
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 

 

 

 

 

 

โลกก ำลังเปลี ่ยนแปลงเข้ำสู ่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที ่มีกำรน ำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เข้ำมำสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจ องค์กรจะต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ และกำรพัฒนำองค์กร ( Business 
Transformation) เพื่อให้สอดรับกับบริบทใหม่ กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลจึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งขององค์กรที่มีประสิทธิภำพในยุค
ปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่ตรงประเด็น จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับองค์กร ข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอก ที่มีควำม
หลำกหลำยซับซ้อน เพื่อกำรน ำมำเป็นปัจจัยในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร  ดังน้ัน องค์กรมีกำรลดควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นใน
กระบวนกำร และมุ่งพัฒนำกำรสร้ำงคุณคำ่โดยตลอดกระบวนกำรท ำงำน ด้วยแนวทำง Lean ผ่ำนกำรวิเครำะห์คุณค่ำของกระบวนกำร  ใช้
แผนผังกระแสคุณค่ำ หรือ Value Stream Mapping : VSM รวมทั้งประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ Digital & Technology อันน ำไปสู่กำรปรับปรุง
ผลิตภำพที่มีประสิทธิผลเพื่อเตรียมกำรมุ่งสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 ในอนำคต 

สิ่งท่ีคุณจะได ้

1. เข้ำใจหลักกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Customer Data Analytics) 
ที่เก่ียวข้องกับเสียงของลูกค้ำ  

2. เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรลดควำมสูญเปล่ำ และสร้ำงคุณค่ำ 
สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรเพื่อวำงแผน กำรผลิต ปฏิบัติ 
ควบคุม และติดตำมผลกำรปรับปรุงอย่ำงมีประสิทธิผลตำม
แนวทำง LEAN เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ยุคกำรผลิต 4.0 

 

3. สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ 
สร้ำงผังคุณค่ำในอนำคต  
(Further State Value Stream Mapping) 

4. สำมำรถวำงแผนประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่
เหมำะสมกับธุรกิจ 

 

วิธีการอบรม บรรยำย ฝึกปฎิบัต ิน ำเสนอแผน ผลงำน และเยี่ยมชมองค์กร
ตัวอย่ำง  

สถานท่ีอบรม สถำบันเพิ่มผลผลติแหง่ชำต ิ(BTS สนำมเปำ้) 

วิทยากร “ 

เมื่อ 

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะน า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
ประสบการณ์ วิทยำกรและที่ปรึกษำ  ด้ำนกำรบริหำรกำรผลิต   Industry 4.0   Lean Production 
Work System Design  กำรจัดกำรกระบวนกำร  กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลิตตำมแนวทำง VSM 
และบรรยำยเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

คุณเชษฐพงศ์  สินธารา 

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความย่ังยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
ประสบการณ์ วิทยำกรและที่ปรึกษำ ด้ำนพัฒนำระบบมำตรฐำน ISO กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเอกสำร 
กำรจัดกำรข้อมูลและองค์ควำมรู้  และกำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำรควบคุมเอกสำรในระบบ ISO 
ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 

คุณปริญญ์  เสรีพงศ์ 

โลกก ำลังเปลี่ยนแปลงเข้ำสูยุ่คเศรษฐกิจดจิิทัล ซ่ึงเป็นยุคที่มีกำรน ำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำง
ธุรกิจ องค์กรจะต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ และกำรพัฒนำองค์กร (Business Transformation) เพื่อให้
สอดรับกับบริบทใหม่ กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลจึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งขององค์กรที่มีประสิทธิภำพในยุคปัจจุบัน กำรวเิครำะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ที่ตรงประเด็น จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับองค์กร   ข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอก ที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อน เพื่อกำรน ำมำเป็น
ปัจจัยในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร ดังน้ัน องค์กร มีกำรลดควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำร และมุ่งพัฒนำกำรสร้ำงคุณค่ำโดย
ตลอดกระบวนกำรท ำงำน ด้วยแนวทำงลีน ผ่ำนกำรวิเครำะห์คุณค่ำของกระบวนกำร  กำรใช้แผนผังกระแสคุณค่ำ หรือ Value Stream 
Mapping : VSM รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ Digital & Technology อันน ำไปสู่กำรปรับปรุงผลิตภำพที่มีประสิทธิผลเพื่อเตรียมกำรมุ่ง
สู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 ในอนำคต 

 

เมื่อ 



  

 
 
   

 

26 
ก.ย.  

 ควำมหมำยของกำรเพิ่มผลิตภำพ แนวคดิกำรเพิ่มผลติภำพในยคุของข้อมูลและเทคโนโลยีดิจติอล 
 แนวคิดกำรเพิ่มผลติภำพด้วยข้อมูลและเทคโนโลยดีิจิตอล (Digital Productivity Improvement) 
 ประเมินควำมพร้อมขององค์กรสู่กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภำพด้วยลีนและเทคโนโลยีดิจติอล (Assessment Workshop) 
 Customer Data Analytics กำรวิเครำะห์ข้อมูลเสยีงของลูกค้ำ (Voice of Customer)  เพื่อทบทวนควำมสอดคลัองกับ

กระบวนกำรท ำงำนและต่อยอดไปสู่กำรเพิ่มผลติภำพ  

29 
ต.ค.  

 แนวคิด และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของระบบ LEAN เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ Industry 4.0 
 เคร่ืองมือและวิธีกำรสร้ำงคุณคำ่สู่องค์กรของระบบ LEAN 
 กำรระบุคุณค่ำของสินคำ้หรือบริกำร และกำรส ำรวจกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำในปัจจุบันด้วย Current State VSM 
 กำรวำงแผนพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำดว้ย Future State VSM และกำรขับเคลื่อนกระแสคุณคำ่ 
 Action Plan กำรด ำเนินงำน Digital Productivity Improvement   

30 
ต.ค. 
(ครึ่งวันบ่าย) 

Site Visit : เยืย่มชมองค์กรตัวอย่ำง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จำกองค์กรธุรกิจชั้นน ำด้ำน Digital Technology 

(วันที ่และสถานที่ดงูานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบภายหลงั) 

5 
พ.ย. 

น ำเสนอแผน กำรด ำเนินงำน Digital Productivity Improvement Action Plan  

   
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา วันที่ 26 กันยายน, 29-30 ตุลาคม และ 5 พฤศจิกายน 2562 
 

การช าระค่าธรรมเนียม 

 โอนเงิน ผำ่นธนำคำรกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธเิพื่อสถำบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชำติ เลขที ่210-0-508619 
 ส่งหลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงำน และที่อยู่ออกใบเสร็จ สง่มำที ่ 

E-mail: training@ftpi.or.th, ID Line: public.ftpi หรือ โทรสำร 02-619-8098 
 สถาบันฯอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี 0994000020724  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำมำรถลดหย่อนภำษีได ้200% ตำมประกำศ พ.ร.บ. สง่เสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 

จ านวน 4 วัน } 
หัวข้อการอบรม “ 

 ราคาก่อน 
Vat 7% 

ราคารวม 
Vat 7% Promotion พิเศษ 

สมัคร 3 ท่าน ต่อองค์กร 
รับส่วนลดรวม 1,500 บาท 

  Member 15,500 16,585 

  Non-Member 17,000 18,190 

- อัตรานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  
- เอกสารประกอบการอบรม 

 

สถานะสมาชิก 

ค่าลงทะเบียน 

Digital productivity Improvement 

{ } ติดต่อสอบถาม 
คุณธนศักดิ ์: ส่วนบริกำรฝึกอบรม  
Tel. 02-619-5500 ต่อ 451-456 
Line: @FTPI 
Email: tanasak@ftpi.or.th 


