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Robotics and Automation Symposium 2018
“สร้ างกลไกการผลิตด้ วยเทคนิคระบบอัตโนมัติ - ภาคปฎิบตั ปิ ระเทศไทย 4.0”
(Driving Thailand 4.0 through the Implementation of Robotics and Automation)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้ อง SILK 1-3 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ร่วมจัดโดย สถาบันวิทยาการหุน่ ยนต์ภาคสนาม (FIBO) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และบริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทลั มีบทบาทสาคัญต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และมีแนวโน้ มในการนามาใช้ ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากขึ ้น ความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทลั ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
นับเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฎิบตั ิ
ในส่วนของรัฐบาล การส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรี ยมความพร้ อมไปสูป่ ระเทศไทยยุค 4.0
โดยการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี, AI และ Big Data การให้ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีและการส่งเสริ มการใช้ งานด้ านต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีความมัน่ ใจและกล้ าตัดสินใจนาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตถือเป็ นภารกิจสาคัญที่ได้ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการภาคเอกชนสามารถขับเคลือ่ นนโยบายประเทศไทย 4.0 จากการนานโยบายดังกล่าว
มาปฎิบตั ิให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง มีความตระหนักและได้ นาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มาใช้ ในกระบวนการผลิต อย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นให้ เกิดอุปสงค์ การใช้ ห่นุ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
สาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมยังเป็ นมาตรการที่ดาเนินการต่อไป
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม (FIBO) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และบริ ษัท รี ด้ เทรดเด็กซ์ จากัด
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs เพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศให้ ก้าวสูก่ ารเป็ นผู้นาด้ านการผลิตหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงได้ ร่วมจัดสัมมนา Robotics and
Automation Symposium 2018 ในหัวข้ อ “สร้ างกลไลการผลิตด้ วยเทคนิคระบบอัตโนมัติ - ภาคปฎิบัติประเทศไทย 4.0”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้ านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิตลั การเตรี ยมความพร้ อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs สู่ยุคประเทศไทย 4.0 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างคนในแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึง
การสร้ างเครื อข่ายสาหรับคนในอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมอื่นเกี่ยวข้ อง
กลุ่มเป้าหมาย:
 ผู้บริ หาร ผู้ประกอบการ เจ้ าของกิจการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
 นักอุตสาหกรรม ผู้จดั การโรงงาน ผู้จดั การฝ่ ายการผลิต วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และช่างเทคนิค
 ผู้อานวยการ/ ผู้จดั การด้ านการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร
 สมาชิกสมาคมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต/ อุตสาหกรรมสนับสนุนและสมาคมที่เกี่ยวข้ อง ผู้สนใจทัว่ ไป

กาหนดการ:
13.30-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-14.10 น. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย
SOPHIA
A Social Humanoid Robot

14.10-14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อน Digital Thailand ในยุค 4.0”
และกล่าวเปิ ดงาน
โดย
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.30-14.50 น. บรรยายพิเศษ “Automation กับประเทศไทย 4.0”
โดย
รศ. ดร. ชิต เหล่ าวัฒนา
ผู้ก่อตังสถาบั
้
นวิทยาการหุน่ ยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (FIBO)

14.50-16.00 น. เสวนาพิเศษ “สิทธิประโยชน์ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้ วยหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ”
โดย
คุณดุสติ ไตรศิริพานิช
ผู้อานวยการสานักบริหารการลงทุน 2
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ดร. ประพิณ อภินรเศรษฐ์
นายกสมาคมกลุม่ ผู้ประกอบการ Thai Automation and Robotics Association (TARA)
กรรมการบริหาร บริษัท เลิศวิลยั แอนด์ ซันส์ จากัด

คุณถาวร ชลัษเฐียร
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จากัด

ดร. ฉัตรแก้ ว ฮาตระวัง
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จากัด

ดาเนินรายการ โดย คุณสมหวัง บุญรักษ์ เจริญ
ผู้อานวยการ
สถาบันไทย-เยอรมัน
หมายเหตุ กาหนดการ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2561

บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่าย ที่นงั่ มีจานวนจากัด ขอสงวนสิทธิ์แก่ผ้ ลู งทะเบียนล่วงหน้ า

สนใจติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ที่ อีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรื อ โทร 02 686 7222

กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

