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โปรแกรมสัมมนา “SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING” 

 

วนั:   ศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

เวลา:   10.00 – 16.00 น 

แพลตฟอร์ม:  Exhibition Hall 101 BITEC 

กลุ่มเป้าหมาย:  ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ในทุกระดบัชั้น 

Organized by:  อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  

Supported by:  

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพลกัดนัให้อุตสาหกรรมไทยกา้วสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ดงันั้นการพฒันาและปรับปรุงการ

ดาํเนินการผลิตดว้ยระบบอตัโนมติั หุ่นยนต ์ และ อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีสาํคญัของทุกอุตสาหกรรมท่ีไม่

สามารถปฏิเสธได ้แต่ทว่าการพฒันาเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั จดัเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ และ

อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศไปบา้ง แต่การเขา้มาของนวตักรรมหุ่นยนตก์บัระบบ AI ไดท้าํให้แรงงานต่ืนตวั แรงงานท่ี

มีทกัษะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตวัเองใหเ้หนือกว่าหรือมีศกัยภาพมากกว่าเดิม ในรูปแบบการทาํงานท่ีหุ่นยนตท์าํ

แทนไม่ได ้  

 

หลายธุรกิจตระหนกัถึงการเขา้มาอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลั อยา่ง Machine Learning, Cloud, IoT, AI, Data และ Deep 

Technology ต่างๆ มีความสาํคญั แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจท่ีจะสามารถนาํเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มี

อีกหลายช่องว่างท่ีนอกจากเทคโนโลยีดิจิทลัจะเขา้มาช่วยตอบโจทยปั์ญหาท่ีธุรกิจพบเจอ ยงัช่วยเปิดประตูไปสู่โอกาสในการสร้าง 

Solution ไปจนถึง Innovation ใหม่ๆ พฒันาการของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบั AI และ Data กาํลงัขยบัเขา้สู่วิถีชีวิตของผูค้นมากขึ้น

เร่ือยๆ ในระดบัท่ีเรียกว่าเป็นพ้ืนฐานสาํคญัสาํหรับธุรกิจท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง Value ส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงทุก

วนัน้ีมีการพลิกแพลงการใช ้AI และ Data กนัอยา่งหลากหลายและสร้างสรรค ์

 

การท่ีประเทศไทยจะเปล่ียนจากการเป็นผูซ้ื้อและผูรั้บเทคโนโลยีมาเป็นผูส้ร้างและขายเทคโนโลยี จึงเป็นความทา้ทาย

ของทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไปจนถึงนกัลงทุน คนทาํงาน และบคุคลทัว่ไป ท่ีไทยจะลุกขึ้นมาปรับโฉมในหนา้ประวติัศาสตร์คร้ังใหม่ 
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ภายใตย้ทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ยคุ 4.0 และมีแนวโนม้ว่าประเทศไทยจะกา้วเดินไปสู่ยคุ 4.0 ไดจ้ริง จาก

เทคโนโลยี 5G ท่ีมีอยูใ่นมือ อนัเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) เร็วกว่าการคาดการณ์ไว ้ 

 

เวลา โปรแกรมสัมมนา (ช่วงเช้า) 

09:30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 

10.00 – 10.05 น. กล่าวตอ้นรับงานสัมมนาในหวัขอ้ “Smart Technology for Manufacturing” 

โดย  คุณสรรชาย นุ่มบุญนาํ  

ผูจ้ดัการทัว่ไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประจาํประเทศไทย  

10.05 – 10.25 น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ   

โดย คุณนฤชา  ฤชุพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  

10.30 – 11.10 น. 

(20 mins. each) 

บรรยายหวัขอ้ “SME D  เพ่ือการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร” 

โดย  คุณสุทธิพงศ ์ จรุงจิตอภินนัท,์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME BANK) 

บรรยายหวัขอ้ “EXIM Transformation พฒันาเพ่ือความย่ังยืน” 

โดย คุณนงลกัษณ์ อศัวาณิชย,์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)   

11.10 – 11.35 น. บรรยายพิเศษหวัขอ้ "ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พฒันาไทยสู่ Industry 4.0” 

โดย ดร.พนิตา พงษไ์พบูลย,์ รองผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTEC), ผูอ้าํนวยการ ศูนยน์วตักรรมการผลิตยัง่ยืน (SMC) สาํนกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)   

11.35 – 12.05 น. บรรยายพิเศษหวัขอ้ “การพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ ตลอดจนมาตรการ

สนับสนุนสําหรับอตุสาหกรรมไทย” 

โดย ตัวแทนจากศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติในประเทศไทย 

(CoRE)  คุณชยัพร มานะกิจจงกล, นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  และ  

คุณวรินทร์ รอดโพธ์ิทอง, ท่ีปรึกษา สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

12.05 – 12.15 น. ถาม-ตอบและจบสัมมนาช่วงเชา้ 

โปรแกรมสัมมนา (ช่วงบ่าย) 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 – 14.00 น กล่าวตอ้นรับช่วงบ่าย และบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “5G EIC Incubating The New ERA of Smart 

Manufacturing” 

โดย คุณวิศรุต กลัยจ์ารึก, ผูจ้ดัการศูนย ์Thailand 5G EIC  

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกบั สาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั depa และ 

HUAWEI  และ 

คุณกลัยาณี คงสมจิตร,  ผูบ้ริหารบริษทั ทีเคเค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และ บริษทั เคเอสไอ โซลูชัน่ จาํกดั  
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14.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษหวัขอ้ “5G & Digital Platform For Manufacturing” 

โดย คุณนวชยั เกียรติก่อเก้ือ, หวัหนา้หน่วยงานการตลาด กลุ่มลูกคา้องคก์ร (Head of Enterprise 

Marketing & SME Business Management Section) 

บริษทั แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน)  (AIS)  

14.30 – 15.00 น. บรรยายพิเศษหวัขอ้ “Digital Transformation to Smart Manufacturing” 

โดย คุณภากร สุริยาภิวฒัน์, ผูบ้ริหารสายงานธุรกิจพลงังานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

(Thailand Industrial Sector Executive) 

บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั (IBM) 

15.00 – 15.30 น. บรรยายพิเศษหวัขอ้ "Digitize Manufacturing into the next chapter by leveraging Cloud, AI, 

IoT, Digital Twins and Mixed Reality”  

โดย คุณวสุพล ธารกกาญจน์, ผูอ้าํนวยการกลุ่มผลิตภณัฑค์ลาวด ์(Microsoft Azure Business Group 

Lead) 

บริษทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (MICROSOFT) 

15.30 – 15.45 น. ถาม-ตอบ และจบการสัมมนา 

As of 19 April 2022 


