Warehouse & Inventory Management

Course outline
หลักสู ตร การจัดการคลังสินค้า/สินค้าคงคลัง
Warehouse & Inventory Management
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

หลักการ/แนวความคิด
การบริหารคลังสิ นค้ าหรือศูนย์ กระจายสิ นค้ า เมื่อสิ บกว่าปี ก่อนมาจนถึงบัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากๆ
แนวคิด หลักการ การบริ หารการจัดการ การเตรี ยมการ การแก้ปัญหารวมไปถึงการปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น แทบจะไม่มีอะไรใหม่เลยซึ่ งก็ไม่แปลกใจครับ เนื่องจาก คลังสิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้าเป็ นที่ปิด ทุก
อย่างอยูใ่ นการควบคุมแบบจากัดและยิง่ เป็ นองค์กรขนาดกลางและเล็กแล้วยิง่ ไม่ตอ้ งคิดถึงเมื่อหลายๆปี ก่อนทา
อย่างไร ทุกวันนี้ก็เป็ นอย่างนั้น อย่างมากก็เอาระบบ IT เข้ามาใช้ แล้วก็คิดว่าแก้ปัญหาหรื อพัฒนาไปอีกก้าวทั้งที่
หากตั้งใจมองอย่างเป็ นหลักเป็ นการแล้วพบว่ามีในองค์ กรหลายแห่ ง ทีล่ งทุนไปแบบสู ญเปล่ าในกระบวนการ
บริหารคลังสิ นค้ าหรือศูนย์ กระจายสิ นค้ ากันเป็ นส่ วนใหญ่
ปั ญหาต่อมาที่เป็ นปั ญหาในระดับชาติ ก็คือการขาดแคลนผูบ้ ริ หารระดับต้น (หัวหน้างาน) และระดับกลางๆ
(ระดับผูจ้ ดั การ)ของคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า ยิง่ ในช่วงของการเตรี ยมการรับมือกับการเข้ามาของ AEC
ในเร็ วๆวันแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็ นปั ญหามากสาหรับผูบ้ ริ หารในสายงานนี้ และเท่าที่มีอยู่ ดูจะยังขาดหลักการ
และแนวคิดที่ถูกต้องในอีกไปหลายประเด็น จนทาให้
กลาย"เป็ นจุดสลบขององค์ กร"
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นอกจากการบริ หารคลังสิ นค้า ที่มุ่งเน้นบริ หารจัดการในด้านการจัดเก็บและการไหลของตัวสิ นค้าอันเป็ นส่ วน
หนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์แล้ว ยังมีอีก กระบวนการจัดการสิ นค้ าคงคลัง ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ
คลังสิ นค้า โดยเป็ นการจัดการในส่ วนของการรักษาระดับปริ มาณสิ นค้าให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ส่ วนของอุปสงค์และอุปทาน
หลักสู ตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะให้ความรู ้ความเข้าใจ ในการ
บริ หารจัดการแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งในด้านการบริ หาร
จัดการในส่ วนของตัวสิ นค้า (Warehouse Management)
และการบริ หารระดับปริ มาณสิ นค้า(Inventory
Management)
เนือ้ หาโดยสั งเขป
1. การจัดการในระดับระดับปฏิบัติการภายใน
คลังสิ นค้ า/ศูนย์ กระจายสิ นค้ า
2. การจัดการกระบวนการภายใน
3. การบริหารอุปกรณ์ เครื่องมือในการขนถ่ ายจัดเก็บ
กระจายสิ นค้ า
4. การบริหารสิ นค้ าคงคลัง
จานวนวันอบรม 1วัน
ผู้เข้ าร่ วมหลักสู ตร
ผูเ้ ข้าร่ วมควรมีประสบการณ์ในคลังสิ นค้าหรื อศูนย์กระจายสิ นค้ามาในระดับหัวหน้าทีมขึ้นไป
เนื่องจากเป็ นการนาเอาประสบการณ์และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้กบั องค์กร เช่น
 ระดับหัวหน้ างานอาวุโส ขึน้ ไป
 ผู้จัดการคลังสิ นค้ า/ศูนย์ กระจายสิ นค้ า/ สิ นค้ าคงคลัง
 ผู้บริหารงานด้ านปฏิบัติงาน
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เนือ้ หา (Outline)

หลักสู ตร

1วัน

ส่ วนที่ 1การปฏิบัติการและการบริหารคลังสิ นค้ าเบือ้ งต้ น
(Warehouse Management)
 คลังสิ นค้า/ศูนย์กระจายสิ นค้า ความสาคัญและสัมพันธ์
 การเลือกที่ต้ งั
 ขนาด โครงสร้างพื้นฐาน
 การวางผัง เส้นทางการไหล
 การจัดการประเภทสิ นค้า และด้านการจัดเก็บ
 กระบวนการ หรื อกิจกรรม หรื อการไหลของสิ นค้า
 การบริ การ Value-Added Service และ กระบวนการคืนสิ นค้า
 การบรรจุภณั ฑ์ และ อุปกรณ์เครื่ องมือในการจัดเก็บและขนถ่าย
 ดัชนีช้ ีวดั ผลเพื่อ ติดตาม ประเมิน แก้ไขปรับปรุ ง

½ วัน

ส่ วนที่ 2การปฏิบัติการและการบริหารสิ นค้ าคงคลังสิ นค้ า
(Inventory Management)
 ความเข้าใจพื้นฐานของสิ นค้าคงคลัง

½ วัน

 การจัดการขั้นพื้นฐานสิ นค้าคงคลัง
 การบริ หารจัดการอะไหล่
 การจัดซื้ อสิ นค้าคงคลัง
 การบริ หารสิ นค้าคงคลัง เชิงพัฒนาและกลยุทธ์
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