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LEAN TRANSFORMATION
่ น
การเปลีย
่ นรูปแบบธุรกิจไปสูล
ี

วันที่ 23 มีนาคม 2559

23 March, 2016 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event)
้
ขับเคลือ
่ นการเปลีย
่ นรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพือ
่ ลดต ้นทุนให ้ตา่ สุด คุณภาพสูงสุด โดยใชเวลาในกระบวนการจนถึ
ง
การ สง่ มอบให ้กับลูกค ้าให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ (Driving business transformation to LEAN for least operating
costs, top quality and least processing time)

 อนาคตกาลังไล่ล่าคุณ LEAN ปฏิวตั ริ ะบบการทางานไปแล้วโดยสิน้ เชิง (Future is hunting you; LEAN has
completely evolved working methods.)
 การเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจไปสู่ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริม่ ต้นทีจ่ ดุ ไหน (What is the meaning of
business transformation? Where should begin?)
 วิเคราะห์ปญั หาโดยการสร้าง Value stream mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing
bottlenecks by value stream mapping)
 จะพัฒนาคนให้มขี ดี ความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working
processes?)
 อะไรคือความสูญเสีย 8 ประการ (8 wastes) มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สาเร็จอย่างยังยื
่ นได้อย่างไร
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 สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขัน้ ตอนงานทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization
culture to analyze non value added working activities and improvement )
 วิธใี ช้เครือ่ งมือคุณภาพ เช่น Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis and How, T-Chart (How to
apply quality tools such as brainstorming, Pareto chart, Why-Why analysis and how etc.)
 อะไรคือปจั จัยสาคัญสู่ความสาเร็จในการนาแนวทางต่างๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบตั อิ ย่างยังยื
่ น (What
are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)
เคล็ดลับ "การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิ จไปสู่ LEAN” ทาให้ท่านสามารถนามาสร้างความสาเร็จกับองค์กรของท่านได้
แนวคิ ดและข้อมูลที่นาเสนอในการสัมมนาครัง้ นี้ สามารถนาไปปรับใช้กบั ธุรกิ จได้ทุกประเภท นอกจากโรงงานแล้ว
ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้าง
และอื่น ๆ อีกมากมาย ทัง้ นี้ยงั มีผู้ท่มี คี วามเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกเป็ นอันมากว่า ระบบลีนจากัดอยู่เฉพาะการผลิตเท่านัน้
แต่ขอ้ มูลในการสัมมนาครัง้ นี้จะแสดงให้เห็นว่า ระบบลีนสามารถนาไปปรับใช้กบั ธุรกิจใดๆ ก็ตามทีแ่ สวงหาแนวทางในการ
ลดเวลาในกระบวนการทางาน เพื่อส่งมอบ สินค้า งาน ข้อมูล เอกสาร ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่ ปี่ยมด้วยคุณภาพ
งานทุกงานมี 8 Waste ทัง้ สิน้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว Lean ถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวาง เพราะ Lean กาลังเปลีย่ นการ
ทางานของโลก (There are 8 wastes in every organization, LEAN is widely used in the developed countries, LEAN
is changing the world)

วัตถุประสงค์ (Objective)
 เพื่อให้องค์กรผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเปลีย่ นรูปธุรกิจไปสู่ Lean
(Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
 Lean ใช้ได้กบั องค์กรทีม่ งุ่ ขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิม่ คุณภาพ และลดเวลางาน
(Lean is widely applicable to organizations who aims to eliminate 8 deadly wastes)
 เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนารูว้ ่าจะเริม่ ต้นทา Lean ทีจ่ ดุ ไหน ทาอย่างไร
(Enable participants to know where to start Lean process and how to implement)
 องค์กรมีความสามารถในการลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบสินค้าและบริการ ผลงานทีม่ คี ุณภาพสม่าเสมอ
(Capacity building organization in costs reduction, shortening delivery lead time and best quality)
 องค์กรเพิม่ ระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Increasing competitiveness)

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)
 ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับปรัชญาของ (LEAN deep understanding in LEAN philosophy)
 จะเริม่ ต้น สร้างระบบ LEAN ทีจ่ ดุ ไหน เริม่ อย่างไร (How to start to implement LEAN and where?)
 การเขียนแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปจั จุบนั (Value stream mapping to analyze
the current situation)
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 LEAN เริม่ ตัง้ แต่ Suppliers of supplier, supplier, องค์กรของเรา ลูกค้า ลูกค้าของลูกค้า (Scope of lean starts
from suppliers of supplier, supplier—our organization—customers—customers of customer)
 ได้เรียนรูเ้ รือ่ ง flow diagram, flow chart, man and machine chart
 เรือ่ งเทคนิคการวัดเวลาการทางาน Throughput time การวัด cycle time, Take time
 การปรับเรียบโดย Line balancing
 8 wastes และวิธกี ารขจัด
 CI-Kaizen การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนา สมรรถนะ พนักงาน (Employee competency development)
 การซ่อมบารุงแบบทวีผล (Total Productive Maintenance)
 แนวทางสู่ความสาเร็จอย่างยังยื
่ น (The way to sustainable successful)

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)

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) ของรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนัน
้ อาจารย์ยังเป็ นวิทยากร และทีป
่ รึกษา เรือ
่ งการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด ้วย
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วม
Balanced scorecard ให ้กับหลายสถาบันของภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในการสัมมนาครัง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ท
แบ่งปั นประสบการณ์กบ
ั ท่านถึงสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา
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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

09:00 น.
เปิดตัวการสัมมนา Lean transformation การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิ จไปสู่ LEAN
Lean คืออะไร? (What is LEAN?)
o วิวฒ
ั นาการ LEAN มาจากไหน?
o Lean เปลีย่ นโลกนี้ได้อย่างไร?
o จาก Just-In-Time สู่ Lean ในองค์กร สู่ Lean ทัง้ business จากต้นน้า-กลางน้ า-สู่ลกู ค้า
วิ เคราะห์กระบวนการระดับ Macro ด้วย การสร้าง Value Stream Mapping
(Analyze macro-process with value stream mapping)
o ออกแบบ flow diagram ตัง้ แต่ ผูส้ ่งมอบ ของ ผูส้ ่งมอบ—ผูส้ ่งมอบ—กระบวนการภายในองค์กร—ลูกค้า—
ลูกค้าของลูกค้า
o วิเคราะห์บ่งชีจ้ ดุ คอขวด การประเมินผูส้ ่งมอบ พัฒนาผูส้ ่งมอบ capacity planning, E-Kanban, SKU,
suppliers quality management, electronic data interchange (EDI)
10:15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ชนิ ดของกระบวนการทางาน-กระบวนการเอกสาร-การผลิ ต-ข้อมูล
(Type of working and manufacturing processes)
o แบบต่อเนื่อง
o แบบผสม ต่อเนื่อง+ไม่ต่อเนื่อง
o แบบไม่ต่อเนื่อง
จัดทากระบวนการทางานภายในองค์กร ด้วย Flow process chart, ให้ผเู้ ข้าร่วมทดลองทา
(Design lean process in organization with flow process chart, participants practice)
o ชีใ้ ห้เห็นขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นการปฏิบตั งิ านจริงๆ (operation) มีกข่ี นั ้ ตอน
o ชีใ้ ห้เห็นขัน้ ตอนทีป่ รับปรุงได้เช่น เคลื่อนย้ายวัสดุ เครือ่ งมือ เอกสาร คนไข้ ระยะทางและจานวนครัง้
o ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งทาการตรวจสอบ กีค่ รัง้ และกีน่ าที
o ขัน้ ตอนทีล่ ่าช้าก็จะปรากฏ เกิดการรอ กีค่ รัง้ และกีน่ าที
o ขัน้ ตอนทีก่ องเก็บ-รอ กีค่ รัง้ ก็จะมองเห็น และกี่นาที
o วิธปี รับปรุงงานด้วย ECRS
การวัดเวลาการทางาน (Time measurement)
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o
o
o
o
12:00 น.

3 T มีอะไรบ้าง?
Throughput time หรือเวลารวมทัง้ หมด
Takt time คืออะไร ใช้ในการวางแผนงานได้อย่างไร?
Cycle time คืออะไร วิธวี ดั C/T, allowance ต่างๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ความสูญเสีย 8 ประการที่ต้องขจัดในระบบ LEAN (8 deadly wastes to eliminate)
1. Over production
2. WIP มากเกินไป แก้ได้โดย
o Kanban คัมบัง
o Just-In-Time : 3 R---Right item—Right time---Right quantity
o One piece flow
3. การบวนการย่อยไม่ต่อเนื่องกับกระบวนการหลักแก้ไขโดย
o วิเคราะห์กระบวนการภายในองค์กร-แผนก ด้วย Flow chart
o ทา Kanban, 3 R
4. ของเสีย-งานผิด หรือ Defects แก้ไขโดย
o กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง CI-Kaizen…P-D-C-A
5. การเคลื่อนย้ายทีเ่ สียเวลา แก้ไขโดย
o วิเคราะห์การไหลของงานด้วย Flow chart
o วางผังเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ใหม่ ระบบ 5 ส
6. การเคลื่อนไหวมือการหยิบ การวางทีเ่ สียเวลา
o ออกแบบอุปกรณ์ช่วยงาน
o วิเคราะห์ดว้ ย Man & Machine chart
7. เวลารอทีเ่ สียเวลาต่างๆ
o ถ้าเกิดจาก supplier ก็รว่ มกันพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
o ถ้าเกิดจาก ลูกค้า ก็รว่ มกันพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
o ถ้าเกิดจาก กระบวนการทางานภายในองค์กรก็พฒ
ั นากระบวนการลูกค้าภายใน ยึด 3 R
o ทารายงานบันทึกเวลารอทีเ่ สียเวลาต่างๆ เสนอต่อ management
8. องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของคน แก้โดยพัฒนา competency
o คัดเลือกคนทีเ่ หมะสม จาก Job specifications
o การวัด competency ด้วย competency dictionary
o ทา Skill Matrix
o ฝึกอบรม gab ความรูค้ วามชานาญ
15:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

16:30 น. การซ่อมบารุงแบบทวีผล ( Total Productive Maintenance : TPM)
o TPM คืออะไร? มีวตั ถุประสงค์อย่างไร? มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง?
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o
o
o
o
o
16:30 น.
16:30

การแบ่งบทบาทหน้าทีของ Machine operator และ บทบาทหน้าทีข่ องช่างซ่อมบารุง
7 ขัน้ ตอนมุง่ สู่ การบารุงรักษาแบบอิสระด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)
8 เสาหลักของ TPM
12 ขัน้ ตอนในการ implement TPM
การวัดผลงาน TPM

ช่วงตอบคาถาม การแจกลายเซ็นต์
Questions & Answers, Signing Certificates, photo section, book signings,

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on “LEAN IMPLEMENTATION BY TOYOTA WAY” 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

“ อนาคตกาลังไล่ล่าคุณ LEAN ปฏิวตั ิ ระบบการทางานไปแล้วโดยสิ้นเชิง “
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