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เรื่อง การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็นเพื่อลดความสูญเปลา 7 ประการ 

เน้ือหาเกี่ยวกับ : องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต, ความสญูเสีย 7 ประการ (7 Waste), Kaizen การปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เรื่อง Social Media Marketing สําหรับ SMEs 

เน้ือหาเกี่ยวกับ : เครื่องมอืการตลาดยุคใหมโดยใชสื่อสังคมออนไลน, Facebook, Line, Youtube, เทคนิคการนําเสนอบนสื่อสังคมออนไลน 

วิทยากร : ดร.ศรัณยู บุณยรัตพันธุ  คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วนัพฤหสับดีที  สิงหาคม   

เวลา 09.00-12.00 น.  

เรื่อง พื้นฐานและหลักกการออกแบบวงจรพิมพ 

เน้ือหาเกี่ยวกับ : แนวคิดการออกแบบวงจรพิมพสมัยใหม, การลดผลกระทบจากความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC),  

   วัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกบัการออกแบบวงจรพิมพ 

   

เรื่อง แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑและกองทุนออกแบบผลิตภัณฑ 

เน้ือหาเกี่ยวกับ : แนวโนมตลาดผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของโลก, การบริหารจัดการดานการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Management),  

   การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือคํานึงถึงผูใชงาน, กองทุนออกแบบผลิตภัณฑ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เวลา 13.00-16.00 น.  

เวลา 13.00-16.00 น.  

สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ขอเรียนเชิญสมคัรเขา้ร่วมงานสมัมนาและเยยีมชม 
“งานมหกรรมเครอืงจกัรกลและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (SITEX EXPO 2014)” 

วนัท ี -  สงิหาคม  ณ อาคารสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุน  
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ซอยตรมิีตร กลว้ยนาํไท กรุงเทพฯ   

เรื่อง พื้นฐานการทํา Mobile Application Solution 

เน้ือหาเกี่ยวกับ : ทําไมตองทํา Mobile Application, เครื่องมอืในการสราง Mobile Application (Android OS), Demo Program  

เวลา 09.00-12.00 น.  

วิทยากร : คุณเจษฎา ชางเจริญ  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เวลา 09.00-12.00 น. 
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วิทยากร : ดร.ศรัณยู บุณยรัตพันธุ  คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

หอง 4/1 ชั้น 4  

หอง 4/1 ชั้น 4  

วิทยากร : คุณนิวัตน พันธุศิลปาคม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วิทยากร : คุณนิวัตน พันธุศิลปาคม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

หอง 4/1 ชั้น 4  

สอบถามเพ่ิมเติมที่ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (แผนกวิชาการ) โทรศัพท 0 2280 7272 ตอ 501 (คุณกิติมา) 601, (คุณสมฤทัย), 508 (อัยศวรรย) 

เรื่อง  โปรแกรมระบบควบคุมการผลิต  

เน้ือหาเกี่ยวกับ : นําเสนอโปรแกรมระบบควบคุมการผลิต, Show Case โดยผูแทนสถานประกอบการ, เทคโนโลยีการประยุกตใช ERP ในโรงงาน  

เวลา 09.00-12.00 น.  หอง 101 ชั้น 1  

วิทยากร : อาจารยวิเชียร ปราบเขต 



บริษัท   ............................................................................................................................................................................................................. 

ที่อยู     ............................................................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท .............................................................. มือถือ .....................................................โทรสาร .............................................................. 

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

 สนใจสมัครเขารวมงานสัมมนาของวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 ดังน้ี  

 1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 3. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 4. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 5. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 6. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 
 

 สนใจสมัครเขารวมงานสัมมนาของวันพฤหัสบดีท่ี 21 สิงหาคม 2557 ดังน้ี  

 1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 3. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 4. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

 5. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. มือถือ ......................................E-Mail ..................................................... 

        เขาอบรมหลักสูตร............................................................................................................................................................................. 

ใบสมคัรเขา้ร่วมงานสมัมนา 

“งานมหกรรมเครืองจกัรกลและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (SITEX EXPO 2014)” 
วนัท ี -  สงิหาคม  ณ อาคารสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ซอยตรมิีตร กลว้ยนาํไท กรุงเทพฯ   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสงใบสมัครงานสัมมนาไดท่ี : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส : แผนกวิชาการ 

โทรศัพท 0 2280 7272 ตอ 501 (คุณกิติมา), 601 (คุณสมฤทัย), 508 (อัยศวรรย) โทรสาร 0 2280 7273, 0 2280 7277  

 Email: kitimah@thaieei.com , somruthai@thaieei.com        Link : www.thaieei.com/2013/th/ 

ส่งใบสมคัรภายในวนัที  สิงหาคม  


