


Private Clinic พิเศษส ำหรับ 6 องค์กรเท่ำนัน้ 

เพ่ือเรียนรู้ ทดลองท ำ น ำไปใช้จริง หำกติดปัญหำ กลับมำปรึกษำผู้เช่ียวชำญได้อีก 
เพ่ือปรับปรุงกำรผลิตสู่ผลลัพธ์ท่ีดีกว่ำ

รู้ทันก่อนจะสำยไป ทรำบหรือไม่ว่ำ กระบวนกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำนของหลำยๆองค์กรนัน้ ยังสำมำรถ
ปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน ลดควำมผิดพลำด ลดเวลำกำรท ำงำน ลดกำรสูญเสียตลอดกระบวนกำร และ
พัฒนำเพ่ือเพิม่กำรผลิต ให้เร็วขึน้ ตรงใจลูกค้ำ และสร้ำงจุดแข็งให้เหนือกว่ำคู่แข่งในยุควิกฤตแบบนีไ้ด้อีก 
ด้วยกำรน ำเอำแนวคิด Operational Excellence & Continuous Improvement มำใช้ ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนกำรเรียนรู้ ท่ีถูกออกแบบจำกประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีของผู้เช่ียวชำญจำกสถำบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำ 

“ได้ผลลัพธ์ในกำรลดต้นทุนสูงสุดกว่ำ 10 ล้ำนบำท / ปี”



1.ติวเขม้ 

กับผู้เช่ียวชำญที่มำกประสบกำรณ์ 
ในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำองค์กรทุก

รูปแบบกว่ำ 150 องค์กร
แนะแนวทำงปรับปรุงมำแล้วทุก

ปัญหำ เสมือนมีที่ปรึกษำส่วนตัว 
ไม่ต้องกลัวเรียนแล้วเอำใช้ไม่ได้จริง 

2.เรียนรู้ประสบกำรณต์รง

จำกองค์กรต้นแบบ “ซำบีน่ำ”ที่จะมำ
เล่ำถึงกำรน ำแนวคิด Operational

Excellence & Continuous
Improvement มำใช้

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จที่ได้มำนัน้ 
กว่ำจะมำถึงวันนี ้

ต้องผ่ำนอะไรมำบ้ำง

3.ฝึกฝน

กำรเรียนรู้จะไม่สูญเปล่ำ 
หำกได้ทดลองท ำจริง เรียนรู้ปัญหำ 
และฝึกวิธีแก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง 
ด้วยเทคนิคที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้ว 

ว่ำใช้ได้จริงในควำมดูแลของผู้เช่ียวชำญ
อย่ำงใกล้ชิด อีกทัง้ยังสำมำรถน ำควำมรู้

ที่ได้ไปใช้ต่อกับโครงกำร
หรือหน่วยงำนภำยใน อ่ืนๆได้



ก ำหนดกำร 4 ตุลำคม 2564
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▪ แนวคิด และหลักกำรเพ่ิมผลิตภำพ (Productivity)
▪ คิดอย่ำงลีน (Lean Thinking)
▪ หลักกำรของลีน (Lean Principle)
▪ Value added Work & Non Value added work ในมุมมองของลีน
▪ ควำมสูญเปล่ำ 8 ประกำร(8 Wastes of Lean)
▪ กำรสร้ำงแผนภำพกระแสคุณค่ำ(Value Stream Mapping, Current & Future State VSM)
▪ เครื่องมือของลีน (Lean Tools)

▪ Sharing กำรน ำองค์กรฝ่ำวิกฤต  ด้วยแนวคิดและกำรบริหำรจัดกำรแบบ Operation 
Excellence

▪ สรุปประเด็นท่ีส ำคัญจำกกำร Sharing
▪ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และอธิบำยงำนท่ีมอบหมำย

กำรสร้ำงแผนผังกระแสคุณค่ำ(Current State Value Stream Mapping)
กำรระบุควำมสูญเสีย(Wastes) 

▪ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และอธิบำยงำนท่ีมอบหมำย
กำรก ำหนดปัญหำท่ีส ำคัญ  กำรใช้เคร่ืองมือของลีน

12 ตุลำคม 2564

5 พฤศจิกำยน 2564

▪ น ำเสนอผลงำน และรับค ำปรึกษำแนะน ำ จำกผู้เช่ียวชำญแบบส่วนตัว  1 องค์กร / 1 
ผู้เช่ียวชำญองค์กรละ 90 นำที ผ่ำนระบบ Zoom

Sharing& 
Workshop

Coaching

Coaching
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ทีมผู้เช่ียวชำญประจ ำหลักสูตร
ประสบกำรณ์ในกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน Lean รวมกว่ำ 100 องค์กร 

อ.ชำญชยั  พรศิริรุ่ง

ผู้เช่ียวชำญ 
ส่วนบริหำรกำรผลิต 

ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรกำร
ผลิต อันดับต้นๆของสถำบัน
เ พ่ิมผลิตแ ห่งชำติ  เจ้ ำของ
หนังสือ Best Seller “คู่มือ
กำรปรั บป รุ งปร ะสิ ทธิ ภ ำพ
เครื่องจักร ( Practical OEE )”
มีประสบกำรณ์ ในกำร เ ข้ำ ให้
ค ำป รึกษำแก่องค์กรชั ้นน ำ
อำทิ เช่น บจก.อำยิโนะโมะโต๊ะ,,
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และอีก
กว่ำ 60 องค์กรทัว่ประเทศ

อ.วุฒิพงศ ์บุญนำยวำ

ผู้เช่ียวชำญอีกท่ำนหน่ึง ท่ีมำก
ประสบกำรณ์จำก Passion
ใ นก ำร ใ ห ้ค ำ ป ร ึกษำ แน ะน ำ 
ล ง พื้ น ท่ี จ ริ ง  แ ล ะ ติ ด ต ำ ม
ผลลัพธ์อย่ำงใกล้ชิด กว่ำ 100 
องค์กร รวมถึงกำรเข้ำร่วม
แลกเปล่ียนควำมรู้ กับประเทศ
ต่ำงๆในกลุ่ม Asian Productivity 
Organization เพ่ืออัพเดทแนวคิด 
วิธีกำร และ Case Studyท่ีน่ำสนใจ
อย่ำงสม ำ่เสมอ

ผู้จัดกำร
ส่วนบริหำรกำรผลิต 

อ. เชษฐพงศ ์สินธำรำ
วิทยำกรที่ปรึกษำอำวุโส 

ส่วนบริหำรกำรผลิต 

อ ดี ต วิ ศ ว ก ร  ท่ี มี
ประสบกำรณ์ กำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ กับ
กั บ ภ ำ ค ผ ลิ ต แ ล ะ
บริกำร หลำกหลำย
ประเภท ทั่วทัง้ประเทศ 
รวมถึ ง เ ป็น ผู้ตรวจ
ป ร ะ เ มิ น ร ำ ง วั ล
คุณภำพแห่งชำติ และ
ส อ น เ รื่ อ ง เ ก ณ ฑ์
รำงวัลอีกด้วย
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ประโยชนท์ี่จะได ้หลังเรียนจบ และลงมอืท ำทนัที

เข้ำใจถึงแนวคิด หลักกำร และแนวทำงปฏิบัติของกำรผลิตแบบลนี

สำมำรถวิเครำะห์ สรุปปัญหำ ก ำหนดจุดปรับปรุง 
และวำงแผนปรับปรุงกระบวนกำรผลติได้อย่ำง

ถูกต้องตำมหลักกำรของลีน

น ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงโดยมีท่ีปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินกำร

ลดต้นทุน สร้ำงมำตรฐำนและลดควำมเสี่ยง

หมดปัญหำสินค้ำคงคลัง
สร้ำงจุดแข็งให้ต่ำงจำกคู่แข่ง

ผลิตเร็วขึน้

ขำยได้เร็วขึน้ ส่งของได้เร็วขึน้

ลดปัญหำกำรถูกร้องเรียน

ควบคุมกำรผลิต
ได้อย่ำงเป็นระบบ

ลดควำมเหนื่อยล้ำ
ของพนักงำน

ใช้วัตถุดิบ
อย่ำงคุ้มค่ำลูกค้ำพึงพอใจ

ผลิตได้ตรงเวลำ

ควำมผิดพลำด = 0

ท ำน้อยแต่ได้มำก

ไม่มีต้นทุนจม
มีควำมยืดหยุ่นสูง

องค์กรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน แก้ปัญหำได้เร็วขึน้ พัฒนำบุคลำกร ลดเวลำ
กำรท ำงำน

ลดกำรใช้พืน้ที่
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ใครเหมำะกับหลักสูตรนีบ้้ำง

วิศวกรสำขำต่ำงๆ
ที่มีหน้ำที่ดูแล

ควบคุมกำรผลิต

ผู้บริหำร
ระดันต้น กลำง และสูง

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต
ผู้จัดกำรโรงงำน

ที่มีควำมสนใจในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต

ให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด

อำจำรย์
สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
และคณะอ่ืนๆ เพ่ือน ำแนวคิดมำประยุกต์ใช้

ต่อกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรภำยในองค์กร

ผู้สนใจทัว่ไป
ที่ต้องกำร Reskilling – Upskilling

เพิม่ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับตัวเอง
เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมกับ Future of Work
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3 ขัน้ตอนงำ่ยๆในกำรสมคัรเขำ้รว่มกจิกรรม

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

สัง่จ่ำยเชค็ 
“มูลนิธิเพ่ือสถำบันเพิม่ผลผลิตแห่งชำต”ิ 

หรือ“Foundation for Thailand     
Productivity Institute”  

หรือ โอนเงนิ 
ผ่ำน ธ.กรุงเทพ สำขำอำคำรยำคูลท์   

ช่ือบัญชี“มูลนิธิเพ่ือสถำบันเพิม่ผลผลิตแห่งชำติ” 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9   

ส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ มำที่ 
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

รำคำส ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมตลอด 3 วัน

สมำชิกสถำบนั บุคคลทัว่ไป

25,000 / องค์กร 27,000 / องค์กร

Team 5 ท่ำน 

สมำชิกสถำบนั บุคคลทัว่ไป

18,000 20,000

รำคำต่อ 1 ท่ำน

Package A สงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ท่ีมีรำยช่ืออยู่ในองค์กร
ท่ีสมัครเท่ำนัน้ ไม่นับรวมบริษัทในเครือ และ Outsource

รำคำ Package A และ B เป็นรำคำท่ียังไม่รวม Vat 7%

https://www.ftpi.or.th/services/seminar
mailto:publicseminar@ftpi.or.th
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เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภำพ ทีม 5 ท่ำนควรประกอบด้วย

หรืออย่ำงน้อย 2 ต ำแหน่งจำก 5 กลุ่มด้ำนล่ำง

ผู้บริหำร,ผูจ้ดักำร
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ

และอนุมัติ
แผนกำรปรับปรุง

หัวหน้ำงำนวศิวกรรม
วิศวกร

ที่มีควำมเช่ียวชำญ
เข้ำใจทุกขัน้ตอนกำรผลิต

เทคนิคต่ำงๆ

หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลติ
ทีมงำนฝ่ำยผลติ
ที่มีควำมเช่ียวชำญ

เข้ำใจเนือ้งำน ควบคุมดูแลกำร
ผลิต บริหำรและจัดกำรทีมได้ดี

หัวหน้ำงำนคณุภำพ
ทีมงำนฝ่ำยคณุภำพ

ที่มีควำมเช่ียวชำญกำรวำงแผน
และควบคุมกำรตรวจสอบ
คุณภำพ สำมำรถวิเครำะห์
แนวโน้มผลกำรตรวจสอบได้

ฝ่ำย IT
เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศ
ต่ำงๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำน

เป็นไปอย่ำงรำบร่ืน
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เงื่อนไขกำรยกเลิก

01

โดยกำรแจ้งยกเลิกต้องได้รับกำรยืนยันกลับจำกเจ้ำหน้ำที่สถำบัน
หำกไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ สถำบันขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 50%

ของค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

02

03

กรณีผู้สมัครไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ กรุณำส่งช่ือผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร เพ่ือกำรจัดเตรียมงำนและกำรบริหำรงบประมำณที่เหมำะสม

สอบถำมข้อมูลเพิม่เติม
โทรศพัท์: 02 619 5500 ต่อ 434 (ชุติมำ) 
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th


