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หลักสูตร
“การเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิต โดย LEAN”
หลักการและเหตุผล
สภาวะป จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข ง ขั น ทางด า นธุ ร กิ จ กั น อย า งรุ น แรง ทั้ ง จากภายในประเทศ
และตางประเทศ ทําใหวิสาหกิจตางๆ ที่อยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก การ
สรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันโดยการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
(High Quality) ตนทุนการผลิตต่ํา (Low Cost) และสงมอบสินคาไดตรงกํา หนดเวลา (On time Delivery)
จึงมีความจําเปนอยางมาก
ดวยเหตุนี้ การเพิ่มศักยภาพบริหารการผลิตจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสรางความไดเปรียบของ
องคกร โดยการนําแนวคิดการบริหารจัดการระบบ LEAN มาใชเพื่อควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพ โดย
การลดโอกาสการสูญเสีย 7 ประการสําคัญที่มีอยูในองคกร ไดแก ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over
Production Waste) ความสูญเสียจากการขนสง (Transportation Waste) ความสูญเสียจากการรอคอย
(Waiting Waste) ความสูญเสียจากสินคาคงคลัง (Inventory Waste) ความสูญเสียจากผลิตภัณฑบกพรอง
(Defects Waste) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) และ ความสูญเสียจากกระบวนการมาก
เกินไป (Over processing Waste)
หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพบริหารการผลิต โดย LEAN” จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหผูประกอบการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานการผลิต ไดเ ขาใจ และสามารถนําระบบ LEAN มาใชปฏิบัติไดจ ริง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในดานการวางแผนการปฏิบัติงานใหดี มีประสิทธิภาพ มีตนทุนนอยที่สุด และทําใหองคกรมีโอกาสที่
จะมีผลกําไรในการดําเนินธุรกิจได
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อใหเขาใจถึงเหตุผล และความสําคัญในการเพิม่ ศักยภาพการผลิต
2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรูถึงเทคนิคการลดตนทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะหเทคนิคการลด
ตนทุนที่เหมาะสมและการวิเคราะหจุดคุมทุน
3) เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ LEAN
ประเด็นสําคัญ
- ความหมายของ Productivity และการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ
- แนวคิดระบบลีนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- โอกาสการสูญเสีย 7 ประการ
- การกําหนดและจัดทําแผนปฏิบัติการในองคกร
- การวัดผลและการประเมินผลประสิทธิภาพการผลิต
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วิธีการสัมมนา
ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย
วิทยากร

บรรยาย, การนําเสนอ, Workshop
3 วัน วันละจํานวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวหนางานฝายการผลิต / ผูบริหารระดับกลาง / ผูจัดการโรงงาน / ผูเจาของธุรกิจ
อาจารยอนันต ดีโรจนวงศ, หรือ อาจารยศรีสัคเศรษฐ ธรรมาวุฒิ หรือ
ดร.พสิษฐ ธนาโชติอนันตกุล
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กําหนดการ
วันที่ 1
08.30-09.00 ลงทะเบียน และเปดการอบรม
09.00-12.00
- ความหมายและความสําคัญของศักยภาพการผลิต
- ปจจัยที่สง ผลตอการผลิตในองคกร
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00
- การสรางแรงจูงใจในที่ทํางาน
- การวัดศักยภาพการผลิตและการประเมินผล
วันที่ 2
09.00-12.00

- แนะนําความเขาใจเบือ้ งตนของระบบการบริหารจัดการแบบ LEAN
- กลยุทธ Market-In
- Takt Time และ Cycle Time
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00
- การประเมิน “คุณคา” เที่ยบกับ “การสูญเสีย”
- การสูญเสียจากการดําเนินงาน 7 ประการ
- หลักการ 4 ศูนย
- นโยบายการสื่อสาร และการกําหนดนโยบายในแตละภาคสวนขององคกร

วันที่ 3
09.00-12.00

- แผนปฏิบัติการ สําหรับ Worksite Control
- แผนปฏิบัติการ สําหรับ Shipping and Continuous Flow
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00
- การกําหนด Standardized Work
- ระบบ Pull System
- การประเมินผลและการวางแผนเพื่อพัฒนาตอเนื่อง โดยใช VSM
- ผลที่ไดรับในองคกร จากการนําระบบ LEAN ไปใช

