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การจ ัดการสน
่ ลดต้นทุนอย่างมีประสท
(Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)
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วิทยากร :

ั
อ.พิท ักษ์พงษ์ จ ัตุชย

วิทยากรผู ้เชียวชาญด ้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด ้านการเพิม
่ ผลผลิตในองค์กร
้ นากว่า 15 ปี อาจารย์พเิ ศษ คณะครุศาสตร์อต
จากประสบการณ์ในการทางานในองค์กรธุรกิจชัน
ุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
ธนบุร(ี การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) วิทยากรพิเศษกลุม
่ หลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ นวิ
ุ่ ทยากรพิเศษ
กลุม
่ วิชาการเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต และกลุม
่ วิชาการจัดการด ้านคุณภาพ, สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

แนะนาหล ักสูตร

การควบคุมและจัดการสินค ้าคงคลัง (Inventory) เป็ นองค์ประกอบหลักในการดาเนินธุรกิจ เพือ
่ ให ้การผลิตหรือการขายให ้
สามารถดาเนินไปได ้รักษาโอกาสในการขายสินค ้าให ้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่หากภายใต ้กระแสการแข่งขันทีท
่ วีความรุนแรง
้ (Purchasing) นัน
มากขึน
้ ในปั จจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซือ
้ อย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยในการรักษาระดับสินค ้าคง
คลังไม่ให ้มากหรือน ้อยเกินไป เพราะกระทบโดยตรงกับต ้นทุน ดังนัน
้ การบริหารสินค ้าคงคลัง (Inventory) และจัดการ
้ การออกแบบระบบจัดเก็บ และเลือกอุปกรณ์ใน
คลังสินค ้า (Warehouse) ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ จะมีการวางแผนตัง้ แต่การซือ
คลังสินค ้าทีเ่ หมาะสมหลักสูตรนีจ
้ ะถือเป็ นกลยุทธ์สาคัญทีช
่ ว่ ยให ้ธุรกิจประสบความสาเร็จสามารถต่อสู ้คูแ
่ ข่งขันได ้ ความรู ้ความ
เข ้าใจทีถ
่ ก
ู ต ้องจะนามาซึง่ ประสิทธิผลอย่างแท ้จริงเป็ นรูปธรรม

ั
ห ัวข้อสมมนา
เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทบาทและความสาคัญของการจัดการคลังสินค ้า Industry 4.0 และทาไมต ้องมีคลังสินค ้า ?
ิ ค ้าคงคลัง ? และความสาคัญของการจัดการสินค ้าคงคลัง
ทาไมต ้องมีสน
บทบาทและหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบัตงิ านคลังสินค ้าสมัยใหม่
ปั ญหาและต ้นทุนประเภทต่างๆ ของสินค ้าคงคลัง ทีพ
่ บในการปฏิบัตงิ านคลังสินค ้า
ี้ ารวัดประสิทธิภาพ (KPIs) ในการจัดการสินค ้าคงคลัง
ดัชนีชก
ปั ญหาและต ้นทุนประเภทต่างๆ ทีพ
่ บในการปฏิบัตงิ านคลังสินค ้า
แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค ้าคงคลัง (Unnecessary Stock) ทีม
่ ากเกินไปในกระบวนการผลิต
• การค ้นหาปั ญหาและสาเหตุ
• การวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาและสาเหตุ
• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
้ เพือ
8. กลยุทธ์และการตัดสินใจในการสั่งซือ
่ ลดต ้นทุนสินค ้าคงคลังพร ้อมฝึ กภาคปฏิบัต ิ
• การวิเคราะห์และจัดการสินค ้าคงคลังด ้วยหลัก ABC Analysis
• การบริหารคลังสินค ้าด ้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)
้ แบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)
• เทคนิคกาหนดปริมาณการสั่งซือ
้ (Lead Time) และจุดสั่งซือ
้ เพิม
• วิธก
ี ารกาหนดรอบการสั่งซือ
่ (Re-Order Point ; ROP)
้ บนเงือ
• วิธก
ี ารสั่งซือ
่ นไขและกาหนดแบบมีสว่ นลด (Quantity Discounts)
• การกาหนด Safety Stock และการเติมสินค ้า (Replenishment) ให ้ทันท่วงที (Just In Time)
9. การออกแบบและรูปแบบการวางและระบบการขนย ้ายสินค ้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค ้า
10. การป้ องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค ้า (Error Picking) และการเติมสินค ้า (Replenishment) ในคลังสินค ้า
11. บทบาทหน ้าทีค
่ วามสาคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค ้า (Distribution Centers; DC)
12. การปรับข ้อมูลสินค ้าคงคลัง (Inventory Adjustment) และการจัดการข ้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
13. ระบบอัตโนมัตแ
ิ ละและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค ้า
14. เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาในคลังสินค ้าเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม
15. ปั จจัยและความสัมพันธ์ระหว่างสินค ้าคงคลัง, คลังสินค ้า, ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16. สรุปการเรียนรู ้และถามตอบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านละ 3,900 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel)
Promotion!!! ครบ 3 ท่าน 3,500 บาท + Vat 7% รวมเป็น 3,745 บาท
*หมายเหตุ เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถห ักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ได้ ราคานีร้ วมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางว ัน
้ า่ ยทางบ ัญชีได้ 200 %
ตลอดหล ักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบ ันทึกห ักค่าใชจ

