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2010 – 2015          Ph.D. of Industrial Engineering  
                              From Ubon Ratchathani University 
2006 – 2008          Master’s Degree of Engineering Management, GPA 3.85 
                              From Kasetsart University 
1998 – 2002          Bachelor’s Degree of Industrial Engineering, GPA 3.42 
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 •ประสบความส าเร็จในการจัดวางโครงร่างทัง้โรงงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการไหลและจัดระเบยีบวัสด ุ
 •ด าเนนิการซเูปอรม์ารเ์ก็ตทีค่ลังสนิคา้เพือ่ป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถดุบิในสายการผลติและลดสนิคา้คงคลัง 

แนะน าหลกัสูตร  
การแขง่ขนัของธรุกจิในปัจจุบันท าใหภ้าคอตุสาหกรรมการผลติตอ้งปรับตัวเพือ่ความอยูร่อด ระบบการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing System) เป็น
ระบบทีไ่ดร้ับการยอมรับทั่วโลก เป็นระบบการผลติทีล่ดตน้ทนุ ลดความสญูเปลา่ และลดความสญูเสยี และเป็นระบบทีส่รา้งมาตรฐาน แนวคดิในการผลติ
รวมถงึสง่เสรมิการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ระบบการผลติแบบลนีเป็นระบบการผลติทีท่ าใหม้องเห็นโอกาสในการปรับปรุงใหด้ขี ึน้มุง่เนน้การก าจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 
ทีไ่มไ่ดส้รา้งมลูคา่เพิม่ (Value Added) ใหก้ับสนิคา้หรอืบรกิารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ กับความสญูเปลา่ทัง้ 7 ประการ (7 Wastes) การใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิ
ของระบบการผลติแบบลนีท าใหส้ามารถบรรล ุZero Defect, Zero Inventory, Zero Delay และ Zero Accident ได ้การใชเ้ทคนคิของลนีวเิคราะหค์ณุคา่
ของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร (Value) จะท าใหม้องเห็นและสามารถก าจัดกจิกรรมทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ (Non Value Added) ได ้การท าใหส้ายการผลติไหล
อยา่งตอ่เนื่อง (Flow) การใชร้ะบบการผลติแบบดงึ (Pull System) การแสวงหาความสมบรูณ์แบบท าใหก้ารผลติดขีึน้ตลอดเวลา (Perfection) ซึง่เป็น

หลักการทีส่ าคัญของระบบการผลติแบบลนี 

ระยะเวลาการสมัมนา  :   2   วนั  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
หวัขอ้การสมัมนา         
วันที ่1   - หลักการส าคัญของการผลติ 

- ประวัตขิองระบบการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing History) 
- วัตถปุระสงคข์องระบบการผลติแบบลนี 
- ความหมายและแนวคดิของระบบการผลติแบบลนี 
- ความสญูเปลา่ (Waste) : 7 Waste 
- หลักการ 5 ประการของลนี (5 Principles of Lean) 
- เปรยีบเทยีบ Lean Manufacturing และ Six Sigma 
- ผลทีไ่ดจ้ากการผลติแบบลนี (Lean Potential Paybacks) 
- ประเภทของกจิกรรมในการผลติแบง่ตามคณุคา่ 
- กรณีศกึษา 
   - Toyota Production System 
   - Precise Production System 

วันที ่2  - เครือ่งมอืและเทคนคิของระบบการผลติแบบลนี (Lean Tools Techniques) 
        - การจัดสายการผลติแบบเซลล ์(Cellular Manufacturing) 
        - ความเรยีบรอ้ยของสถานทีป่ฏบัิตงิานดว้ย 5S & Visual Factory 
        - สายธารแหง่คณุคา่ (Value Stream Mapping) 
        - การผลติดว้ยล็อตเล็ก ๆ (Small Batch Manufacture) 
        - การลดเวลาการเปลีย่นรุ่นการผลติ (Set Up Time Reduction) 

- กรณีศกึษา 
   - การบ ารุงรกัษาทีท่กุคนมสีว่นร่วม (Total Productive Maintenance) 
   - ทฤษฎขีองขอ้จ ากัด (Theory of Constraints) 
   - การผลติทีเ่นน้การไหลของงาน (Flow Based Manufacture) 
   - ระบบดงึ (Pull System) 
   - การปรับเรยีบสายการผลติ (Smooth Production & Takt Time) 
   - การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง (Continuous Improvement) 
   - การปรับเขา้สูร่ะบบการผลติแบบลนี 
   - ตัววัดผลการผลติแบบลนี การประเมนิผล (Lean Assessment) 
- กรณีศกึษา 
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