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22 
พฤษภาคม 2563	

           

Logistics & Supply Chain Management Program (LGM) 
Graduate School of Management and Innovation (GMI) 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
 

would like to invite all interesting people to attend the practical training project: Effective Inventory 
Management. 
ขอเชิญผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบตักิารระยะสัน้หลกัสตูร “ การจดัการพสัดคุงคลงัเชิง
ประสทิธิภาพ ” 

Effective Inventory Management  
12 Trainees ( Workshop Based Training ) 

หลกัสูตร : การจดัการพสัดุคงคลงัเชิงประสิทธิภาพ 
รับจาํนวนจาํกดั 12 ท่าน อบรมเชิงปฏิบติัการ 1 วนั 5,000 บาท 

สมัครก่อนวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 ได้รับส่วนลด 500 บาท (Early Bird) เหลอื 4,500 บาท 
 
หลักการและเหตุผล 
 
  สาํหรับองคก์รท่ีประสบปัญหาเร่ืองการควบคุมพสัดุคงคลงั ขาดกลยทุธ์การจดัการสต๊อกท่ีดี มีปัญหาสต๊อกบวม
หรือสต๊อกขาดแคลน มีตน้ทุนและเงินทุนจมในการทาํสต๊อกสูง ขาดการกาํหนด KPIs ท่ีเหมาะสม  หลกัสูตรน้ีเป็นการ
อบรมเชิงปฎิบัติการท่ีแนะนําการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารสต๊อก การกาํหนด KPIs ท่ีเหมาะสม การ
ออกแบบการสั่งซ้ือท่ีดีเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสต๊อกบวมหรือขาด โดยคาํนึงถึงตน้ทุนการถือครอง  ตน้ทุนการสั่งซ้ือและ
ตน้ทุนการขาดสตอ๊ก ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดตน้ทุนในระบบคงคลงัท่ีนอ้ยท่ีสุด (สตอ๊กไม่ขาดหรือบวม) 

 
วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เข้าใจและมองเห็นภาพรวมในระดบัการวางกลยทุธ์ การดําเนินงานและดชันีวดัผลงานท่ีสําคญั
ของการจดัการพสัดคุงคลงั 

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคสําคัญในการคํานวนหาปริมาณในการสั่งซือ้ และช่วงเวลาในการสั่งซือ้ท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดต้นทุนในระบบน้อยท่ีสุด และลดปัญหาการขาดสต๊อก ปัญหาสต๊อกบวม และ
ปัญหาสต๊อกไม่เคล่ือนไหว (Dead Stock) และให้มี Inventory turnover ท่ีเหมาะสม 
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ผู้อบรมกรุณานําเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook ส่วนตัวมาด้วยระหว่างการอบรม 
 
กาํหนดการอบรมสัมมนา 
 
8.30  –   9.00 ลงทะเบียน 
9.00 –   10.30 บทนําเร่ืองการจดัการพสัดคุงคลงั (ทําไมต้องมีพสัดคุงคลงั: สต๊อก) 

ความยากของการจดัการสต๊อกสนิค้า : ปัญหาการ Trade-off 
นโยบายการบริหารสต๊อก (Inventory Policies) 
การจดัทําระบบ ABC (แนวคิดและกรณีศกึษา) 

10.30 – 10.45 Coffee Break / พกัเบรก  
10.45 – 12.00 การเรียนรู้ Inventory Movement Graph (กราฟฟันปลาในการจดัการสต๊อก) 

KPIs ด้านต้นทนุในการบริหารสต๊อก 
ต้นทนุการสัง่ซือ้ (Ordering Cost) และการจดัทํา 
ต้นทนุการถือครอง (Carrying Cost) และการจดัทํา 
ต้นทนุการขาดแคลน (Shortage Cost) และการจดัทํา 

12.00 – 13.00 Lunch / อาหารกลางวนั  
13.00 – 14.00 ระบบการสัง่ซือ้แบบ Min, Max 
  - แบบไมกํ่าหนดช่วงเวลาสัง่ซือ้ตายตวั 
  - แบบกําหนดช่วงเวลาสัง่ซือ้ตายตวั 

อิทธิพลของคา่ Min & Max ตอ่ประสทิธิภาพการสัง่ซือ้และเก็บสต๊อก 
14.0 – 14.30 แนวทางการกําหนดคา่ Min, Max 

- การคํานวณ Reorder Point 
- การคํานวณ Safety Stock 

  - การคํานวณ Coverage 
- การคํานวณ Lead Time 
- การคํานวณ ค่า Max-Min 

14.30 – 14.45 Coffee Break / พกัเบรก 
14.45 – 16.00 Workshop: ฝึกปฏิบติัการตวัอย่างการจดัการสต๊อกสนิค้า (ให้นําNote book สว่นตวัมาด้วย) 
 

วธีิการอบรม                  การบรรยายเชิงกรณีศกึษาจริงและ Work Shop โดยผู้ เข้าร่วมอบรม 

วันอบรม  1 วนั ( ให้นําNote book สว่นตวัมาด้วย ) 

สถานที่    โรงแรมจสัมินซิตี ้(ชัน้ 11, สขุมุวิท 23, อโศก, กรุงเทพฯ)  

ผู้เข้ารับการอบรม หวัหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจทัว่ไป 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจดัการพสัดคุงคลงัและ KPIs ด้านต้นทนุท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
2. เพ่ือให้บคุลากรได้ทราบถงึแนวปฏิบติัและเทคนิคในการสัง่ซือ้พสัดท่ีุเหมาะสม ท่ีทําให้ต้นทนุรวมในระบบต่ําท่ีสดุ 

 
ผู้จัดการหลักสูตร  

ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ     อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.) 
คณุนภสัวรรณ เกตกุ่อลาภ         ผู้ประสานงานหลกัสตูร (มจธ.) 

 
ทมีวิทยากรและออกแบบหลักสูตร 

รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี             อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.) 
ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ      อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.)     
ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสวุรรณไชย   อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.)  
    

 
 

***************************** 
For more information, please contact  

Graduate School of Management and Innovation 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

นางสาวนภสัวรรณ เกตกุ่อลาภ (คณุนก)  
Mobile Phone Number. 087-982-3003 

napaswan.lgm@gmail.com 
หรือ 

ผศ.ดร ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ 
Mobile Phone Number. 084-164-8981 

Email : en_chumpol@yahoo.com 
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ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
หลกัสูตร : การจดัการพสัดุคงคลงั  

 

ขา้พเจา้.......................................นามสกลุ.............................................................อาย.ุ...............................ปี 
 
อาชีพ..........................................................................ตาํแหน่ง............................................................................. 
 
บริษทั..............................................................เบอร์มือถือ..................................Email........................................... 
 
ตอ้งการจองท่ีนัง่สาํหรับการอบรมในหลกัสูตรขา้งตน้ 
 
 พร้อมกนันีไ้ด้โอนเงินคา่อบรมเข้าบญัชีเลขท่ี 330-1-38564-9 เป็นจํานวนเงิน.............................บาท 
 เข้าบญัชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนประชาอุทิศ ช่ือบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และได้ส่งหลักฐานการโอน (Scan) เงิน ไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ en_chumpol@yahoo.com ขอให้
ทางผู้จดัอบรมกรุณาติดตอ่เพ่ือยืนยนักําหนดการอบรมแก่ข้าพเจ้าตามหมายเลขโทรศพัท์หรือทาง E-mail ข้างต้น   
ในกรณีท่ีไมส่ามารถเปิดอบรมได้ตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดียกเลกิการอบรมและจะแจ้งให้ทางผู้จดัการอบรม 
 

ขอใหท้างผูจ้ดัอบรมกรุณาติดต่อเพ่ือยนืยนักาํหนดการอบรมแก่ขา้พเจา้ตามหมายเลขโทรศพัทห์รือทาง E-mail  
 
ขา้งตน้  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดอบรมไดต้ามกาํหนด ขา้พเจา้ยนิดียกเลิกการอบรมและจะแจง้ใหท้างผูจ้ดัการอบรม 
 
โอนเงินคืนให ้ขา้พเจา้ไดท่ี้ เลขท่ีบญัชี.....................................................ธนาคาร.............................................................. 
 

สาขา..................................ช่ือบญัชี..........................................................................................................................และ 
 
แจง้การโอนเงินคืนขา้พเจา้ไดท่ี้ E-mail ................................................................................................................ 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
        (                                                        ) 
 
หมายเหตุ: กรุณาส่งเอกสารน้ีพร้อมหลกัฐานการโอนเงินไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ 

en_chumpol@yahoo.com  การลงทะเบียนจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บ Email Pay-in Slip จากผูส้มคัร  
   และผูส้มคัรจะไดรั้บ Email ยนืยนัการรับสมคัรของท่าน 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
มือถือ 087-982-3003 โทรศพัท์ 02-470-9795, 9799  โทรสาร 02-470-9798 


