
 

 หมายเหตุ : 

 * หากผู้ท่ีเข้าอบรมมาอบรมไม่ครบ 3 วัน จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 

     ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

** สถานที่จัดฝึกอบรม : 27 – 29 เมษายน 58 ณ ห้องบ ารุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ 1 : New Automation Concept for tomorrow manufacturing 

วันที ่ ช่วงเช้า (09.00 – 12.00 น.) ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) 

27 เม.ย.58 อบรม CAD/ CAM รู้จักและประยุกต์ใช้งาน 3D Printer 

28 เม.ย.58 การประยุกต์ใช้ Ardublock เขียนควบคุม IO Board การประยุกต์ใช้กล้องตรวจจับช้ินงานอัตโนมัติ 

29 เม.ย.58 Internet of things การน า Internet of things ไปใช้งาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ด้านเทคนิค เทคโนโลยีวิศวกรรม ตลอดจนการจัดการการผลิต เป็น

พื้นฐานในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า ซ่ึงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่มาแรง จึงเป็นโอกาสของ

ประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นมาแป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ โดยการสนับสนุนนักออกแบบ 

นักวิชาการ และความพร้อมของอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ในกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของโลก  

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม               

กระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้อุตสาหกรรม

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในด้านต่างๆ ด้วย

ประสบการณ์และเครือข่ายที่ปรึกษาที่ทางสถาบันฯ มีอยู่สถาบันฯ จึงมีความพร้อมใน

การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์ : 

 หลักสูตร 3 วัน นี้จะปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง

แนวโน้มเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติที่ก าลังมาในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ 3 มิติอย่างรวดเร็ว (3D Printer) ที่ระดับ

ราคาลดลงอย่างมากและคาดว่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญของการสร้าง

ชิ้นงานต้นแบบในเร็วๆ นี้ ขณะที่การควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว

ก าลังเป็นที่นิยมและใช้งานง่ายขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบอร์ดควบคุม

พร้อมคอมไพเลอร์ที่มีซอฟแวร์ GUI แบบ Drug & Drop ท าให้

โปรแกรมกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากอีกต่อไป สุดท้ายการเชื่อมต่อ     

กับโลกอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ หรือ Internet of things 

ก าลังเป็นที่นิยมอย่างสูง เพื่อสร้างประสิทธิภาพการดูระบบผ่าน

อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต    

เป็นต้น 

  

หลักสูตรการฝึกอบรม 

ฟร!ี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

รับสมัครถึงวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครหลักสูตรการฝึกอบรม : 

ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………………………………………..บริษัท ……………………………………………………………………………………………….……… 

 ผลิตภัณฑ์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เลขที่ .....................หมู่ที่ .................. ซอย ………………………………………………………………………… ถนน …………………………………………………………………………………………… 

 แขวง/ต าบล ........................................................... เขต/อ าเภอ ........................................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ …………………….. 

 โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ................................................................. โทรศัพท์มือถือ...............................................................................  

 E-Mail ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

ขอส่งผู้เข้าฝึกอบรมหลักสตูร New Automation Concept for tomorrow manufacturing ดังนี ้

1. ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................................  

    โทรศัพท์ ..................................................................................................................... E-Mail  ................................................................................................................. 

2. ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................................................................  

    โทรศัพท์ ...................................................................................................................... E-Mail  ................................................................................................................ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม 

โทรศัพท์ : 02-280-7272 คุณเจษฎา (602), คุณอัยศวรรย์ (603) และคุณพีรวัส (604) โทรสาร : 02-280-7273, 02-280-7277 

E-mail : jesada@thaieei.com, aisawan@thaieei.com, peerawat@thaieei.com 

Facebook : https://www.facebook.com/EEIConsultantgroup 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
วิทยากร : นายลทธพล จารุวัฒนวงศ์   (CAD/CAM DESIGN) 

- จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วย CAD จากภาคเอกชนคนแรก ของกระทรวงแรงงาน 

- เป็นผู้บรรยาย หลักสูตรการใช้ CAD/CAM DESIGN ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

วิทยากร : อาจารย์อนุชิต นาคกล่อม   (อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

- จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- ประสบการณ์ วิศวกรวิจัยเครื่องมือแพทย์และผู้ออกแบบเครื่องผลิตชิ้นส่วน iPhone 6 ก าลังผลิต 50,000 ชิ้นต่อวัน 

- ได้รับรางวัล Engineering impact Awards ASEAN Regional สาขา Industry จาก National Instrument, USA 

- เป็นท่ีปรึกษา การใช้ระบบ Automation ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง 

วิทยากร : ดร.ศรัณยู บุณยรัตพันธุ์   (ปัจจุบัน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

- จบการศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- ผู้ผลิตโปรแกรมไล่ยุงชื่อดังใน Web Thaiware.com ท่ีมียอด Downloads 50,000 ครั้งใน 3 วันแรก และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย 

- เป็นท่ีปรึกษา การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ERP ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

mailto:jesada@thaieei.com

