
 

เมื่อโควิด 19 เข้ามาเพื่อเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต และเปลี่ยนวิธีการท างานขององค์กร...  

ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญห่รือเลก็ จ าเป็นต้องรูเ้ท่าทันสถานการณ์ พร้อมปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่

รอดได้บนความไม่แน่นอน 

  แล้วองค์กรจะท าอย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้? 

     องค์กรจ าเป็นต้องปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม้ีประสทิธิภาพ โดยมี ‘Lean’ เป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการสร้างความส าเรจ็ เนื่องจาก Lean ช่วยให้การท างานไหลลื่นไม่ติดขัด ช่วยลดความสูญเสียใน

กระบวนการ อีกทั้งยังช่วยเพิม่ศักยภาพการท างานให้ดีย่ิงข้ึน ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพขององค์กร เพื่อให้

สามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยัง่ยืน   

หลักสูตรนีจ้ะเป็นการถอดรหสัการปฏิบัติแบบ ‘Lean’ ด้วยการสร้างสายธารคุณค่า (Value Chain)  

การปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Reprocess) ตลอดจนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดกระบวนการทีซ่้ าซ้อน 

ลดข้ันตอนการท างานที่ยืดยาว ลดเวลาการท างาน รวมทัง้ ลดของเสียจากกระบวนการ ผ่านการเรียนรู้ใน

รูปแบบ Gamification  โดยใช้เกมเป็นตัวเช่ือมระหว่างทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง เรียนรู้จากองค์กร

ที่น าระบบ Lean เข้าไปปรบัใช้แล้วประสบความส าเรจ็ ลดต้นทุน พยุงองค์กรให้อยูร่อดได้แม้ยามเศรษฐกจิ

แปรปรวน   

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
วิทยากรประจ าหลักสูตร 

▪ คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ต าแหน่ง วิทยากรทีป่รกึษาอาวุโส สว่นบริการการผลิต สถาบันเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ 

▪ คุณณิภณ พินศิริกุล ต าแหน่ง วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริการการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
▪ บุคลากรจากสายงานผลิต / วิศวกร / หัวหน้าฝ่ายผลิต ทีส่นใจในการพฒันาทักษะในการปรับปรงุ

กระบวนการด้วยลีน 

▪ ผู้จัดการโรงงาน / ผูจ้ัดการฝ่ายผลิตที่ต้องการน าความรู้เรื่องลีนในทุกมุมมองไปถ่ายทอดสู่พนกังาน / 

ทีมงาน 

▪ บุคคลทั่วไปทีส่นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม 

 

สถานท่ีอบรม  
สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

▪ Experience Sharing Best Practices 

จากองค์กรทีป่ระสบความส าเร็จ   

▪ เรียนรู้ผ่านเกม เพือ่ใหเ้ห็น 
Input       Process       Output  

▪ เรียนรู้ Culture Lean 
Management 

▪ Lean Thinking  
▪ 7 waste 
▪ Value Stream Mapping 



 
Agenda   
 

DAY 1 :  
09.00 - 12.00 น. เรียนรู้  Lean Thinking 
 ▪ Culture Lean Management 
 ▪ Yamazumi Chart 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. Lean Game  
 ▪ จับเวลาหา Waste  

 

DAY 2 :  
09.00 - 12.00 น. เรียนรู้   
 ▪ 7 Waste 
 ▪ Value Stream Mapping  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. Lean Game  
 ▪ คิดแบบลีน ได้แบบลีน  

 

DAY 3 :  
09.00 – 12.00 น. EXPERIENCE SHARING: Case Study & Best Practices Lean  

จากองค์กรทีป่ระสบความส าเร็จเรือ่ง Lean  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  เขียนแผนภาพ VSM ของบริษัทตนเอง 

 
 
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 

▪ การจ าลองการท างานทีซ่ับซอ้นท าใหเ้ห็นถึงการปรบัปรุงกระบวนการได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

▪ การตัดสินใจ การทดลองการท างาน ก่อนน าไปใช้งานจริง  

▪ การเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กร 

▪ การเพิม่ทักษะ และเทคนิคในการปรับปรงุกระบวนการ  

▪ วิธีการคิด วิเคราะห์ แผนการปรบัปรุงกระบวนการ  

▪ สร้างสมดลุระหว่างกระบวนการการท างาน และอัตราก าลงัคน เพื่อวางแผนการท างาน  

▪ Best Practices จากองค์กรตัวอย่างทีป่ระสบความส าเร็จในการน า Lean เข้าไปปรับใช้ใน

องค์กร 

 



 

อัตราค่าลงทะเบียน  

  

   

 

 

 

▪   ราคาน้ีรวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และการเดินทางเพือ่ไปศึกษาดูงาน  
▪ ค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจงึได้รบัยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3%   
 

วิธีการสมัครและช าระเงิน  

• สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th 
 

• สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ  
“Foundation for Thailand   Productivity Institute”   

• หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ช่ือบญัชี    
“มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิม่ผลผลิตแหง่ชาติ” บัญชีออมทรพัย์ เลขที่ 210-0-50861-9     

• ส่งใบสมัครและหลกัฐานการช าระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th   
หรือ Fax 0-2619-8070, 0-2619-8096  

หมายเหตุ: กรณีผูส้มัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาสง่ช่ือผู้แทนหรือแจง้ยกเลิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษร และต้องได้รับการยืนยันกลับจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันท าการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการ

บรหิารงบประมาณที่เหมาะสม หากไมม่ีการแจ้งล่วงหน้า สถาบันขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม 50% ของ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ   
แผนกสมัมนา  
โทรศัพท:์   0-2619-5500 ต่อ 435 (ผ่องอ าไพ) 
E-mail:   publicseminar@ftpi.or.th       
Website:   http://www.ftpi.or.th  

 

 

      Member Non-Member 

18,000 บาท / ท่าน 
(รวม Vat7%= 19,260 บาท) 

20,000 บาท 
(รวม Vat7%= 21,400 บาท) 

  
สมัคร 2 ท่าน เหลือท่านละ 17,500 บาท  

(รวม Vat7%= 18,725 บาท)  
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