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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดรับสมัคร บริษัท 
เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษา แนะน�าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ 
ด้วยระบบ LEAN ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้หลายองค์กรสามารถ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานและลดต้นทนุการผลิตได้อย่างเป็น
ระบบโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน LEAN

โครงการให้ค�าปรึกษา
แนะน�าเชิงลึกแก่สถานประกอบการ ด้วยระบบ
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ลีน (Lean) คืออะไร Lean ตามพจนานุกรมหมายถึง “ผอม” 
หรอื “เนือ้ไม่มมีนั” การผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) คอื “การ
ประยุกต์ใช้ Productivity Improvement tools ในการระบุและก�าจัด
ความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบ Just in 
time” หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ลนี คอื ปรชัญาในการผลติ ทีถ่อืว่า ความ
สูญเปล่า เป็นตัวท�าให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและเวลาที่
ยาวนานขึน้กค็อืต้นทุนแห่งความสญูเปล่าทีบ่รษิทัต้องจ่ายไป เพราะ
เวลาคือเงาของกิจกรรม

เป้าหมายของการผลิตแบบลีน (Lean Production) มุ่งเน้น
ที่จะก�าจัดความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ที่มักเกิดข้ึนใน
แต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การตดิต่อกบัผูผ้ลติ หรือการบรหิารภายในโรงงานเอง ซึง่การลดความ
สูญเปล่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างย่ิงในการลดต้นทุนในการด�าเนิน 
การของธุรกิจใดๆ เพื่อสร้างก�าไรให้กับองค์การโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า การด�าเนินการเพื่อลดความสูญเปล่านี้ 
จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามเข้าใจอย่างแท้จรงิ
ว่ากจิกรรมใด เพิม่คณุค่าให้กบังาน (Value Added) และกจิกรรมใด
ไม่ใช่ กิจกรรมหลักในการปรับปรุงของระบบการผลิตแบบลีน

กิจกรรมหลักของการให้คำาปรึกษา

1. อบรมให้ความรู้ 
➲ 1.1 Lean & Waste Concepts and Implement
➲ 1.2 VSM for Identification waste 
➲ 1.3 A3 Problem Solving Management
➲ 1.4 Lean Tools ที่จ�าเป็นต่อการปรับปรุง เช่น Kaizen, 

SMED, TPM, Line Balancing, Brow paper Analysis
2.  Hand-on consulting ในกิจกรรมที่เลือกท�า 
➲ Lean Improvement Project

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

1.  มผีลการปรบัปรงุเพิม่ขึน้ หรอืลดลงอย่างน้อย 15% เช่น 
เพิ่มผลผลิต 15% ลดต้นทุน 15% ลด Breakdown 15% ลด Lead 
time 15% 

2. กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อลูกค้าได้
รวดเร็วขึ้น

3. ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม
4. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์การ สู่ความเป็น

เลิศในการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายโครงการ

1.  วิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต
2.  วสิาหกจิ ในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวัด
3.  จ�านวนวันให้ค�าปรึกษาประมาณ  8-13 วัน
4.  ค่าใช้จ่ายในของโครงการลดพิเศษเหลือเพียง 40,000-

80,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (แจ้งจ�านวนวันและจ�านวนค่า
ใช้จ่ายที่ชัดเจนหลังการ Assessment)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1.  กรอกใบตอบรับส่งมาที่สมาคมฯ ทางโทรสาร
2.  สมาคมฯ จะด�าเนนิการ Assessment ทีบ่รษิทัและจดัท�า 

Proposal เสนอบริษัท (ฟรี)
3.  บริษัทเห็นชอบและลงนามในสัญญากับสมาคมฯ
4.  ที่ปรึกษาเข้าด�าเนินการโครงการตามแผนงานใน Pro-

posal

ขอบข่ายการดำาเนินการ

ระยะเวลาการด�าเนินโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง สิงหาคม 2555
1.  ตรวจประเมนิ (Lean Assessment) (ทีบ่รษิทั) และจัดท�า 

Proposal 1 วัน (ฟรี)
2.  ฝึกอบรมหลักการของลีน (Lean Manufacturing Stan-

dard) 2-3 วัน (ที่บริษัท)
3.  ให้ค�าปรึกษาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Con-

sulting) 6-10 วัน
4.   จัดเสนอผลงาน 1 วัน 

สนใจสมคัรด่วนเพือ่ขอการสนบัสนนุด้านงบประมาณ หรอื
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ได้ที ่ฝ่ายวนิจิฉยัและให้ค�า
ปรึกษาสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
โทร. 0 2717 3000 โทรสาร 0 2719 9489-90 คุณจีรวรรณ คุณรัตนพร 
คุณทัศนีย์ คุณสมปอง ต่อ 631, 625, 633 หรือที่ www.tpa.or.th, 
www.tpif.or.th
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ใบสมัครเข้าร่วม โครงการให้คำาปรึกษาแนะนำาเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ LEAN

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 ➲   ชื่อบริษัท  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________________________

 ➲   ที่อยู่ ส�านักงาน _____________________________________________________________________________________________

  โทรศัพท์________________________  โทรสาร ____________________ Website _________________________

  โรงงาน ______________________________________________________________________________________

  โทรศัพท์________________________  โทรสาร ____________________ Website _________________________

 ➲   ลักษณะธุรกิจ ___________________________________   ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ________________________________________

 ➲   ทุนจดทะเบียน ____________________ บาท     จ�านวนพนักงาน __________ คน    สหภาพแรงงาน    ❑  มี     ❑  ไม่มี

 ➲   ยอดขายปีที่แล้ว __________________ บาท   ประมาณการยอดขายปีนี้ ________________บาท

 ➲   เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี    ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑         

 ➲   ลักษณะการผลิตของธุรกิจ  ❑ มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ผลิตงานจ�านวนน้อย (High Mix – Low Volume)

                  ❑ มีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย แต่ผลิตงานจ�านวนมาก (Low Mix – High Volume)

2. ปัจจุบันนี้บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมใด____________________________________เลขที่สมาชิก__________________________

3. ประสบการณ์การใช้บริการที่ปรึกษาของบริษัท

 ❑ ใช้บริการของภาครัฐ    โครงการ _____________________________________________________________________

      เรื่อง__________________________________________ ระบุช่วงเวลา ___________________

 ❑ ใช้บริการของภาคเอกชน    โครงการ _____________________________________________________________________

      เรื่อง__________________________________________ ระบุช่วงเวลา ___________________

4. ได้รับการรับรองมาตรฐาน   ❑ ISO 9000  ❑ ISO 14000 ❑ TS16949    ❑ อื่น ๆ ...................................................................

       ก�าลังด�าเนินระบบ/กิจกรรมคุณภาพ   ❑ 5ส  ❑ QCC  ❑ Kaizen ❑ Lean  ❑ TPM   ❑ TPS   ❑ อื่น ๆ ...........................

 ❑ อยู่ระหว่างด�าเนินการ  ..................................................

5.   ปัญหา/อุปสรรค ส�าคัญที่บริษัทประสบอยู่ในขณะนี้ 

 1.____________________________________________________________________________________________________________

 2. ____________________________________________________________________________________________________________

6.  ความคาดหวังที่จะได้รับจากการให้ค�าปรึกษาของสมาคมฯ ในครั้งนี้

 1. ____________________________________________________________________________________________________________

       2. ____________________________________________________________________________________________________________

7. รายชื่อ Supplier ที่ท่านต้องการแนะน�าให้เข้าร่วมโครงการ

 1. __________________________________________________โทรศัพท์ __________________________________________________

     2. __________________________________________________โทรศัพท์ __________________________________________________

 ในการนี้  บริษัทพร้อมที่จะให้ที่ปรึกษาของสมาคมฯ  เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับทราบนโยบายการด�าเนินงาน ของบริษัท เพื่อนัดวัน

ด�าเนินการจัดท�า Lean Assessment และ Proposal เสนอบริษัทต่อไป ประมาณวันที่ ____ เดือน _____________ พ.ศ._______

 ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล _________________________________   ผู้ประสานงานโครงการ

                   (_________________________________)  ชื่อ_______________________________________

 ต�าแหน่ง  ____________________________________   โทรศัพท์___________________________________ 

 โทรศัพท์  ____________________________________   โทรศัพท์มือถือ______________________________

 E-mail ______________________________________     E-mail _____________________________________  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ        สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

กรุณาส่งกลับมาที่ คุณทัศนีย์ สาเกตุ (633) คุณจีรวรรณ  เณรดิษฐ (631) และ คุณรัตนพร โพธิตา (625)
 โทรศัพท์ 0-2717-3000 ต่อ 633, 631, 625  โทรสาร 0-2719-9489-90  


