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CONTINUOUS IMPROVEMENT
PROCESS
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง

ว ันที่ 22 - ธ ันวาคม 2558

22 December - 2015 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event)
ิ ค ้า หรือบริการยังมีงาน
เป็ นทีน
่ ่าสงั เกตว่าหลายๆองค์กรได ้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆมากมาย แต่คณ
ุ ภาพของสน
่ ม งานเสย
ี ข ้อบกพร่อง ลูกค ้าตีกลับอยูม
ซอ
่ ากมาย การจัดสง่ ก็ลา่ ชา้ สง่ ผลให ้ต ้นทุนการผลิต การดาเนินงานสูง
่
ความสามารถในการแข่งขันตา่ ทัง้ นีส
้ วนมากเกิดจากบริหาร การจัดการ การปรับปรุงแบบ Top down ขาดวิธท
ี ท
ี่ า
่ ู ้ปฏิบัต ิ “แบบผู ้ทาไม่รู ้
ให ้พนักงานมีสว่ นร่วม ทัง้ นีเ้ กิดจากไม่มก
ี ารสร ้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ งลงไปสูผ
ผู ้รู ้ไม่ได ้ทา”
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง คือการทีผ
่ ู ้บริหารระดับสูง มีความคิดริเริม
่ ในการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ให ้
ิ ธิภาพและคุณภาพของสน
ิ ค ้าหรือบริการได ้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนือ
ประสท
่ ง โดยมีการแปลงนโยบายไปให ้ผู ้บริหาร
ระดับกลางทาแผนปฏิบัต ิ และพนักงานระดับปฏิบัตก
ิ ารทาตามแผน
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่ การ
Continuous improvement (CI) จะเกิดขึน
้ ได ้องค์กรจาเป็ นต ้องสร ้างวัฒนธรรม CI ให ้เกิดขึน
้ ทุระดับ เชน
ิ ธิภาพผลงานขององค์กร เรียนรู ้จากความผิดพลาดอย่าง
มุง่ เน ้นลูกค ้า เข ้าใจความต ้องการของลูกค ้า มุง่ เน ้นประสท
ต่อเนือ
่ ง การปรับปรุงกระบวนการและระบบอย่างต่อเนือ
่ ง แก ้ปั ญหาทีร่ ากเหง ้าของต ้นเหตุ และคนในองค์กรทุกระดับ
ต ้องรับผิดชอบการปรับปรุงผลงานของแผนกตัวเองอย่างต่อเนือ
่ ง
Continuous improvement เป็ นหน ้าทีใ่ คร? ผู ้บริหารระดับสูงมีบทบาทอะไร? ผู ้บริหารระดับกลางทาหน ้าทีอ
่ ะไร
ั มนาครัง้ นีม
ั มนาครัง้ นีท
อะไรคือหน ้าทีส
่ าคัญของระดับผู ้ปฏิบัตงิ าน การสม
้ ค
ี าตอบ จากการสม
้ า่ นจะได ้เรียนรู ้ถึง จะ
เริม
่ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ งจากจุดไหน จะให ้ผู ้ปฏิบัตงิ านทาอย่างไร ผู ้บริหารระดับกลางจะขับเคลือ
่ นให ้เกิด
วัฒนธรรมทีย
่ ั่งยืนอย่างไร
It is remarkable that there are many organizations were accredited ISO-9001, 14001, GMP, and many code
of conducts from the customers, but the quality of the products or services is still unreliable, late delivery,
and high operating costs.
It is perceived that top down management style without effective deployment, resulting in rarely employee
involvement as well as absence of employee competency development Continuous Improvement culture
should be initiated by top management, middle management are regarded to transform policies to action
plans, functional levels are responsible for continuous improvement.
Kaizen mindset should be imposed all over in the organization; encouragement should be given to
customer focus including understanding the need of customers, result based management, continuous
learning from mistakes, process and system continuous improvement, and solving problem from the root
causes, all business units are responsible for their performances and continuous improvement
Who responsible for continuous improvement? What are the roles of top management? What are the duties
of the middle management? What are the duties of functional level? This seminar has answers, you will
learn where to start continuous improvement, how is driven by the middle management, how to create and
embed this culture into organization?

วัตถุประสงค์ (Objective)
 เพือ่ ให้องค์กรผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรูว้ ธิ กี าร พัฒนาความสามารถพนักงานระดับปฏิบตั ิ ให้มกี าร
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Enable participated organizations to study how to develop competency of
middle management and functional level
 เป็ นการสร้างวิธแี ปลงนโยบายจากผูบ้ ริหารองค์กร หรือผูบ้ ริหารระดับกลางไปสูผ่ ปู้ ฏิบตั อิ ย่างมีระบบ
Providing effective policy deployment from top management to middle management and
functional levels
 เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนารูว้ า่ จะเริม่ ต้นทา continuous improvement ทีจ่ ุดไหน ทาอย่างไร เมื่อไร
(Enable participants to know how to start continuous improvement process and how to
implement)
 เพือ่ เป็ นการกระจายความสามารถจากผูบ้ ริหารระดับสูงไปสูผ่ บู้ ริหารระดับกลาง และสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
For employee empowerment and capacity building
 องค์กรเพิม่ ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Increasing competitiveness)
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สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)
 ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับปรัชญาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ P-D-C-A ของ ดร. Edward Deming
Philosophy of P-D-C-A from Dr. Edward Deming
 จะเริม่ ต้น สร้างวัฒนธรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีจ่ ดุ ไหน เริม่ อย่างไร (When to start to implement
continuous and how?)
 การบริหารงาน business unit หรือแผนกต่างๆด้วยตัวชีว้ ดั ผลงาน และตัวชีว้ ดั งานเสีย
Results based management with key success indicator and key defect indicators
 ได้เรียนรูเ้ รือ่ ง เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล Defects โดย Pareto diagram
Defects data compilation with Pareto diagram
 ได้เรียนรูเ้ รือ่ ง เครือ่ งมือทางคุณภาพ ในการวิเคราะห์ สาเหตุของงานเสียแบบ Why Why Analysis
Studying quality improvement tools including why why analysis, brainstorming ect
 หลักการ Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องของญีป่ นุ่
Principle of Kaizen leads to total quality management
 การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน (Employee competency development)
 Factory performance report หรือการวัดผลประกอบการขององค์กรอย่างมีระบบ

กลุม
่ เป้ าหมาย (Who Should Attend)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ผูบ้ ริหารอาวุโส (Senior management)
กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director)
ผูบ้ ริหารโรงงานทุกระดับ (Factory management all levels)
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare ทุกระดับ (Hospital management and healthcare business all
levels)
ผูบ้ ริหารโครงการก่อสร้างทุกระดับ (Construction management all levels)
ผูบ้ ริหาร Logistics บริษทั ขนส่งทุกระดับ (Logistics management all levels)
ผูบ้ ริหารบริษทั การเงิน ธนาคาร (Financial institutes)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา (Education institutes)
ผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ (Government sector)
ผูบ้ ริหารห้างสรรพสินค้า (Department stores)
วิศวกรกระบวนการผลิต (Manufacturing engineer)
วิศวกรอุตสาหกรรม (Industrial engineer)
ผูท้ างานเกีย่ วกับการผลิตแบบ Lean (Lean transformation leader)
ผูอ้ บรมประจาองค์กรต่างๆ (Trainers, Speakers)
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วิทยากร (About Speaker)
ิ ธิ์ ชูยงค์ ผู ้เชีย
่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติวา่ ด ้วยการพัฒนาการค ้า UNCTAD
อาจารย์พส
ิ ท
(United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) เป็ นที่
ปรึกษาคนหนึง่ ในทีมทีป
่ รึกษาของ UN ทีว่ างแผนยุทธศาสตร์สงิ่ ทอ ให ้กับรัฐบาลลาว เป็ นผู ้เชียวชาญการวางยุทธศาสตร์ Supply chain
corridor ระหว่างไทยกับเวียตนาม ในสินค ้าผ ้าฝ้ ายขององค์การ USAID (United State Agency for International Development) ของ
รัฐบาลสหรัฐ นอกจากนัน
้ อาจารย์ยังเป็ นวิทยากร และทีป
่ รึกษา เรือ
่ งการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด ้วย Balanced scorecard ให ้กับ
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กบ
หลายสถาบันของภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในการสัมมนาครัง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ท
ั ท่านถึงสิง่
ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา
Ajarn Pisith Chooyong has been employed by the United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), ITC-UNCTAD/WTO and USAID as an international productivity improvement consultant, and
strategic development consultant to USAID (United State Agency for International Development)
Mr. Chooyong also founded Industrial Engineering Solutions Company, a consulting firm, in the year 2000.
He has delivered training workshops on productivity improvement including; lean transformation,
continuous quality improvement, value chain improvement, logistics and supply chain management, total
productive maintenance (TPM) and competency development.

ตารางการอบรม Agenda
08:30 น.

ลงทะเบียน วาระการประชุม (Registration Start)

09:00 น.
เปิดตัวการสัมมนา Continuous improvement
Continuous improvement คืออะไร? (What is continuous improvement?)
o วิวฒ
ั นาการ ของ Continuous improvement มาจากไหน?
Where is continuous improvement evolved from?
o หลักการ Continuous improvement เป็ นอย่างไร? What is the principle of CI?
o Toyota ใช้ continuous improvement จนเป็ นองค์กรระดับโลกได้อย่างไร
How Toyota became world leading organization by continuous improvement?
10:15

COFFEE BREAK & NETWORKING

กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง Continuous improvement process
o P-D-C-A Plan-Do-Check-Analysis and action
o เริม่ ทา CI เมือ่ ตรวจพบว่า งานบกพร่อง มีงานซ่อม มีงานเสีย ลูกค้า complain ลูกค้า Rejected
Start to implement CI when found that there are repair works, defects, customer complain, rejected
and progress behind schedule
o Pareto diagram theory and workshop
12:00

LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

13.00 น. Continuous improvement (continue)
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1. Brainstorming
2. Tactics selection by scoring method การคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
3. Key defects indicators, Key success indicators of business unit ตัวชีว้ ดั ความผิดพลาดและความสาเร็จ
ของแต่ละแผนก(หน่ วยธุรกิจ)
4. Continuous understanding customer needs เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
5. Customer focus มุง่ เน้นลูกค้า
15:00

COFFEE BREAK & NETWORKING

6. Continuous improving systems and processes ปรับปรุงระบบและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
7. Fixing root cause of problems แก้ปญั หาทีร่ ากเหง้า
8. Continuous learning from mistakes, เรียนรูแ้ ละพัฒนาจากความผิดพลาด
9. Strategic continuous improvement action plan แผนปฏิบตั เิ ชิงกลยุทธ์
10. Total quality measurement by organization performance report การวัดผลคุณภาพทังทั
่ ง้ องค์กรโดยการ
ออกแบบ รายงานประสิทธิภาพการดาเนินงานประจาเดือนขององค์กร
16:30

Questions & Answers, Signing Certificates, photo session, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม( Contact Us)
For more information on “CONTINUOUS IMPROVEMENT” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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