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หลักสูตร พืน้ ฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
“การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้ นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ ้น
ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในเรื่ องความต้ องการของ
ลูก ค้ า และวงจรชี วิ ต ของผลิต ภัณ ฑ์ สนั ้ ลงส่ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บตัว เพื่ อ รองรั บ สภาพดัง กล่า ว
สิ่ง ที่ บ ริ ษั ท จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การก็ คื อ การปรั บ องค์ ก รโดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน
ลดต้ นทุนในการดาเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ แก่ ความไม่แน่นอนของ
ความต้ องการสินค้ าและบริ การของลูกค้ า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอน
ของเวลาในการจัดส่งชิ ้นส่วนของผู้จดั ส่ง ด้ วยเหตุนี ้การนาเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลด
ต้ นทุนการผลิต รองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ ้นตลอดกระบวนการทางาน
ตัง้ แต่ ก ารออกแบบ การจัด ส่ง วัต ถุดิ บ ชิ น้ ส่ว นโดยผู้จัด ส่ง การบริ ห ารพัส ดุค งคลัง การผลิ ต
จนกระทัง่ การจัดจาหน่ายสินค้ า และบริ การให้ แก่ลกู ค้ ามาประยุกต์ใช้ ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของ
กระบวนการจึงเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บคุ ลากรในระดับต่างๆ เข้ าใจถึงแนวคิด และหลักการพื ้นฐานของการผลิตแบบลีน
2. เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปั ญหา และกาหนดจุดปรับปรุงโดยใช้ แผนภาพกระแสคุณค่า
3. เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถเลือกเครื่ องมือและเทคนิคพื ้นฐานของการผลิตแบบลีนไปวางแผนปรับปรุงงาน
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนาการปรับปรุง
กระบวนการโดยใช้ แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนอย่างต่อเนื่อง
 การบรรยายเทคนิคต่างๆ และการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. วิวฒ
ั นาการและแนวคิดพื ้นฐานของการผลิตแบบลีน
 จาก Craft Production สู่ Mass Production และ Lean Manufacturing
 คิดอย่างลีน (Lean Thinking) รวมถึงหลัก 5 ประการของลีน
2. คุณค่าและความสูญเปล่า
 ความหมายและแนวทางการระบุคณ
ุ ค่า (Values)
 ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)
3. การสารวจกระบวนการสร้ างคุณค่าในปัจจุบนั ด้ วย Current State VSM
 ความหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปั จจุบนั
(Current State Value Stream Mapping)
 สัญลักษณ์ตา่ งๆ และแนวทางการจัดทาแผนภาพกระแสคุณค่า
4. การวางแผนปรับปรุงกระบวนการผ่านแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปั จจุบนั
 เครื่ องมือและเทคนิคพื ้นฐานต่างๆ ของลีน
 การจัดทาแผนการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน วิศวกร และผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม
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หลักสูตร พืน้ ฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00 1.
2.
13.00 – 16.00 3.
4.

กิจกรรม
วิวฒ
ั นาการและแนวคิดพื ้นฐานของการผลิตแบบลีน
คุณค่าและความสูญเปล่า
การสารวจกระบวนการสร้ างคุณค่าในปัจจุบนั ด้ วย Current State VSM
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการผ่านแผนภาพกระแสคุณค่าแสดง
สภาพปั จจุบนั
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
1 เครื่ อง
2. กระดานไวท์บอร์ ด (หรื อ FLIP CHART) และปากกาเคมี 1 ชุด (สาหรับวิทยากร)
3. FLIP CHART และปากกาเคมีสาหรับดาเนินกิจกรรม 4 ชุด (สาหรับผู้เข้ าอบรม)
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