Exclusive Workshop พิเศษสำหรับ 9 องค์กรเท่ำนัน้
เพื่อเรียนรู้ ทดลองทำ นำไปใช้ จริง

หำกติดปั ญหำ กลับมำปรึกษำผู ้เชี่ยวชำญได้อีก

เพื่อปรับปรุ งกำรผลิตสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ
รู้ทันก่อนจะสำยไป ทรำบหรือไม่ว่ำ กระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนของหลำยๆองค์กรนัน้ ยังสำมำรถ
ปรับปรุ งเพื่อลดต้นทุน ลดควำมผิดพลำด ลดเวลำกำรทำงำน ลดกำรสูญเสียตลอดกระบวนกำร และ
พัฒนำเพื่อเพิม่ กำรผลิต ให้เร็วขึน้ ตรงใจลูกค้ำ และสร้ำงจุ ดแข็งให้เหนือกว่ำคู่แข่งในยุ ควิกฤตแบบนีไ้ ด้อีก
ด้วยกำรนำเอำแนวคิด Operational Excellence & Continuous Improvement มำใช้ ประกอบด้วย

3 ขัน้ ตอนกำรเรียนรู้ ที่ถูกออกแบบจำกประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปี ของผู ้เชี่ยวชำญจำกสถำบัน
เพิม่ ผลผลิตแห่งชำติ ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำ
“ได้ผลลัพธ์ในกำรลดต้นทุนสูงสุดกว่ำ 10 ล้ำนบำท / ปี ”

3.ฝึ กฝน

2.เรียนรู้ประสบกำรณ์ตรง
1.ติวเข้ม
กับผู ้เชี่ยวชำญที่มำกประสบกำรณ์
ในกำรให้คำปรึกษำแนะนำองค์กรทุก
รูปแบบกว่ำ 150 องค์กร
แนะแนวทำงปรับปรุ งมำแล้วทุก
ปั ญหำ เสมือนมีที่ปรึกษำส่วนตัว
ไม่ต้องกลัวเรียนแล้วเอำใช้ไม่ได้จริง

จำกองค์กรต้นแบบ “ซำบีน่ำ”ที่จะมำ
เล่ำถึงกำรนำแนวคิด Operational
Excellence & Continuous
Improvement มำใช้
รำงวัลแห่งควำมสำเร็จที่ได้มำนัน้
กว่ำจะมำถึงวันนี้
ต้องผ่ำนอะไรมำบ้ำง

กำรเรียนรู้จะไม่สูญเปล่ำ
หำกได้ทดลองทำจริง เรียนรู้ปัญหำ
และฝึ กวิธีแก้ไขปั ญหำด้วยตัวเอง
ด้วยเทคนิคที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้ว
ว่ำใช้ ได้จริงในควำมดูแลของผู ้เชี่ยวชำญ
อย่ำงใกล้ชิด อีกทัง้ ยังสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้ไปใช้ต่อกับโครงกำร
หรือหน่วยงำนภำยใน อื่นๆได้

กำหนดกำร

01
Coaching

02
Sharing&
Workshop

03
Coaching

15 มีนำคม 2564
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

แนวคิด และหลักกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity)
คิดอย่ำงลีน (Lean Thinking)
หลักกำรของลีน (Lean Principle)
Value added Work & Non Value added work ในมุ มมองของลีน
ควำมสูญเปล่ำ 8 ประกำร(8 Wastes of Lean)
กำรสร้ำงแผนภำพกระแสคุณค่ำ(Value Stream Mapping, Current & Future State VSM)
เครื่องมือของลีน (Lean Tools)

16 มีนำคม 2564

▪ Sharing กำรนำองค์กรฝ่ ำวิกฤต ด้วยแนวคิดและกำรบริหำรจัดกำรแบบ Operation
Excellence
โดย คุณวชิรวรรณ แย้มศรี Production Director, Sabina Fareast Co., Ltd.
▪ สรุ ปประเด็นที่สำคัญจำกกำร Sharing
▪ ให้คำปรึกษำแนะนำ และอธิบำยงำนที่มอบหมำย
กำรสร้ำงแผนผังกระแสคุณค่ำ(Current State Value Stream Mapping)
กำรระบุ ควำมสูญเสีย(Wastes)
▪ ให้คำปรึกษำแนะนำ และอธิบำยงำนที่มอบหมำย
กำรกำหนดปั ญหำที่สำคัญ กำรใช้ เครื่องมือของลีน

28 เมษำยน 2564

▪ นำเสนอผลงำน และรับคำปรึกษำแนะนำ จำกผู ้เชี่ยวชำญแบบส่วนตัว 1 องค์กร / 1
ผู ้เชี่ยวชำญองค์กรละ 90 นำที ผ่ำนระบบ Zoom

ทีมผู ้เชี่ยวชำญประจำหลักสูตร
ประสบกำรณ์ในกำรให้คำปรึกษำด้ำน Lean รวมกว่ำ 100 องค์กร
อ.ชำญชัย พรศิริรุ่ง

อ.วุ ฒิพงศ์ บุ ญนำยวำ

อ.ณิภณ พินศิริกุล

ผู ้เชี่ยวชำญ
ส่วนบริหำรกำรผลิต

ผู ้จัดกำร
ส่วนบริหำรกำรผลิต

วิทยำกรที่ปรึกษำ
ส่วนบริหำรกำรผลิต

ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรกำร
ผลิ ต อั น ดั บ ต้ น ๆของสถำบั น
เพิ่ ม ผลิ ต แห่ ง ชำติ เจ้ ำ ขอ ง
หนังสือ Best Seller “คู่มือ
กำ ร ป รั บป รุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พ
เครื่องจักร ( Practical OEE )”
มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรเข้ ำ ให้
ค ำปรึ ก ษำแ ก่ อ งค์ ก รชั ้ น น ำ
อำทิ เช่ น บจก.อำยิโนะโมะโต๊ะ ,,
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และอีก
กว่ำ 60 องค์กรทัว่ ประเทศ

ผู ้เชี่ยวชำญอีกท่ำนหนึ่ง ที่มำก
ประสบกำรณ์ จ ำก Passion
ใ น ก ำ ร ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ น ะ น ำ
ล ง พื้ น ที่ จ ริ ง แ ล ะ ติ ด ต ำ ม
ผลลัพธ์อย่ำงใกล้ชิด กว่ำ 100
องค์ ก ร รวมถึ ง กำรเข้ ำ ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนควำมรู้ กับประเทศ
ต่ำงๆในกลุ่ม Asian Productivity
Organization เพื่ออัพเดทแนวคิด
วิธีกำร และ Case Studyที่น่ำสนใจ
อย่ำงสมำ่ เสมอ

ผู ้เชี่ยวชำญด้ำน TPM หนุ่มไฟ
แรง ที่ ไ ด้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจใน
กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม และ
วำงระบบ TPMภำยใน ของ7
โรงงำนกระเบื้อ งหลั งคำซีแ พค
ทั่ว ประเทศเพื่ อ มุ ่ ง สู่ ค วำมเป็ น
เลิ ศ ตำม นโย บำย ขอ ง เครื อ
ซีเมนต์ไทย (SCG)

Real Estate

เส้นทำง Operational Excellence
แบบ “ซำบีนำ่ ” ฝ่ ำทุกวิกฤต
ซำบีน่ำ แบรนด์ชุดชัน้ ในสัญชำติไทยเป็นแบรนด์ที่มีรำยได้เติบโตต่อเนื่องมำตลอด โดยองค์กรสำมำรถผ่ำวิกฤตมำได้หลำยครัง้
รวมถึง Double Disruption ในครัง้ นีด้ ้วย กว่ำจะมำถึงวันนีไ้ ด้ ทีมที่แข็งแกร่งนีต้ ้องเจอกับอะไรมำบ้ำง
• 2540 วิกฤตเศรษฐกิจค่ำเงินในครัง้ นัน้ เป็นโอกำสทองของ ‘ซำบีนำ่ ’ ที่พลิกเกมไปทำส่งออก รับจ้ำงผลิต OEM มำกถึง 90%
• 2550 10 ปี ให้หลัง ซำบีน่ำเห็นทิศทำงแล้วว่ำค่ำเงินบำทจะสูงขึ้นอย่ำงแน่นอน ทำให้ซำบีน่ำเริ่มปรับสัดส่วนกำรรับจ้ำงผลิต และหันมำปั ้น
แบรนด์ ’ซำบีนำ่ ’ ทำตลำดในประเทศมำกขึน้ ตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมำ
• 2563 ช่ วงเดือน เมษำยนที่ผ่ำนมำซำบีน่ำหยุ ดผลิตชุ ดชัน้ ใน และปรับไลน์มำผลิตหน้ำกำกผ้ำแทนทัง้ แบรนด์ของซำบีน่ำเอง และรับจ้ำง
ผลิตให้กับแบรนด์อื่น ทำให้ออเดอร์กำรผลิตหน้ำกำกผ้ำในปั จจุ บันมีสัดส่วนรำว 20% ที่ผลิตอยู ่ในโรงงำน
• ในช่ วงนัน้ ที่หลำยโรงงำนต้องปิ ดไลน์กำรผลิต แต่ท่ซี ำบีน่ำต้องให้พนักงำนอยู ่โอที เพรำะต้องเร่งผลิตสินค้ำให้ตรงควำมต้องกำร
• หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ทำให้มีวันนีเ้ พรำะ “ลีนองค์กรมำตลอด”
• ช่ วงโควิด -19 ซำบีน่ำไม่มีกำรปรับลดพนักงำน เพรำะซำบีน่ ำปรับตัวเองมำตลอด ปรับ ในที่นี้คือกำรหมุ นเวียนคนในกำรทำงำน (Job
Rotation) ทุกคนสำมำรถทำได้ทงั ้ 5 ตำแหน่ง ทัง้ งำนตัด งำนแพ็กกิง้ งำนเย็บ คิวซี และงำนขึน้ โมเดล

ซำบีน่ำ ทำอย่ำงไรให้องค์กรยังอยู ่ได้ท่ำมกลำงวิกฤต ครัง้ แล้ว ครัง้ เล่ำ
พบกับคำตอบได้ในช่ วง Sharing แบบจุ ใจ 3 ชัว่ โมง
หมำยเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม สำหรับองค์กรที่อยู ่ในกลุ่มกำรผลิตชุ ดชัน้ ในเช่ นเดียวกับซำบีน่ำ
Real Estate

ประโยชน์ท่จี ะได้ หลังเรียนจบ และลงมือทำทันที

ลดเวลำ
สร้ำงมำตรฐำนและลดควำมเสี่ยง กำรทำงำน

้
พั
ฒ
นำบุ
ค
ลำกร
แก้
ป
ั
ญ
หำได้
เ
ร็
ว
ขึ
น
องค์กรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ลดต้นทุน

ใช้ วัตถุดิบ
หมดปั ญหำสินค้ำคงคลัง ลูกค้ำพึงพอใจ ผลิตเร็วขึน
้ อย่ำงคุ้มค่ำ
ลดกำรใช้ พนื้ ที่ สร้ำงจุ ดแข็งให้ต่ำงจำกคู่แข่ง ควบคุมกำรผลิต
เข้ำใจถึงแนวคิด หลักกำร และแนวทำงปฏิบัติของกำรผลิตแบบลีน

ลดควำมเหนื่อยล้ำ
ของพนักงำน

สำมำรถวิเครำะห์ สรุ ปปั ญหำ กำหนดจุ ดปรับปรุ ง
และวำงแผนปรับปรุ งกระบวนกำรผลิตได้อย่ำง
ถูกต้องตำมหลักกำรของลีน

ได้อย่ำงเป็นระบบ
ส่งของได้เร็วขึน้

ขำยได้เร็วขึน้
ทำน้อยแต่ได้มำก
ผลิตได้ตรงเวลำ
มีควำมยืดหยุ ่นสูง
นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ ปฏิบัติจริงโดยมีที่ปรึกษำให้คำปรึกษำแนะนำในกำรดำเนินกำร
ควำมผิดพลำด = 0 ลดปั ญหำกำรถูกร้องเรียน ไม่มีต้นทุนจม
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ใครเหมำะกับหลักสูตรนีบ้ ้ำง
อำจำรย์
สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ บริหำรธุ รกิจ
และคณะอื่นๆ เพื่อนำแนวคิดมำประยุ กต์ใช้
ต่อกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรภำยในองค์กร

ผู ้บริหำร
ระดันต้น กลำง และสูง
ผู ้จัดกำรฝ่ ำยผลิต
ผู ้จัดกำรโรงงำน
ที่มีควำมสนใจในกำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรผลิต
ให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด

ผู ้สนใจทัว่ ไป
วิศวกรสำขำต่ำงๆ
ที่มีหน้ำที่ดูแล
ควบคุมกำรผลิต

ที่ต้องกำร Reskilling – Upskilling
เพิม่ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับตัวเอง
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับ Future of Work
Real Estate

3 ขัน้ ตอนง่ำยๆในกำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม
สมัคร ผ่ำนระบบ Online ได้ที่
https://www.ftpi.or.th/services/seminar

1

สัง่ จ่ำยเชค็
“มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชำติ”
หรือ“Foundation for Thailand
Productivity Institute”
หรือ โอนเงิน
ผ่ำน ธ.กรุ งเทพ สำขำอำคำรยำคูลท์
ชื่อบัญชี“มูลนิธิเพื่อสถำบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชำติ”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

2

ส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน มำที่
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

3

รำคำสำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตลอด
สมำชิกสถำบัน

3

วัน

บุ คคลทัว่ ไป

25,000 / องค์กร 27,000 / องค์กร
Team 5 ท่ำน
Package A สงวนสิทธิ์สำหรับผู ้ที่มีรำยชื่ออยู ่ในองค์กร
ที่สมัครเท่ำนัน้ ไม่นับรวมบริษัทในเครือ และ Outsource

สมำชิกสถำบัน

บุ คคลทัว่ ไป

18,000
20,000
รำคำต่อ 1 ท่ำน
รำคำ Package A และ B เป็นรำคำที่ยังไม่รวม Vat 7%
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เพื่อให้สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ ได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภำพ ทีม 5 ท่ำนควรประกอบด้วย
หรืออย่ำงน้อย 2 ตำแหน่งจำก 5 กลุ่มด้ำนล่ำง
หัวหน้ำงำนคุณภำพ
ทีมงำนฝ่ ำยคุณภำพ

หัวหน้ำงำนวิศวกรรม
วิศวกร

ที่มีควำมเชี่ยวชำญกำรวำงแผน
และควบคุมกำรตรวจสอบ
คุณภำพ สำมำรถวิเครำะห์
แนวโน้มผลกำรตรวจสอบได้

ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เข้ำใจทุกขัน้ ตอนกำรผลิต
เทคนิคต่ำงๆ

ฝ่ ำย IT
ผู ้บริหำร,ผู จ้ ดั กำร
ผู ้มีอำนำจตัดสินใจ
และอนุมัติ
แผนกำรปรับปรุ ง

หัวหน้ำงำนฝ่ ำยผลิต
ทีมงำนฝ่ ำยผลิต
ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เข้ำใจเนือ้ งำน ควบคุมดูแลกำร
ผลิต บริหำรและจัดกำรทีมได้ดี

เพื่อสนับสนุนข้อมู ลสำรสนเทศ
ต่ำงๆ เพื่อทำให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
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เงื่อนไขกำรยกเลิก
01

02

กรณีผู้สมัครไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ กรุ ณำส่งชื่อผู ้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 5 วันทำกำร เพื่อกำรจัดเตรียมงำนและกำรบริหำรงบประมำณที่เหมำะสม

โดยกำรแจ้งยกเลิกต้องได้รับกำรยืนยันกลับจำกเจ้ำหน้ำที่สถำบัน
หำกไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ สถำบันขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 50%
ของค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติม
โทรศัพท์: 02 619 5500 ต่อ 434 (ชุ ติมำ)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th
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