หลักสูตร : Process Improvement with Lean Thinking
หลักการและเหตุผล :
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งทีม่ มี ากขึน้ ความต้องการของลูกค้าทีม่ มี ากขึน้ จาเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
จะต้องปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนาไปสู่กระบวนการทางานทีเ่ ป็ นเลิศ
(Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน เพื่อทีจ่ ะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวคิดลีน (Process Improvement with Lean Thinking) คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการ
ความสูญเสียต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทางาน เพื่อทีจ่ ะทาให้เกิดกระบวนการทางานทีส่ ามารถส่งมอบสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)

ซึ่งจะนาไปสู่เป้ าหมายทางธุรกิจทีจ่ ะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทัง้ ด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่ง
มอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และเครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
กลุ่มเป้ าหมาย : พนักงานระดับหัวหน้างานขึน้ ไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

เนื้อหาการฝึ กอบรม :
1. ทาไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน ?
2. วิถกี ารทางานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกาเนิดแนวคิด Lean
3. หลักการพืน้ ฐานของลีน 5 ประการ

4. กรอบแนวคิด Lean ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

5. การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทางาน
6. การค้นหาความสูญเสียในการทางานโดยใช้หลัก 8 Wastes

7. การค้นหาความสูญเสียในการทางานโดยการตัง้ คาถาม 5W1H

8. เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทางานด้วยแนวคิด “ECRS”

วิธีการฝึ กอบรม :
การเรียนรูแ้ บบผสมผสานระหว่าง
1. Training and Group Coaching ทีเ่ น้นการใช้คาถามฉุกคิดเพื่อให้ผเู้ รียนมองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนด้วยตนเอง
2. Activity Based Learning ในการนาเกม และกิจกรรม เข้ามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้
3. Problem Based Learning ในช่วงการทา Workshop เพื่อให้ผเู้ รียนเชื่อมโยงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปสู่การปฏิบตั จิ ริง
ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน
วิทยากร : อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

ตารางเวลาการฝึ กอบรม : Process Improvement with Lean Thinking
เวลา
09:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

-

-

-

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 – 16:00

-

หัวข้อการฝึ กอบรม
ทาไมถึงต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน ?
วิถกี ารทางานแบบโตโยต้า (Toyota Way) ต้นกาเนิดแนวคิด Lean
หลักการพืน้ ฐานของลีน 5 ประการ
1. การระบุคุณค่า (Define Value)
2. การวาดผังสายธารคุณค่า (Map Value Stream)
3. การออกแบบกระบวนการให้ไหลลื่น (Create Flow)
4. การออกแบบกระบวนการให้ลูกค้าเป็ นคนกาหนดความต้องการ
(Establish Pull)
5. การมุ่งมันสู
่ ่ความสมบูรณ์แบบ (Pursuit Perfection)
Coffee Break
กรอบคิด Lean Management ในการปรับปรุงคุณภาพงาน
 D – Define (การกาหนดหัวข้อ)
 M – Measure (การสารวจสภาพปั จจุบนั )
 A – Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา)
 I – Improvement (การปรับปรุง)
 C – Control (การควบคุม)
การวาดแผนผังการไหลของกระบวนการทางาน
Workshop 1: กาหนดหัวข้อ และการสารวจสภาพปั จจุบนั จากปั ญหาที่
เกิดขึน้ จริงทีห่ น้างาน

วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย /
Clip VDO

บรรยาย /
Workshop

Lunch Break
บรรยาย /
การค้นหาความสูญเสียในการทางานโดยใช้หลัก 8 Wastes
Clip VDO /
การค้นหาความสูญเสียในการทางานโดยการตัง้ คาถาม 5W1H
Workshop 2: ค้นหาความสูญเสียในการทางานจากปัญหาทีเกิดขึน้ จริงที่ Workshop
หน้างาน
Coffee Break

-

เทคนิคการปรับปรุงงานกระบวนการทางานด้วยแนวคิด “ECRS”
Workshop 3: คิดวิธปี รับปรุงกระบวนการทางานจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทีห่ น้างาน

บรรยาย /
Workshop

