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การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional Team
Supply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach

M19PG035P
หลักสูตรเหมาะสาหรับ
หัวหน้างาน และผู้จัดการในหน่วยงาน Supply Chain และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และลดต้นทุนขององค์กร

วันที่จัด: วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา: 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที:่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
สตีฟ จอบส์ ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยคนๆ เดียว แต่เกิดจากการทางานเป็นทีม ” และสิ่งสาคัญของธุรกิจ
คือ การทาให้องค์กรมีต้นทุนที่ต่าที่สุด โดยรักษาระดับคุณภาพและการบริการ จึงจะทาให้องค์กร สามารถได้เปรียบได้ในตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
หลักสูตร “การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-functional Team” เป็นการมองและวิเคราะห์ต้นทุนแบบองค์รวม เน้นการ
ทางานเป็นทีมที่มาจากส่วนงานแตกต่างกัน (Cross-functional Team) ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างทีม
การเป็นผู้นาทีม การพาทีมไปสู่เป้าหมาย หรือการเป็นสมาชิกของทีมชนะ (Winning Team Player) ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับองค์กรและตัวท่านเอง
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก : เวลา 09.00 - 16.30 น.
09.00 - 10.30 น. การบริหาร Supply Chain แบบองค์รวม
10.45 - 12.15 น. ทาความรู้จักและเข้าใจต้นทุนของ Supply Chain
13.15 - 14.45 น. ต้นทุนทางการเงิน Supply Chain เรื่องง่ายๆ
(Supply Chain Finance for Non-Finance)
15.00 - 16.30 น. Workshop: Supply Chain Finance
วันที่สอง : เวลา 09.00 - 16.30 น.
09.00 - 10.30 น. งานสาเร็จง่ายขึ้นโดย การทางานแบบ Cross Functional Team
10.45 - 12.15 น. 5 ขั้นตอนของการสร้างทีมและหลักการ Master Mind Group
13.15 - 14.45 น. เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน
15.00 - 16.30 น. Workshop: การวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน Supply Chain ถามตอบ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. สามารถอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในขบวนการ Supply Chain และความสัมพันธ์
ของ Supply Chain กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร
2. สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนต่างๆ ใน Supply Chain
3. สามารถวิเคราะห์หาโอกาสในการลดต้นทุน Supply Chain
4. สามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของการท างานแบบ Cross Functional
Team เพื่อลดต้นทุน Supply Chain
5. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ 5 ขั้นตอนของการสร้างทีม , หลักการ Master Mind
Group และการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น RACI Chart
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
ผู้ที่ไม่ได้ทางานด้าน Supply Chain
หรือไม่มีพื้นฐานด้าน Finance

สามารถเรียนได้ !!

วิทยากร
คุณเอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล CPIM, ESLog, MILT
ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ และซัพพลายเชน
อดีต ผู้บริหารซัพพลายเชน ระดับภูมิภาคของ
บ ริ ษั ท ใ น Fortune 500 แ ล ะ เ ป็ น S&OP
Champion และประสบการ์ณทางซัพพลายเชน
ทั้ ง กว้ า งและลึ ก มากกว่ า 20 ปี และได้ รั บ
Cerfitication CPIM จาก American PICS และ
European Senior Logisticians แ ล ะ MILT
จ า ก Chartered Institute of Logistics and
Transport (UK)
อัตราค่าลงทะเบียน
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