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สอส. 58/042701
27 เมษายน 2558

สั มมนา ฟรี
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

เรื่อง ขอเชิญร่ วมการฝึ กอบรมเชิงปฎิบัติการ “รู้แจ้ งด้ วยตนเองผ่ านระบบ Shindan "
เรียน ท่ านสมาชิกสมาพันธ์ สมาคมสนับสนุน และท่ านผู้สนใจ
ด้วยทางสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่ วมกับ สํานักพัฒนาอุตสาหกรมมสนับสนุน และ
บริ ษทั ยู บี เอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด ผูจ้ ดั งานแสดงเทคโนโลยีเครื่ องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต
เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่องาน อินเตอร์แมค & ซับคอนไทย
แลนด์ 2015 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมไบเทค กรุ งเทพฯ ให้แก่
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถนําเทคโนโลยี และความรู ้ใหม่ๆ มาพัฒนาเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
และศักยภาพการผลิต อีกทั้งยังกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งให้เกิดความมัน่ ใจในหมู่นกั
ลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งสมาพันธ์ฯได้จดั “การฝึ กอบรมเชิงฏิบัติการ หลักสู ตร “รู้แจ้ งด้ วยตนเองผ่าน
ระบบ Shindan” ภายใต้ โครงการ"พัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้ าหมายเพือ่ ให้ พร้ อมรับการเปิ ดเสรี AEC" ใน
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 รวม 3 วัน ณ ห้ องสั มมนาศูนย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา จัดโดย
สํ านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่ วมกับ สมาพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
โดยมีกาํ หนดการ
ดังต่ อไปนี้
วันที่ 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
09.00-09.15น.
09.30-10.15 น.
10.16-10.30 น.
10.31-12.00 น.
12.01-13.00 น.
13.01-14.30 น.
14.31-14.45 น.
14.46-15.45 น.
15.46-16.30 น.

ห้ อง MR 225

พิธีเปิ ดการอบรม
ประวัติความเป็ นมาของการวินิจฉัย (Shindan)
พักรับประทานอาหารว่าง
ความหมายและกระบวนการวินิจฉัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Out Put ของการวินิจฉัยกระบวนการผลิต
พักรับประทานอาหารว่าง
ความหมายและกระบวนการวินิจฉัย
กรณี ศึกษาการวินิจฉัย สถานประกอบการ success case
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วันที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ห้ อง MR 217
ผู้ประกอบการเตรียม Note book มาลงโปรแกรม shindan
09.00-10.15 น.
10.15-10.15 น.
10.16-11.00 น.
11.01-12.00 น.
12.01-13.00 น.
13.01-14.15 น.
14.16-14.30น.
14.31-16.00น.
16.01 -16.30 น.

วันที่ 3

ตรวจสุ ขภาพธุรกิจผ่านข้อมูลทางการเงินได้ ภายใน 1 ชัว่ โมง
พักรับประทานอาหารว่าง
เครื่ องมือที่สาํ คัญของการวินิจฉัย Production
เครื่ องมือที่สาํ คัญของวินิจฉัย ด้าน financial & Management Review
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวินิจฉัยตนเองผ่านระบบ Shindan ด้าน logistics & Supply Chain
พักรับประทานอาหารว่าง
การวินิจฉัยตนเองผ่านระบบ Shindan ด้าน Production Control
การเตรี ยมความพร้อมของข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ห้ อง MR 217
09.00-10.15 น. การวิเคราะห์ปัญหา จากข้อมูลที่ได้มา จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวินิจฉัย
10.15-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.16-11.00 น.

การนําข้อมูลที่ได้มาวินิจฉัยเชิงลึก ผ่านระบบชินดัง ช่วงแรก

11.01-12.00 น.

การนําข้อมูลที่ได้มาวินิจฉัยเชิงลึก ผ่านระบบชินดัง ช่วงสอง

12.01-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01-14.15 น. การประยุกต์ใช้ Digital Economy ผ่านระบบชินดัง ช่วงแรก
14.16-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.31-16.00 น. การประยุกต์ใช้ Digital Economy ผ่านระบบชินดัง ช่วงสอง
16.01-16.30 น. สรุ ปผลการวินิจฉัย และ ถาม-ตอบ
ทางสมาคมฯ ได้จดั ส่ งแบบฟอร์มการตอบรับในการสัมมนาครั้งนี้ หากท่านสนใจกรุ ณากรอกใบตอบรับ
เพื่อเป็ นการยืนยันการสัมมนาเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้จะเปิ ดเมื่อมีผสู ้ นใจเข้าร่ วมเต็มจํานวน 50 ท่าน สามารถ
ส่ งใบสมัครได้ที่ โทรสาร 0-2713-5032 ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-2712-1729
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“การฝึ กอบรมเชิงฏิบตั ิการ หลักสู ตร “รู้แจ้ งด้ วยตนเองผ่ านระบบ Shindan”
ภายใต้ โครงการ"พัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมายเพือ่ ให้ พร้ อมรับการเปิ ดเสรี AEC"
ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 รวม 3 วัน
ณ ห้ องสั มมนาศูนย์ นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา
จัดโดย สํ านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่ วมกับ สมาพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
บริ ษทั .......................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................... โทรสาร .....................................................................................
Website ………………………………….….. E-mail …………………….….……………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน..........................................................ฝ่ าย/ตําแหน่ง.......................................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรม โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจํานวน............................................ท่าน ดังนี้
ข้ อมูลบุคคล (กรุณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)
1. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
2. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
3. ชื่อ-นามสกุล....................................................................เลขที่บตั รประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _ -_
โทรศัพท์มือถือ................................................................ E-mail :………………………………………
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