การสร ้างความเป็ นเลิศของอุตสาหกรรมการผลิต โดยประยุกต ์
แนวทางปร ับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และดิจท
ิ ล
ั เทคโนโลยี

FREE

 เตรียมความพร ้อมให้ก ับองค ์กรสู ย
่ ุค ดิจท
ิ ัล เทคโนโลยี

ณปัจจุบน
ั การเปลียนแปลงด ้านดิจท
ิ ลั เทคโนโลยี ได ้ร ับความสนใจอย่างสูง ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึงโดยส่วนมากแล ้วจะมีการ
กล่าวถึงการนํ าเครืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช ้ มากกว่าการกล่าวถึงการปร ับปรุงกระบวนการทํางานเชิงธุรกิจและการทํางานของบุคลากร ซึง
เป็ นองค ์ประกอบสําคัญในการก ้าวไปสูย
่ ุดดิจท
ิ ลั
รูปแบบในอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปลียนแปลงมากมาย
ตังแต่การผลิตแบบทีเน้นปริมาณการผลิตครงละมากๆ
ั
(mass
production) จากนันจึงเปลียนเป็ น การผลิตแบบลีน ซึงปัจจุบน
ั การผลิตทีจะสามารถสร ้างโอกาสในการแข่งขันได ้สูงขึนนัน จะเป็ นการผลิตแบบ
ปร ับเปลียนตามความต ้องการได ้อย่างรวดเร็ว หรือทีเรียกว่า คัสตอมไมเซชัน (customization) ซึงการปร ับเปลียนในรูปแบบนี ส่วนหนึ งต ้องอาศัย
ดิจท
ิ ลั เทคโนโลยีเข ้ามามีบทบาทในการจัดการข ้อมูล อีกส่วนหนึ งคือการปรบั ปรุงกระบวนการทํางานและจัดการทักษะการทํางานของบุคคากร ใน
สอดคล ้องกับสิงแวดล ้อมทีมีเทคโนโลยีเข ้ามาร่วมกันการทํางาน ซึงเราเรียกว่าการจัดการการกระบวนการทางธุรกิจ
ตัวอย่างหนึ งทีอธิบายได ้อย่างชัดเจนคือ เทคโนโลยี IOT (Internet Of Things) เมือกล่าวถึงด ้านเทคโนโลยีนี คือการเชือมต่อ
อุปกรณ์และเครืองจักร ทีได ้มาซึงข ้อมูล แต่การสร ้างกระบวนการในการวิเคราะห ์และกระบวนการทํางานในเชิง PDCA (วางแผน-ลงมือปฏิบต
ั -ิ
ตรวจสอบ-ดําเนิ นการในเหมาะสม) ยังเป็ นสิงทีท ้าทายสําหรบั องค ์กรในการนํ าข ้อมูลไปใช ้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือผลลัพธ ์ทางธุรกิจ
บริษท
ั คุนิเอะ คอร ์เปอร ์เรชัน มีประสบการณ์ยาวนานในการทํางานด ้านการปรบั ปรุงในอุตสาหกรรมการผลิต ได ้จัดสัมมนา ในหัวเรือง
การสร ้างความเป็ นเลิศของอุตสาหกรรมการผลิต โดยประยุกต ์แนวทางปรบั ปร ับกระบวนการทางธุรกิจ และดิจท
ิ ลั เทคโนโลยี สําหร ับกลุ่มผู ้บริหาร
คนไทย โดยเฉพาะผูท้ ดู
ี แลในการส่วนของการบริหารจัดการ เพือผลลัพธ ์ทางธุรกิจ เช่น ต ้นทุน คุณภาพ และการจัดส่ง เป็ นต ้น

วน
ั ศุกร ์ที 7 กุมภาพันธ ์ 2563
เวลา ： 14:00 - 17:00（เวลาลงทะเบียน 13:30）
จํานวนผู เ้ ข้าร่วม： 40 ท่าน
สถานที

ผู เ้ ข้าร่วม： บริษท
ั ทีประกอบกิจการในอุตาสหกรรมการผลิต ในทุกประเภทธุรกิจ
-ผูบ้ ริหารระดับสูงคนไทย
-ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ด
ั การโรงงาน ผูบ้ ริหารฝ่ ายผลิต
-ผูจ้ ด
ั การด ้านการวางแผนและการควบคุมการผลิต ผูจ้ ด
ั การด ้านวิศกรรม

ุ วิท 3 (ชน
ั C)
： ห้องสุขม
แกรนด ์ เซ็นเตอร ์ พอยท ์ เทอมินัล 21 (สุขม
ุ วิท ซอย 19, กรุงเทพ)

หัวข้อบรรยาย : 1. แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
2. องค์ประกอบสําคัญในการสร้างความเป็ นเลิศของอุตสาหกรรมการผลิต
3. การนําเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เข้ามาสูอ่ ต
ุ สาหกรรมการผลิตในยุดดิจท
ิ ลั
4. ผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการเปลียนแปลงการนําเทคโนโลยีมาใช้และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
5. การเตรียมตัวขององค์การสําหรับการเปลียนแปลงการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
6. กรณีศก
ึ ษา (ตัวอย่างประสบการณ์ จริง)

ผูบ
้ รรยาย : คุณพลัฎฐ์ กฤตย์ทสี กุล หัวหน้าทีปรึกษา กลุ่ม อุตสาหกรรมการผลิต , บริษทั คุนิเอะ คอร์เปอร์เรชัน
*1 : งานสัมมนานําเสนอเป็ นภาษาไทย
*2 : วาระหัวข้อนําเสนออาจมีการเปลียนแปลงโดยทีไม่มก
ี ารแจ้งล่วงหน้า

ข้อมู ลงานสัมมนา และการลงทะเบียน
https://www.qunie.com/seminar/2020020700/

บริษท
ั คุนิเอะ คอร ์เปอรเรช
์ น
ั QUNIE Corporation
ติดต่อสอบถาม : คุณ วาตะนาเบะ อิซโึ อะ (ภาษาอังกฤษ)
watanabei@qunie.com ｜+66 64 935 4391
คุณ พลัฏฐ ์ กฤตย ์ทีสกุล (ภาษาไทย)
kritteesakulp@qunie.com｜+66 99 491 4307

