Course:

Margin Improvement and Cost Reduction by Lean
Management (with Business Game)
สุดยอดเทคนิ คการลดต้นทุนด้วย Lean Management
Duration:

2 Days (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
Lean Management คือระบบการจัดการกระบวนการทางานต่างๆ ที่มีเป้าหมายคือ คุณภาพสินค้ าและบริ การที่ดีที่สดุ
ต้ นทุนการผลิตและบริ การที่ต่าที่สดุ และใช้ เวลาในการผลิตและบริ การที่สนที
ั ้ ่สุด โดยมุ่งกาจัดกระบวนการ/กิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่าตลอดสาย Value added chain หรื อ Demand & Supply chain
Lean Management มุ่งท าความเข้ า ใจกับ สิ่ง ที่ ลูก ค้ า ต้ อ งการและคุณ ค่า ที่ ถูก ก าหนดจากมุม มองของลูก ค้ าและ
พยายามปรับปรุ งให้ ทกุ กระบวนการในการผลิตและบริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ ลกู ค้ า กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไม่เพิ่มคุณค่าจัดว่าเป็ น
ความสูญเสีย ต้ องกาจัดออกไปให้ หมด
Lean Management อาศัยการดาเนินการตามจานวนความต้ องการของลูกค้ าด้ วยระบบดึง (Pull system) ทาให้ เกิด
สภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง ราบเรี ยบ และทาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างคุณค่าให้ แก่ระบบอยูเ่ สมอ และกาจัดกิจกรรมที่
ไม่เพิ่มคุณค่าออกไป
Lean Management ถือว่า การทางานที่ไม่สร้ างคุณ ค่าเป็ น ความสูญ เปล่า เป็ นตัวทาให้ เวลาที่ใช้ ในการผลิตหรื อบริ การ
ยาวนานขึ ้น และต้ นทุนเพิ่มมากขึ ้นและควรมีการนาเทคนิคต่างๆ มาใช้ ในการกาจัดความสูญเปล่าออกไป โดยมุง่ เน้ นกาจัดความ
สูญเสีย (Waste/Muda) ทัง้ 7 ประการ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน ได้ แก่
1. การเคลือ่ นไหวที่ไม่จาเป็ น (Unnecessary motion)
2. การรอคอย (Idle time/Delay)
3. กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective process)
4. การผลิตของเสียและแก้ ไขงานเสีย (Defects and reworks)
5. การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
6. การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จาเป็ น (Unnecessary stock)
7. การขนส่ง (Transportation)
Lean Management มีลกั ษณะเฉพาะคือ มีของเสียน้ อย มีข้อผิดพลาดน้ อย, Lead time ในการผลิตและบริ การสัน,้ รุ่นการผลิตมี
การขนาดเล็กลง, พัสดุคงคลังมีปริ มาณน้ อย, การรอคอยมีน้อย, ผู้รับช่วงการผลิตและบริ การมีจานวนน้ อยราย แต่เชื่อถือได้ มาก
มีสายการผลิตหรื อบริ การซึง่ มีขนาดเล็กกว่า, ความถี่ในการเปลีย่ นแผนการผลิตต่ากว่า, ลดจานวนการเกิดสภาพคอขวด, ใช้
พนักงานจานวนน้ อย แต่มีความชานาญสูงกว่า, เครื่ องจักร เครื่ องมือต่างๆ มีความยืดหยุน่ มากกว่า
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
สิง่ แรกคือผู้บริ หารระดับสูงทุกท่านในองค์กรต้ องมีความเข้ าใจใน Value added chain ขององค์กรจากมุมมองของ
ลูกค้ า และสามารถพิจารณาได้ วา่ กิจกรรมใดที่ทาไห้ เกิด Value added และ กิจกรรมใดไม่เพิม่ คุณค่าที่ต้องกาจัดทิ ้ง แต่ใน
องค์กรที่มคี วามซับซ้ อนสูงในปั จจุบนั กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า มักหลบซ่อนอยูจ่ นแทบมองไม่ออก ดังนันผู
้ ้ บริ หารต้ องมี
ความสามารถในการปรับปรุงการไหลของกระบวนการใน Demand & Supply chain ให้ ตอ่ เนื่องราบเรี ยบก่อน กิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
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Value จึงจะปรากฏออกมาให้ กาจัด และเนื่องจากความต้ องการลูกค้ าและผลิตภัณฑ์ตา่ งมีความเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้
การปรับปรุงการไหลและการกาจัดกิจกรรมไม่สร้ างคุณค่า จึงต้ องทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
หัวข้ อบรรยาย:
ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม ผู้บริ หารจะได้ ร่วมเล่น Lean Management Business Game จานวน 3 เกมทีจ่ าลองการบริ หาร
องค์กรตลอดสาย Demand & Supply chain ตังแต่
้ การคาดการยอดขายและการรับ order, การวางแผนการผลิตและการบริ หาร
ข้ อมูลการผลิต, การจัดการวัตถุดบิ และการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพ, และการวางแผนส่งมอบและการส่งมอบ รวมทัง้
การกลยุทธการตังราคาและการแข่
้
งขัน ซึง่ ใน Game นี ้ ผู้บริ หารจะได้ เรี ยนรู้พฒ
ั นางานโดยใช้ Lean management concept ใน
การบริ หาร Demand & Supply chain ในหัวข้ อต่างๆ คือ
 การค้ นหา Value proposition ของสินค้ าและบริ การจากมุมมองของลูกค้ า
 การวางระบบ demand chain และ Sales and operation plan (S&OP)
 Value proposition of product and service
 Sale forecast
 Sale plan
 Production plan
 Production schedule
 Purchasing plan
 Purchasing schedule
 การบริ หาร margin สินค้ า
 การออกแบบระดับ Finished goods inventory
 การวางระบบการผลิตและบริ การ การจัดสายการผลิตและบริ การให้ เกิดความลืน่ ไหลราบเรี ยบ
 การคานวณ Cycle time ของกระบวนการและบริ การ และกิจกรรมในการผลิตและบริ การ
 การปรับปรุ งสายการผลิตและบริ การให้ เกิดความสมดุลของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
 การออกแบบระดับ Work in process inventory และ Queue และการรอคอย
 การใช้ ระบบ Pull และ Kanban
 การจัดการสายการส่งมอบสินค้ า
 การบริ หาร Supplier และออกแบบระดับ Raw material inventory
 การค้ นหาและกาจัดกิจกรรมไม่สร้ างคุณค่า (Waste) ที่ซอ่ นอยูใ่ นกระบวนการต่างๆ
 การใช้ เทคโนโลยี 4.0 ในการพัฒนา Lean Management โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารข้ อมูลการขาย
การผลิตและส่งมอบ
ผู้บริ หารที่เข้ าสัมมนาไม่จาเป็ นต้ องมีพื ้นฐานด้ านวิศวกรรมหรื อโรงงานแต่อย่างใด เพราะ Business Game ของเราจะทาให้
ผู้บริ หารทุกท่านจากทุกสายงานสามารถเข้ าใจภาพรวมของการบริ หารการผลิตและบริ การได้ อย่างง่ายดาย

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 08-6337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT
Sloan School of Management.
He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain
Management. He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain
Management System for the olefins business industry.
Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors. His
expertise areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales &
marketing skills, change management, and organizational development.

วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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