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Lean ตามพจนานุกรมหมายถึง “ผอม” 
หรือ “เนื้อไม่มีมัน” การผลิตแบบ

ลีน (Lean Manufacturing) คือ “เทคนิคเชิงระบบใน
การระบุและกำจัดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนการ
ผลิตโดยไม่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า” ภายใต้ ปรัชญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญเปล่า 
เป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและควรมีการนำ
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดออกไปด้วยการดำเนิน-
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เพื่อการบรรลุเป้า-
หมายทางธุรกิจสูงสุด 

 
หัวข้อการอบรม

●	 หลักการสำคัญของการผลิตด้วยการบูรณา-
การ (Lean-Kaizen) 

●	 ประวัติและแนวคิดของระบบการผลิตแบบ
ลีน (Lean History & Thinking) 

●	 หลักการของระบบการผลิตแบบลีน (Lean 
Principles) Lean คิดแตกต่างอย่างไร 

●	 Lean Kaizen  VS  Six Sigma 
●	 ขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ตามแนวทาง 

Kaizen 
●	 เครื่องมือและเทคนิคของระบบการผลิต

แบบลีน พาหนะของหน่วยงานธุรกิจแบบลีน 
●	 กรณีศึกษา ตัวอย่างบริษัทที่ดำเนินการ

ผลิตโดยใช้ Lean – Kaizen 
 

วันเวลาและสถานที่: 

วนัศกุรท์ี ่5 กมุภาพนัธ ์2553 เวลา 9.00-16.30 น. 
ณ ห้องสัมมนา  MR 211-212  
ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 
 

วิทยากร:  
คุณปราโมช  วิเศษโวหาร 
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

อัตราค่าสัมมนา:

บุคคลทั่วไป 1,300 บาท/ท่าน และพิเศษ   
สำหรับสมาชิก ส.ส.ท. 800 บาท/ท่าน 
(ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% +  
ค่าอาหารว่าง + ค่าเอกสารสัมมนา+บัตรเข้า   
ชมงาน Thailand Industrial Fair 2010 ฟรี!)  

*โปรโมชั่นพิเศษ สมัคร 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่านเท่านั้น 

 
 

สัมมนาพิเศษ 

Lean–Kaizenเชิงบูรณาการ(IntegratedLean-Kaizen)

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ สมัคร 5 จ่ายเพียง 4 ท่านเท่านั้น

แบบฟอร์มแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

“Lean–Kaizenเชิงบูรณาการ

(IntegratedLean-Kaizen)”

 

ชื่อบริษัท..............................................หมายเลขสมาชิก............................................. 

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)................................................................................. 

………………....………………………………………………………………..………… 

โทรศัพท์ ........................... โทรสาร........................E-mail : ....................................... 

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสัมมนา (จำนวน.................ท่าน) 

1…………………………………… ตำแหน่ง .............................................................. 

2…………………………………… ตำแหน่ง .............................................................. 

3…………………………………… ตำแหน่ง .............................................................. 

4…………………………………… ตำแหน่ง .............................................................. 

5…………………………………… ตำแหน่ง .............................................................. 

 

ติดต่อสำรองที่นั่ง โดย

 1. ชำระค่าสัมมนา โดย (เช็ค) ส่ังจ่ายในนาม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น) หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” 

  ❏	 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 สะสมทรัพย์ เลขที่ 172-0-23923-3 

  ❏		ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาบางกะป ิ(สขุมุวทิ 45)  

      ออมทรัพย์ เลขที ่009-2-23325-3 

พร้อมระบุวันที่โอน .............................จำนวนเงิน ........................บาท  

สาขาต้นทางที่โอน ........................................... 

 2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่งแบบฟอร์มพร้อมใบ Pay In มาที่ 

Fax หมายเลข 0-2259-9117, 0-2258-6440  

 3. ไม่รับชำระค่าสัมมนาหน้างาน เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรด

ชำระเงินก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์    

 4. ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ในหลักสูตร 

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระค่าสัมมนาก่อน 

 หมายเหตุ: เนื่องจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึง

มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

                                                    ลงชื่อ ................................................ (ตัวบรรจง) 

                                                    ตำแหน่ง ............................................................. 

 

หมดเขตส่งใบแจ้งยืนยันภายในวันที่25มกราคม2553

 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดและสำรองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยการตลาดและสมาชกิสมัพนัธ ์ 
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5, 0-2259-9160 ตอ่ 1112, 1115  

ตดิตอ่ คณุลดาวัลย์ คณุจติรภาษณ์และคณุวีรญา 
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งานแสดงสนิคา้

ByJitrapatBoonchalieo

      ขอดวงใจ
ส่องสว่าง  
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ำความคิด พิชิตฝัน  วันฟ้าใส
 

 
     ท

ุกวันคืน ผันผ่าน    เบิกบานใจ 
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  ส

ุขเก
ษม เปรมปรีย์ ตลอดปีเทอญ 

ของชำร่วยปีใหม่ 2010(ส่งความสุขล้นปี...กับบัตรสมาชิกส.ส.ท.) 
** ส.ส.ท. ได้จัดส่งมอบกระเป๋าผ้าให้สมาชิกได้ร่วมลดโลกร้อน...**

 

ทันที
ที่ท่านได้รับของชำร่วยชิ้นเล็กๆ นี้ จาก ส.ส.ท. อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปีใหม่แล้วนะ หลายๆท่านที่ยังคงเพลิดเพลินและ
สนุกสนานกับชีวิตการงานอยู่ หรือจะกำลังเคร่งเครียดกับชีวิตประจำวันมาทั้งปีถึงเวลาแล้วนะค่ะให้เวลากับตัวเอง ให้รางวัลกับ

ตัวเองด้วยการเติมเสียงหัวเราะและส่งยิ้มที่เบิกบานในปีใหม่นี้ค่ะ 
ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ ส.ส.ท. เองก็ขออวยพรให้เพื่อนๆ สมาชิก ส.ส.ท. ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆ ที่นำพาทุกๆ สิ่งในชีวิตท่าน

ให้มีความสุข นำทุกๆ ความฝันของท่านสู่ความสำเร็จและขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งทุกคืนวัน ตลอดไป 
 

@Memberclubฉบบันีข้อนำภาพกจิกรรมตลอดปทีีส่มาชกิส.ส.ท.

ไดม้สีว่นรว่มลว้นแตเ่ปน็ประสบการณแ์ละความทรงจำทีด่ีๆ รว่มกนัคะ่

ThailandIndustrialFair2009
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เหล่านี้คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ 
ร่วมกับท่านสมาชิก ส.ส.ท. สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตลอดปี 2552 ที่ผ่านมา
และสำหรับกิจกรรมเด่นๆ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่รอให้สมาชิกได้
เข้าร่วมนั้นเตรียมตัวให้พร้อมมีชัยไปกว่าครึ่ง 

วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2553 พบกันในงานแสดงสินค้ามหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์อินดัสเตรียลแฟร์ 2010”  ณ ศูนย์แสดง
สินค้าไบเทค บางนา พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมส์ ลุ้นรับของชำร่วย
มากมาย รับส่วนลดสุดพิเศษจากร้านหนังสือ ส.ส.ท. พบกับหลักสูตร
การฝึกอบรมที่หลากหลาย บริการคลินิกให้คำปรึกษาโรงงานและพบกับ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจและกำลัง
มองหาหลักสูตรการอบรมสัมมนาดีๆ อยู่ ขอแนะนำว่า หลักสูตร Lean-
Kaizen:เชิงบูรณาการ  โดยจะจัดในระหว่างงานแสดงสินค้า “ไทยแลนด์
อินดัสเตรียลแฟร์ 2010” ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ ได้จัดมาให้
อย่างเต็มอิ่มด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นพร้อมกับกรณีศึกษาที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 5 ท่านจ่ายเพียง 4 ท่าน 
รวมทั้งบริการบัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าฯ  

วนัที ่24-27 กมุภาพนัธ ์2553 พบกนัในงาน Boiler & Pressure 
Vessel 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี งานเฉพาะด้าน
เฉพาะทาง ที่ ส.ส.ท. ได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของภาคอุตสาหกรรม
ไทย พบกับบูธส.ส.ท. ได้ทุกวันนะคะภายในงานดังกล่าว 

ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ ส.ส.ท. ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ได้เต็มอิ่มกับสิ่งที่เรานำเสนอไป ทุกกิจกรรมได้คัดสรรแล้วสำหรับสมาชิก
ผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  

 
 
 

EntechPollutecAsia2009,

Pumps&Valves2009,RenewableEngineering2009
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การสรา้งจติสำนกึดา้นการผลติดว้ยMonozukuri

กลยทุธก์ารทำงานตา่งวฒันธรรม

งานสมัมนาCTQM

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ

งานสมัมนา กจิกรรมเยีย่มชมโรงงาน  

กจิกรรมปลกูปา่ลดภาวะโลกรอ้น

“ปลูกป่าโกงกาง..สร้างสายสัมพันธ์..นอนอู่ร่วมกัน..มันส์อย่าง
พอเพียง” 




