LSC leads you to Right quantity, Right time, Right quality, Right information and Right price

วันที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น
Jasmine City Hotel, Sukhumvit 23
บรรยายโดย

ิ ธิ์ ชูยงค์ วศ.บ industrial engineering, MBA
อาจารย์พส
ิ ท
International Lean-Kaizen consultant-trainer

อดีต Vice president lean management, GLIT Holding, Singapore
อดีตทีป
่ รึกษาการเพิม
่ ผลผลิตองค์การสหประชาชาติ (UN-ITC), และ USAID

หล ักการ/แนวความคิด
Lean มีต ้นกําเนิดมาจาก Just-In-Time หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี ของ Toyota Production System (TPS) โดย
Taiichi Ohno อดีตวิศวกรอุตสาหการ และรองประธาน Toyota, หลักการผลิตแบบ JIT เป็ นการเปลีย
่ นแปลงการวาง
แผนการผลิตจากระบบ ผลัก (Push) ไปสูร่ ะบบดึง (Pull) โดยกําหนดให ้ production output เท่ากับความต ้องการของ
ลูกค ้า ต่อ วัน คํานวณอัตราการผลิตและควบคุมการผลิตด ้วย Takt time
จากการกําหนดปริมาณการผลิตเป็ นแบบ Just-in-time ส่งผลให ้ลด Work-in-process ลงมาพอดีๆกับปริมาณความ
ต ้องการของลูกค ้า ลดพืน
้ ทีก
่ ารทํางาน ลดอุปกรณ์การเก็บวัตถุดบ
ิ ส่วนเกิน ลดเงินทุนทีจ
่ มไปกับวัตถุดบ
ิ ลดการ
เคลือ
่ นย ้ายทีม
่ ากเกินไป ลดเวลารอในการทํางาน และอืน
่ ๆอีกมาก
้ วัตถุดบ
แต่ Just-in-time จะเกิดขึน
้ ไม่ได ้ถ ้าหากการสัง่ ซือ
ิ ยังเป็ นแบบระบบผล ้ก (push) ดังนัน
้ Just-in-time quantity
จะต ้องเริม
่ ตัง้ แต่การสัง่ วัตถุดบ
ิ จาก supplier ทัง้ ทุกระดับ ทัง้ Tier 1, Tier 2 หรือ Tier 3, จุดประสงค์ของ Lean supply
chain มี 5R คือ Right quantity, Right time, Right quality, Right information และ Right price
ดังนัน
้ Lean supply chain ต ้องเริม
่ ต ้นทีเ่ ปลีย
่ นระบบการวางแผนการผลิต ระบบการทํางานจาก Push system เป็ นระบบ
้ เป็ นแบบ Automatic Inventory Replenishment (AIR)
Pull system เสียก่อน ขัน
้ ถัดไปถึงต ้องเปลีย
่ นระบบการจัดซือ
หรือ Kanban ของระบบ Just-in-time นั่นเอง ในส่วนของ Supplier development จะต ้องเปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ (mindset) ใน
การผลิตวัตถุดบ
ิ โดยมุง่ การทํางานให ้บรรลุระบบ 5R ทัง้ องค์กรเองและ supplier ต ้องตัง้ คณะกรรมการคร่อมองค์กรขึน
้
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้ ฝ่ ายผลิต ขององค์กร ร่วมกับฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายจัดซือ
้ ฝ่ ายผลิตของ
โดยมีฝ่ายวางแผน ฝ่ ายจัดซือ
Supplier ร่วมกันจัดทําโครงการนี้

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร












เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าร่วมสัมมนามีความเข ้าใจ แนวคิดกระบวนการทํางานแบบ Lean supply chain ในระดับทีส
่ ามารถ
นํ าไปปฏิบต
ั ไิ ด ้
้ เป็ นแบบ Just-in-time
เพือ
่ เปลีย
่ นระบบการวางแผนการผลิต ระบบการผลิต ระบบการจัดซือ
เพือ
่ ลดต ้นทุนเงินทีจ
่ มไปกับ Inventory ขององค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนาลดลง
เพือ
่ ให ้ Process time ขององค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนาลดลง
เพือ
่ ให ้การส่งมอบ ขององค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนาทันเวลาสูงสุด
เพือ
่ ให ้คุณภาพวัตถุดบ
ิ เครือ
่ งมือ อะไหล่ อุปกรณ์ในการทํางานมีคณ
ุ ภาพดี
เพือ
่ ให ้มีการสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั supplier ขององค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนาดีขน
ึ้
เพือ
่ ให ้องค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนามีกําไรมากขึน
้
เพือ
่ ให ้ความพึงพอใจของลูกค ้า ขององค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนาเพิม
่ ขึน
้
เพือ
่ ให ้องค์กรของผู ้เข ้าร่วมสัมมนามีธรุ กิจขยายงานได ้มากขึน
้

้ หาตามหล ักสูตร
รายละเอียดเนือ
กระบวนการ Lean
• กระบวนการ lean คืออะไร? มีต ้นกําเนิดมาจากไหน อย่างไร
• Lean supply chain คืออะไร
• หลักการบริหาร-จัดการ Lean supply chain
• ประโยชน์ของ Lean supply chain
ี อย่างไร
• ถ ้า Supply chain unbalanced จะมีผลเสย
5 ขนตอนในการทํ
ั้
าระบบ Lean supply chain

 การเปลีย
่ นระบบการวางแผนการผลิตจาก ระบบ Push ไปเป็นระบบ Pull
1) การคํานวณ Cycle time
2) การคํานวณ Process time
3) การคํานวณกําลังการผลิตด ้วย Takt Time
4) การวางแผนการผลิตด ้วย Takt Time
5) วิธก
ี ารปรับกําลังการผลิตให ้ได ้เท่ากับ Takt Time
6) การควบคุมการผลิตในระบบ Pull system
7) Kanban system

 การค ัดเลือก Supplier
1) แนวคิดในการคัดเลือก supplier ในระบบ Just-in-time
2) หลักการประเมิน Supplier
3) แนวทางการป้ องกัน/ขจัด Waste ตัง้ แต่ supplier จนกระทั่ง supplier of supplier
4) Cluster management and control
5) การจัดตัง้ คณะกรรมการคร่อมองค์กร ในการปรับปรุง Delivery, Quality และ Price

 การจ ัดซอื้ แบบ Just-In-Time
ื้
1) วิเคราะห์ Value Stream Mapping ในการจัดซอ
ื้
2) การคํานวณ Lead-time ในการจัดซอ
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3) Capacity planning/booking กับ supplier
4) Product/quality development กับ supplier
5) Integrated planning กับ supplier
6) Material planning management กับ supplier
7) Supplier production control
8) Information system management กับ supplier

 การพ ัฒนา Quality ของ Supplier

การพัฒนาคุณภาพร่วมกันกับ supplier
1. จัดทํา KPI (% defects, % late shipment) ทีอ
่ งค์กรต ้องการ ตัง้ เป้ าร่วมกับ Supplier
2. เจาะลึก Performance ของ supplier
3. Top 3 defects
• ทํา Kaizen-continuous improvement ร่วมกันกับ supplier
1. Root cause analysis (RCA) ร่วมกันกับ supplier
2. ออกแบบมาตรการป้ องกันแก ้ไขร่วมกันกับ supplier
3. สอนการทํา Corrective Action Plan (CAP) ร่วมกันกับ supplier
4. Supplier quality performance report, weekly, monthly
• การลดต ้นทุนทีเ่ กิดจาก Waste ให ้ supplier
1. ตัง้ เป้ าหมายในการลด waste ลดต ้นทุน ร่วมกันกับ supplier
2. วิเคราะห์สาเหตุและออกแบบมาตรการป้ องกันแก ้ไข
 การสง่ เสริมการพัฒนา supplier
1. Performance benchmarking ทุกเดือน
2. Top 3 defects benchmarking
3. Delivery benchmarking
4. Supplier monthly meeting and brainstorming
5. Supplier certification
•

16:50 PM.

ชว่ งถาม-ตอบคําถาม

รายละเอียดและเทคนิคทีอ
่ าจารย์ใชใ้ นการดําเนินการฝึ กอบรม
1. ให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรมเอาปั ญหางานจริงๆขึน
้ มา วิเคราะห์ปรับปรุง.

2. Workshop การคํานวณกําลังการผลิต คํานวณ Takt time
3. Workshop value Stream Mapping และการปรับปรุง

4. Workshop คํานวณ production planning lead-time

่ งมือ Why-Why
5. Workshop Root cause analysis ด ้วยเครือ
ิ ธิ์ ชูยงค์ ผู ้เชีย
่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติวา่ ด ้วยการ
วิทยากร อาจารย์พส
ิ ท
พัฒนาการค ้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for
่ วชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึง่ เป็ นทีป
International Development) และผู ้เชีย
่ รึกษาในเอเซียอยูห
่ ลายประเทศ
อาจารย์มป
ี ระสบการณ์ตรงจากการเคยเป็ นวิศวกรอุตสาหการ ผู ้จัดการฝ่ าย Industrial engineering, Production
manager, Factory manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตัง้ แต่ปี 1987 นอกจากนีย
้ งั ได ้มี
ส่วนในการช่วยให ้องค์กรอืน
่ ๆ นํ าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบต
ั จ
ิ นได ้รับความสําเร็จอย่างมหาศาล โดยในการสัมมนาครัง้ นี้
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กบ
อาจารย์พส
ิ ท
ั ท่านถึงสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา ในการทําความเข ้าใจวัตถุประสงค์และ
พลังแห่งการปฏิบต
ั ต
ิ ามวิถแ
ี ห่งลีน ล่าสุดอาจารย์ทํางานเป็ น Vice President Lean Management ของบริษัท
Singapore ในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม
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ํ หร ับ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เจ ้าของกิจการ

CEO/MD

ผู ้อํานวยการ/ผู ้จัดการโรงงาน
ผู ้อํานวยการ/ผู ้จัดการฝ่ ายปฎิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต
ผู ้จัดการโครงการต่างๆ
ผู ้จัดการฝ่ ายวางแผนงาน
้
ผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ
ผู ้จัดการฝ่ ายวัตถุดบ
ิ
ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู ้จัดการฝ่ ายคุณภาพ
ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนา Supplier

Lean manager

วิศวกรคุณภาพ
วิศวกรวางแผนงาน

• อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) มาที่ E-mail : ptstraining3@gmail.com
และ Scan Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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