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แนวคิดพื้นฐานของการใช้ ลนี ในองค์กร

Lean applying concept
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น
ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ส้ นั ลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพือ่ รองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษทั จาเป็ นต้องดาเนินการก็คือการ
ปรับองค์กรโดยเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดาเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทางาน
และความไม่แน่นอนของเวลาในการทางาน ด้วยเหตุน้ กี ารนาเอาระบบแนวคิดแบบลีน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต
และบริการมารองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทางาน ตั้งแต่การ
ออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผูจ้ ดั ส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทัง่ การจัดจาหน่ายสินค้า และ
บริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ดว้ ยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิง่
วัตถุประสงค์

1.เพือ่ ให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
2.เพือ่ ให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กาหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพือ่ สร้างคุ ณค่าให้แก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
3.เพือ่ ให้บุคลากรสามารถกาหนดตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนสามารถ
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน
4.เพือ่ สร้างจิตสานึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทางาน
5.เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั
6.เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
7.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
8.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด Waste อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ LEAN ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
1.องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กาไร และรายได้
2.การลดต้นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
3.การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
4. วิวฒั นาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
• จาก Mass Production สู่ Lean Manufacturing
• คิดอย่างลีน (Lean Thinking) องค์ประกอบสาคัญรวมถึงหลัก 5
ประการของลีน
5. คุณค่าและความสูญเปล่า
• ความหมายและแนวทางการระบุคุณค่า (Values)
• ความหมายและแนวทางการระบุความสูญเปล่า (Wastes)
6. รู้จกั การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
7. การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทางาน
8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่ คุณภาพในการ
ทางานและสินค้า
9. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จในการลด Waste ขององค์กร
อื่นๆ
10.การใช้สายธารคุณค่าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
เพือ่ นร่วมงาน
Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จาก
งานตัวอย่าง เพือ่ ปรับปรุงการทางาน
Workshop3 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู้ ข้าอบรมผลิตสินค้า
ตัวอย่าง เพือ่ ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
Workshop4 การนาเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
50 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
40%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
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(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

