In-house Training Course

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 4.0”
SMART Supply Chain Management 4.0
หลักการและเหตุผล
“ห่ วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain)” เป็ น ปั จจัย สนับ สนุน การยกระดับ ความสามารถทางการแข่ งขัน
ทางการค้ าการลงทุนขององค์กร เพราะโครงสร้ างและรูปแบบทังระบบถื
้
อเป็ นต้ นทุนสาคัญของผู้ประกอบการ ทัง้ ที่อยู่
ในภาคอุต สาหกรรมและภาคบริ การ “การบริ หารห่วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain Management)” อย่างเป็ นระบบ
ตังแต่
้ ขนั ้ เริ่ มต้ น ตัง้ แต่การจัดซื ้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้ าแล้ วเสร็ จและส่งมอบไปสู่ผ้ บู ริ โภคนัน้ องค์ กรยังต้ อง
ปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 นันจ
้ าเป็ นต้ องบูรณาการ “เทคโนโลยี
และดิจิทลั ” เข้ ามาช่วยในการบริ หารจัดการกิจกรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและส่งเสริ มประสิทธิ ภาพในห่วงโซ่
อุปทานให้ สนั่ และแคบลงยิ่งขึน้ ตัง้ แต่ผ้ สู นับสนุน ผู้ผลิตสินค้ าหรื อบริการและผู้บริ โภค ด้ วยแนวคิดองค์กรอัจฉริ ยะ
(Smart Factory) และการบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์” ควบคู่กนั ไปด้ วย
ดังนัน้ หลักสูตรนี จ้ ึงมุ่งเน้ นกลยุทธ์ “การบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management)” เพื่ อให้ เกิด
ประสิท ธิ ภ าพ ในการจัด การภายในองค์ ก ร เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน และใช้ ในการรั ก ษาเวลาในการ
ให้ บริการที่การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยการให้ ความสาคัญทังระบบห่
้
วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ที่
จะส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจด้ วยการเชื่อมโยงระบบอัจฉริยะ (SMART)

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
ที่ถกู ต้ อง
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจในโครงสร้ างและรู ปแบบของต้ นทุนห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ทางธุรกิจได้
ดียิ่งขึ ้น
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจการบริหารและเทคนิคเชิงยุทธศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือต่างๆ มาใช้ ใน
การแก้ ไขปั ญหาและลดต้ นทุนในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
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หัวข้อการเรียนรู ้
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “บทบาทของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)” ในองค์กรต่อธุรกิจ 4.0
ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ “กิจกรรมหลักและกระบวนการ” ของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
โครงสร้ างและรูปแบบของต้ นทุนห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ในภาคอุตสาหกรรม
การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้ นทุนหลักในห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อลดต้ นทุนทางธุรกิจ
 ต้ นทุนจัดซื ้อ-จัดหา (Procurement & Sourcing Cost)
 ต้ นทุนสินค้ าคงคลัง (Inventory Carrying Costs)
 ต้ นทุนคลังสินค้ า (Warehousing Costs)
 ต้ นทุนขนส่ง (Transportation Costs)
 ต้ นทุนคุณภาพ (Quality Cost)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic 4.0) สู้ AEC
กลยุทธ์และการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management)”
ประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management : SCM) ในองค์กร
ปั ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ในองค์กร
แนวทางการประยุกต์เครื่ องมือคุณภาพ (Quality Tools) ในการจัดการต้ นทุนไปปฏิบตั ิจริง
สรุปการเรี ยนรู้และถามตอบ
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รูปแบบการสัมมนา:
 การบรรยาย-สาธิตเนื ้อหาและทฤษฎี รวมทังชมภาพและวี
้
ดีทศั น์ประกอบ
 ตัวอย่างกรณีศึกษาสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิ
 กิจกรรมกลุม่ ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop)

หลักสูตรเหมาะสาหรับ
 ผู้บริหาร ผู้จดั การ วิศวกร หัวหน้ างาน ที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้ที่มีหน้ าที่หรื อผู้ได้ รับพิจารณาให้ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้ องและสนใจทัว่ ไป

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
จานวนที่เข้าร่วมอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน / รุ่น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กอบรม
 - LCD

- Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

*หมายเหตุ โปรดเตรี ยมเครื่ องช่ วยคานวณ / เครื่ องคิดเลข ท่ านละ 1 เครื่ องในการฝึ กอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี คุณวิลาวัณย์ / คุณฐิตมิ า / คุณสมศักดิ์ชัย
บริษัท วิสด้ อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จากัด
Tel; 092-349-1524, 062-567-8524 , 092-460-9645, 038-109-260

Fax; 038-109-261

Email; info_training@wisdommaxcenter.com, l_somsakchai@wisdommaxcenter.com
Website; www.wisdommaxcenter.com Facebook; www.facebook.com/wisdommaxcenter
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