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การด าเนินกิจกรรม สัมมนาแนะแนวทางการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน  และจัดท าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของวิธีการประเมินศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน  

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่ผู้ประกอบการ  เพ่ือการตัดสินใจในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
และโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย 

2) เพ่ือทราบความต้องการของอุตสาหกรรมอากาศยาน สู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ และ
ร่วมประชุมระดมสมองแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ ในการผลิตชิ้นส่วน 

3) เพ่ือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
ด้วยตนเอง ซึ่งสถาบันฯได้จัดเป็นครั้งแรก   พร้อมทั้งการถามตอบข้อสงสัยแบ่งปันประสบการณ์จริง
กับผู้ที่อยู่ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  

เป้าหมาย จ านวนประมาณ 60  คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการ 

ผู้บรรยาย 

1) Mr. Mathieu Tellier  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น เซฟตี้ (IAS)  จ ากัด  

2) แขกรับเชิญ  
บริษัท ผู้ผลิตชิ้นสว่นอากาศยานต่างประเทศ 

3) นางสาว กรองกนก มานะกิจจงกล   ผู้อ านวยการ 
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4) นายตติย  มีเมศกุล  กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จ ากัด 



          
   

5) นายภานุมาศ อรุณเดชาวัฒน์  อาจารย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

    ..................................................................................  
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ก าหนดการช่วงเช้า   

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น.  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและประโยชน์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับ 

   โดย ผู้ท าการแทน ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 

09.10 - 09.20 น.  กล่าวเปิดงานสัมมนา 

   โดย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

09.20 – 10.15 น.  บรรยายเรื่อง “ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ” 

   โดย Mr. Mathieu Tellier     COO – Initial Airworthiness  

10.15 – 11.00 น. บรรยายเรื่อง “เปรียบเทียบความแตกต่างของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
การบิน”  

โดย  Mr. Mathieu Tellier     COO – Initial Airworthiness  

11.00 – 11.45 น.  บรรยายเรื่อง “ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและคุณภาพ (ส่วนที่ 1)”  

   โดย  Mr. Mathieu Tellier     COO – Initial Airworthiness 

11.45 - 12.00 น.  ถามตอบ 

12.00– 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

*บริการอาหารว่างในห้องสัมมนา 



          
   

ก าหนดการช่วงบ่าย   

13.00 – 13.30   ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและคุณภาพ (ส่วนที่ 2) 

   โดย  Mr. Mathieu Tellier     COO – Initial Airworthiness 

13.30 – 15.00  กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกบริษัท 

และสัมมนาเชิงปฎิบัติการการประเมินศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อากาศยาน 

โดย Mr. Mathieu Tellier     COO – Initial Airworthiness 

15.00 – 16.00 แบ่งปันประสบการณ์จริงโดย บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอากาศยาน 

ช่วงถาม-ตอบ โดย   ผู้บริหารจาก โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานจากประเทศจีน  

16.00 – 17.00 เสวนาเรื่อง “การเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อตุสาหกรรมอากาศ
ยาน” และ ระดมสมองร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
โดย   นางสาว กรองกนก มานะกิจจงกล   ผู้อ านวยการ 

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 Mr. Ketan Pole  CEO  C.C.S. Group of Companies 

        ด าเนินรายการโดย นายภานุมาศ อรุณเดชาวัฒน์  อาจารย์ 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  

................................................................................. 
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 ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนา    เข้าร่วมการประเมินศักยภาพ   ไม่สะดวกเข้าร่วม 

ล าดับที่ 1 ชื่อ – นามสกุล.............................................................. ต าแหน่ง.............................................  

บริษัท/หน่วยงาน.............................................................................................................. .................................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................... 

ผลิตภัณฑ์ .................................................  อยู่ในอุตสาหกรรม      ยานยนต์      ระบบราง      อากาศยาน  

เบอร์โทรติดต่อส านักงาน..........................ต่อ................  โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................... .................. 

E – mail…………………………………………………………………… 

ล าดับที่ 2 ชื่อ – นามสกุล....................................................................... ต าแหน่ง....................................... ...... 

บริษัท/หน่วยงาน..................................................................................................................................................  

เบอร์โทรติดต่อส านักงาน..........................ต่อ................  โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................... .................. 

E – mail…………………………………………………………………… 

++ สามารถส่งแบบตอบรับมาทาง email   anusara@thaiauto.or.th   หรือ แฟ็ก 02-712-2415 ++ 

 ......................................................... 
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