
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานองค์กรชั้นน าด้านการบริหารจัดการ LEAN                                                                                     
Thai Summit Automotive: Path to Industry 4.0 through Lean Expertise 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561  เวลา  8.00 – 12.00 น. 
ณ บริษัท ไทยซัมมทิ โอโตโมทีฟ จ ากัด จงัหวัดสมุทรปราการ 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเขา้ร่วมกิจกรรมส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต*์* 

 

“LEAN” อย่างไร ในยุคอุตสาหกรรม4.0 

ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงจากปจัจัยต่างๆ ทั้งต้นทุนการผลิตขยับสงูข้ึน ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความ
เปราะบาง ก าลงัซื้อของผูบ้ริโภคน้อยลง เป็นเหตุส าคัญที่ท าใหอ้งค์กรต้องหาแนวทางในการรบัมือและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถงึรูจ้ักเลือกใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ 

“LEAN” เป็นเครื่องมือบริการจัดการเครื่องมือหนึง่ ที่ถูกเลอืกใช้ในการแกป้ัญหาดังกล่าวเป็นอันดบั
ต้นๆ ด้วยแนวคิดในการบริหารองค์กรใหเ้ป็น  “LEAN Enterprise” ที่ด าเนินงานโดยปราศจากความ         
สูญเปล่าในทุกๆ กระบวนการ สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองตลาดได้อย่างทันท่วงที และมีประสทิธิภาพเหนือ     
คู่แข่งขัน รวมถึงหากองค์กรน าแนวคิดแบบ “LEAN” ไปเช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่น าไปสูก่ารเป็น Smart 
Factory ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการองค์กรให้ทันกับโลกยุคดิจทิัลได้อย่างแท้จริง   

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ ากัด ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ช้ันน าในครั้งนี้ ท่านจะ
ได้เรียนรูเ้ส้นทางความส าเรจ็ของการน าระบบการผลิตแบบ “LEAN” เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และตอบสนองความพงึพอใจให้กับลูกค้าทีม่ีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
แบ่งปัน Best Practice ต่างๆ จากประสบการณ์ตรงของทีมปฏิบัติงาน  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กบัองค์กรของ
ท่านได้จริง 
 
หัวข้อการบรรยาย  

 ระบบการบรหิารจัดการแบบ Lean กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร  

 แนวทางการปรับปรงุกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อรองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0  

 การบริหารและการพฒันาทักษะบุคลากร เพือ่รองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0  

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 



วัตถุประสงค์  

 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตแบบ Lean มาเสริมสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ความส าเร็จตามแนวทางการผลิตแบบ Lean  

เหมาะส าหรับ 

 เจ้าของกิจการ ผูบ้รหิารระดับกลาง หัวหน้างาน และผูป้ระกอบการธุรกจิทีส่นใจเข้าเยี่ยมชมองค์กร

ตัวอย่างที่น าระบบการบริหารจัดการแบบ Lean ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับการเปลีย่นผ่านสู่

อุตสาหกรรม 4.0  

 

ก าหนดการ 

07.30            ข้ึนรถตู้พร้อมกัน ณ ช้ัน 1 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน (BTS สนามเป้า)    

08.30-09.00             เดินทางถึง บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ ากัด   

ลงทะเบียน และรบัประทานอาหารว่าง  

09.00-10.30             รับฟงัการบรรยาย โดย   ผู้บรหิารหรือผู้แทนจากบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทฟี จ ากัด   

                              หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการแบบ Lean กับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0”  

 ระบบการบรหิารจัดการแบบ Lean กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร  

 แนวทางการปรับปรงุกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อรองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่

อุตสาหกรรม 4.0  

 การบริหารและการพฒันาทักษะบุคลากร เพือ่รองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 

4.0  

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 

10.30-11.30 (60)      เดินชมโรงงานและกระบวนการผลิต  

11.30-12.00 (30)      ถาม-ตอบ  

12.00-13.00 (60)      รับประทานอาหารกลางวันทีร่้าน อา่งศิลา  บางนา กม. 7 ซอยบางนา – ตราด 45  

13.00-14.00 น.         เดินทางกลบักรงุเทพฯ (สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน) 

***รายละเอียดก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม** 



ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
การเกบ็ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกจิกรรมครั้งนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าพาหนะใน
การเดินทาง โดยไม่มผีลประโยชน์ร่วมกบัองค์กรที่ดูงานแต่อย่างใด 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ราคาปกติ/คน 
 

แพ็คเกจสมัครเป็นคู่/2 คน 
 

สมาชิก 3,200                           5,600 

 (รวม  vat7%=3,424) (รวม  vat7%=5,992) 

บุคคลท่ัวไป 3,500                             6,200 

 (รวม  vat7%=3,745) (รวม  vat7%=6,634) 
**ราคารวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

**สถาบันจดทะเบียนในนามมลูนิธิ จึงได้รบัยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
วิธีการสมัครและช าระเงิน 
 
 สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th/event 

**แสดงผลผ่าน Google Chrome** 
 
 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต”ิ หรือ   

“Foundation for Thailand Productivity Institute”  

 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท ์สนามเป้า  
ช่ือบัญชี  “มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต”ิ บัญชีออมทรพัย์ เลขที่ 210-0-50861-9   

 ส่งหลักฐานการช าระเงินมาที ่E-mail: publicseminar@ftpi.or.th 
หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096 

หมายเหตุ:  กรณีผูส้มัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาสง่ช่ือผู้แทนหรอืแจ้งยกเลกิล่วงหน้า 
อย่างน้อย 5 วันท าการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบรหิารงบประมาณทีเ่หมาะสม  
หากไม่มีการแจง้ล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 50% 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
ฝ่ายสง่เสรมิการเพิ่มผลผลิต  สถาบันเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ  
โทรศัพท:์  0-2619-5500 ต่อ 434, 435 (ชุติมา, ผ่องอ าไพ)  
โทรสาร:  0-2619-8070, 0-2619-8096 
E-mail:  publicseminar@ftpi.or.th             Website: http://www.ftpi.or.th/services/seminar 

mailto:publicseminar@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/services/seminar


 

แผนท่ีบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จ ากัด(อยู่บริเวณเดียวกับ บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท 
จ ากัด) 

 

 


