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PI-057 ระบบการผลติแบบลนี และการจดัการ 
(Lean Manufacturing System and Management) 

วนัพธุที ่12 ตลุาคม 2565 , วนัเสารท์ ี ่19 พฤศจกิายน 2565 
โรงแรม โนโวเทล ( สขุมุวทิ 20 )/Zoom Online 

                                               อ.พงศส์ทิธ ์ค ำนงึธรรม  
IE.(งำนวจัิย กำรบรหิำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001) ,MIE. (งำนวจิัย ออกแบบงำน ปรับปรุงสถำนงีำน และ 
สิง่แวดลอ้มในกำรท ำงำน กระบวนกำรผลติ Arc Stack Medium ดว้ยหลกักำรยศำสตร ์และ เขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำนในงำน

ประชมุวชิำกำรระดับชำต ิIE NETWORK 2011 ดงูำนตำ่งประเทศ ดำ้นคณุภำพ DENSO corporation Japan (1997), 
Isuzu motors Japan (2000), Audi company Germany (2007) ประสบกำรณ์ 30 ปี ในดำ้นวศิวกรรมกำรควบคมุ

คณุภำพ งำนประกนัคณุภำพ และ พัฒนำระบบ QMS / EMS / QA, QC MGR. จป.บรหิำร และผูอ้ ำนวยกำรแผนฉุกเฉนิ 
   

แนะน าหลกัสตูร 
ระบบกำรผลติแบบลนีนัน้เป็นระบบทีม่องเรือ่งของกำรก ำจัดควำมสญูเปลำ่ หรอืกจิกรรมทีไ่มเ่กดิมลูคำ่เพิม่ใหก้บัผลติภัณฑ ์
และบรกิำร (Non Value Added Activity) โดยเฉพำะควำมสญูเปลำ่ 7 + 1 ประกำร (7+1 Wastes)  

         ซึง่กำรจะก ำจัดควำมสญูเปลำ่ทีเ่กดิขึน้นัน้ระบบลนีจะใชเ้ครือ่งมอื (Lean Tools) เขำ้ชว่ยสนับสนุนเพือ่ใหอ้งคก์ร
บรรลสุู ่True North concept ของลนีซึง่เป็นในทำงอดุมคต ิ(Ideal State) คอื On demand immediate, One by one (Zero 

changeover), Zero Defect, Zero Waste and Lowest cost, Zero Accident เทคนคิหนึง่ของลนีในกำรก ำจัดกจิกรรมทีไ่มส่รำ้ง

มลูคำ่เพิม่ (Non Value Added) โดยเฉพำะควำมสญูเปลำ่ตวัรำ้ยอย่ำงสนิคำ้คงคลงั (Inventory) นัน้ คอืกำรใชส้ำยธำรแหง่
คณุคำ่ (Value Stream Mapping) ซึง่จะท ำใหส้ำมำรถมองเห็นภำพกวำ้งขององคก์ร เพือ่ด ำเนนิกำรปรับกระบวนกำรใหม้กีำร

ไหลอยำ่งตอ่เนือ่ง (Flow) กำรผลติทีม่กีำรดงึงำนโดยกระบวนกำรถัดไป (Pull) ตลอดจนกำรด ำเนนิกำรสูค่วำมสมบรูณ์แบบ 
(Perfection) ตำมแนวคดิของระบบกำรผลติแบบลนี 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมสมัมนำไดเ้ขำ้ใจถงึหลกักำรและแนวคดิของระบบกำรผลติแบบลนีและสำมำรถประยกุตใ์ช ้

เทคนคิ/เครือ่งมอืลนี รวมถงึกำรออกแบบกระบวนกำรทดีตีัง้แตค่รัง้แรก 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมสมัมนำไดเ้ขำ้ใจ ถงึขัน้ตอนในกำรด ำเนนิกำรระบบลนีและเขำ้ใจควำมสญูเปลำ่ (7+1 Wastes)  

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. ( พกัเบรค 10.30-10.45 , 14.30-14.45 น.) 

วธิกีำรฝึกอบรม (ทฤษฏ ี70 % Work Shop 30% ) 
คา่อบรม :  ทา่นละ 2,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 3,103 บาท (Onsite Hotel) 
                 ทา่นละ 2,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,140 บาท (Online ZOOM) 
               เง ือ่นไขการอบรม... หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่
             __________________________________________________________________________ 
*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % ได ้ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลักสตูร ใบเสร็จคำ่ลงทะเบยีน สำมำรถน ำไปบันทกึหักคำ่ใชจ้่ำยทำงบัญชไีด ้200 % 

เวลำ หัวขอ้กำรฝึกอบรม 

 

 
09.00 – 12.00 

- ประวัตขิองลนี 

- หลกักำรส ำคัญของกำรผลติ 
- ควำมหมำยและแนวคดิกำรผลติแบบลนี (Lean Thinking) 

- 5 ขัน้ตอนของกำรด ำเนนิกำรลนี (5 Steps of Lean)  

- ควำมสญูเปลำ่ 7+1 (7+1 Wastes) และ 3 MU 
- ระบบกำรผลติแบบ TOYOTA   

 

 
13.00 – 16.00 

- สำยธำรแหง่คณุคำ่ (Value Stream Mapping) 

- ประโยชน์ของสำยธำรแหง่คณุคำ่ 
- วธีกีำรวดั Lead Time 

- ควำมหมำยของสญัลกัษณ์ 
- กำรเขยีน VSM Current State And future stage  

- Work Shop 

- Tool ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรผลติแบบลนี 


