PDU 18 หน่วย

การอบรมเรือ่ ง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
ระบบ Logistic และ Supply Chain คือ กลยุ ท ธ์ การบริหารแนวใหม่ ที่ ผู้ บ ริหารน ามาปรับ ใช้ กับ การสื่ อสารยุ ค
เครือข่ายข้อมูล เพื่อให้การทาธุรกิจก้าวหน้า ยืนหยัดอยู่ได้และสามารถแข่งขันหรือขยายตัวได้ในอนาคต เพราะจะบริหารเพียง
แค่ตนเองเป็นศูนย์กลางเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ แต่จะต้องบริหารเลยไปถึงทางด้านซัพพลายเออร์และดีมานด์ด้วย ทางด้ายซัพ
พลาย คือ ทาอย่างไรจึงจะสร้างพันธมิตรและทางานร่วมกันเพื่อให้คุณภาพของวัตถุ ดิบที่ดีขึ้น และต้องบริหารเลยไปถึงลูกค้า
คือ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้สินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและเป็นที่เรียกหาของลูกค้า
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการตั้งแต่ การพยากรณ์ (Forecasting) การจัดซื้อและจัดหา (Purchasing
and Procurement ) การวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (Production planning and control)
การบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ Logistic and Supply Chain รวมถึง
สามารถนาไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สานักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กาหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. ความหมายและแนวคิดของ Logistic and Supply Chain
การพยากรณ์ (Forecasting)
13.00 - 16.00 น. การจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Procurement)
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
09.00 - 10.30 น.

การวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (Production planning and control)

13.00 - 16.00 น.

การบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management)
การกระจายสินค้า (Distribution)

หมายเหตุ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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ใบสมัคร การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร
หน่วยงาน
เลขที่
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :
ผู้ประสานงาน :
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ สำนักงำนใหญ่ □ สำขำ……………………………
ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th

การชาระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

ค่าลงทะเบียน
□ สมาชิก วสท. , นิสติ /นักศึกษา(ปริญญาตรี)

ราคา
4,300 บาท

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,200 บาท

□ บุคคลทั่วไป

6,000 บาท

สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร์
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
4. การโอนเงิน กรุณานาส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทาหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจาเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจานวน

