง
แนวคิดนวัตกรรม
พัฒนาองค์ความรู้ 

กิจกรรมเชื่องโยงกลุ่ม

อุตสาหกรรม 

ระยะเวลา    1 วัน 
ผู้เข้าร่วม  1. เจ้าของกิจการ, ทายาทเจ้าของ 
             2. ผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ท าการ
ประเมินและน าเสนอแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม  

ระยะเวลา   3 วัน 2 คืน 
ผู้เข้าร่วม   1. เจ้าของกิจการ, ทายาทเจ้าของ 
 2. ผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อระดมความคิดเห็นพร้อมแลกเปลี่ยน
ข้อมูล พร้อมทั้งจัดท าแผนคลัสเตอร์ เพื่อ
เป็นแนทางในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม 

ระยะเวลา   6 วัน 
ผู้เข้าร่วม   1. พนักงาน R&D 
 2. พนักงานออกแบบ 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน
เพื่อให้เกิด โครงสร้างกลุ่มบริหารและช่วย 
เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลา   4 วัน ต่อกิจการ 
ผู้เข้าร่วม   1. พนักงาน R&D 
 2. พนักงานออกแบบ 
วัตถุประสงค์ 
     พัฒนาให้มีศักยภาพรองรับกลุ่ม  
super cluster  

ระยะเวลา    2 วัน  
ผู้เข้าร่วม   1. เจ้าของกิจการ, ทายาทเจ้าของ 
 2. ผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงธุรกิจและ
เชื่อมโยงการซื้อขาย 


