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การจัดการ Spare part ให้มีประสิ ทธิ ภาพ

โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
“เมือ่ ระบบการผลิตกาลังเปลีย่ นผ่านจากการใช้คนเป็ นการใช้เครือ่ งจักรมากขึน้
“เมือ่ อาหาร และสุขภาพทีด่ ขี องเครือ่ งจักร จาเป็ นต้องดูแลให้ดเี หมือนการปฏิบตั ติ ่อพนักงานมากขึน้ ”
“เมือ่ ความต้องการของลูกค้า-ช้าไม่ได้”
“เมือ่ MTTR (ระยะเวลาในการซ่อม) ก็เร็วแต่ Breakdown ก็ยงั นาน เกิดไรขึน้ ในระบบการทางาน”
“เมือ่ เครือ่ งจักรเป็ นสินทรัพย์ทต่ี อ้ งผลิตเงิน สร้างรายได้ให้องค์กร แต่ตอ้ งกลับมาจอดรออะไหล่”
“เมือ่ อะไหล่ของเครือ่ งจักรมีมากมายต้องดูแล/บางรายการก็แพง ต้องกลายเป็ นเงินจม ต้นทุนจัดเก็บก็
สูง”
การจัดการสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ (Spare Part) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กาลังมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่
สาหรับการบริหารในปั จจุบนั
เพื่อสนับสนุนให้ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามี
ความน่ าเชื่อถือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการทีร่ วดเร็ว ทันตามความเปลีย่ นแปลงของลูกค้า และอยูบ่ น
พืน้ ฐานของต้นทุนการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม มีการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตรการอบรมจะนาเสนอทัง้ ภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อสร้างแนวคิดในการจัดการวัสดุ
คงคลังประเภทอะไหล่ (Spare Part) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เครือ่ งจักรได้ใช้งานเต็มกาลังความสามารถ
ภายใต้การต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสม มีความเข้าใจในวิธกี ารวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้า
คลัง ระบบการควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้เทคนิค เครือ่ งมือและหลักปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสาหรับ
วัสดุคงคลังในแต่ละชนิด
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด หลักการของการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในหลัก ปฏิบตั ิ เทคนิค ในการจัดการสินค้าคงคลัง และการ
กาหนดระดับสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ (Spare Part) ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการประเมินสมรรถนะของการจัดการสินค้าคงคลัง
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีสมรรถนะในการจัดการสินค้าคงคลังทีด่ ขี น้ึ และช่วยลด
ต้นทุนในการดาเนินงาน
หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวคิดและความสาคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
เทคนิคการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ – Spare Part (ABC, VED, SED, HML ฯลฯ)
การคาดการณ์และกาหนดปริมาณความต้องการสินค้าคงคลัง
การกาหนดปริมาณ-รอบเวลาเพื่อเติมวัสดุคงคลัง (ROP, SS, EOQ, ระดับ Min-Max ฯลฯ )
สมรรถนะและตัวชีว้ ดั สาหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
หลักปฏิบตั ิ และยุทธวิธที ด่ี เี พื่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop/Case Study : การจัดการสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ (Spare Part)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
เหมาะสาหรับ:
1. ผูบ้ ริหาร / หัวหน้างาน / ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
1.1 การประมาณการความต้องการของสินค้าคงคลัง ประเภทอะไหล่ (Spare part)
1.2 การจัดซือ้ จัดหา และจัดเตรียมสินค้าคงคลัง ประเภทอะไหล่ (Spare part) ให้เพียงพอ
1.3 การดูแล ตรวจสอบ และควบคุมสินค้าคงคลัง ประเภทอะไหล่ (Spare part)
2. ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย/ปฏิบตั งิ านเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
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