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 หลักสูตร  การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคมุสต็อกสมัยใหม่ 

Modern Warehousing/Stock Management & Control 
วันที่ 16  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James   ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สมเกยีรติ  ลรัีตนขจร  
ลดพิเศษ สมคัร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท 

 

 
 

ได้รับอนญุาตจากเจ้าของผู้ร่างโครงสร้างหลักสูตร (อาจารย์สมเกยีรติ ลีรัตนขจร) โดยตรง 

หลกัการและเหตุผล 
      การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบส าคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนท่ี

ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการท างานท่ีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีทันสมยั และบุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ ท้ัง 3 ส่ิงนีต้้องท างานสอดประสานกัน เพ่ือให้เกิดความแม่นย าใน
การท างาน 
       การเกบ็สตอ็กไว้มากเกินไป ท าให้ต้นทุนสูงขึน้และเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเกบ็สตอ็กน้อยเกินไปท า
ให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ท าให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสตอ็กท่ีไม่ถกูต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็
เกิดปัญหาซ ้าซากไม่รู้จักจบส้ิน การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ท่ีใช้กันในบริษัทช้ันน าในการควบคุมดูแลระดับสตอ็กให้พอดี
จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยไม่ต้องเพ่ิมคน 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าท่ีดี เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นได้ 
      2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพ่ือใช้พืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   หัวหน้าคลังสินค้า  เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของ
องค์การ 
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หัวข้อการฝึกอบรม (พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร) 

 Why have Warehouse? 

   - ท าไมต้องมีคลังสินค้า 

   - วตัถปุระสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า 

   - การวดัผลงานในการจัดการคลังสินค้า 

   - ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ 

   - ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 

   How much Stock to Hold? 

   - ส่ิงส าคัญในการจัดการ Stock 

   - ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock 

   - เทคนิคการเติมเตม็สตอ็กแบบ ROP & EOQ 

   - ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule 

 การวางระบบให้สัมพนัธ์กบัการเคลื่อนไหวของสินค้า 

   - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง 

   - การจัดเกบ็สินค้าและพัสดุในคลัง 

   - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง 

   - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง 

   - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคล่ือนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ 

+ ปัจจัยท่ีต้องค านึงในการออกแบบคลังสินค้า 
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+ ข้อมลูพืน้ฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า 

+ หลักการ Use of Cube 

+ การก าหนดความต้องการใช้พืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิผล 

+ วิธีการคัดเลือกระบบจัดเกบ็ในคลังสินค้าอย่างถกูต้อง 

   - แนวคิดวางผงัและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow) 

+ ปัจจัยท่ีต้องค านึงในการไหลของสินค้า (การรับ การจัดเกบ็ การเลือกหยิบ การเติมเตม็สินค้า การจ่าย) 

+ หลักการ Length of Flow 

   - หลักการก าหนดพืน้ท่ีของคลังสินค้า 

   - เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พืน้ท่ีและควบคุม FIFO 

+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle 

   - หลักการพิจารณาต าแหน่งการวางสินค้า 

   - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพ่ือทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์ 

   - การแก้ปัญหาการจัดเกบ็สตอ็กสมยัใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 Materials Handling Solution 

   - ปัจจัยท่ีต้องค านึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE) 

   - ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE) 

   - หลักการในการเลือก Folklift 

   - การดูแลรักษาอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE) 
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 Stock Check Methods 

   - เทคนิคหลากหลายในการเช็คสตอ็ก 

   - วิธีการวดัความแม่นย าจากการตรวจเช็ค 

   - การน า Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสตอ็ก 

   - กรณีศึกษาการน า Radio Frequency มาช่วยเช็คสตอ็กในงานจริง 

 เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยดุการเคลื่อนไหว 

 เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง 

   - วิธีการสอบทวนสตอ็ก (Stock Verification) 

   - วิธีสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุแห่ง Discrepancies 

 วิธีการจัดการกบัสินค้าทีไ่ม่เคลื่อนไหว (Dead stock) 

 ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ 

 ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกนั กรณสิีนค้าขาดเกินจาก STOCK 

 Logistics System Performance 

   - Key Performance Indicators (KPIs) ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้า 

วิธีการฝึกอบรม  เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ ท่ีกลุ่มของผู้ เข้าร่วม
สัมมนา อธิบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการ
บรรยาย บรรยายสรุป  ถาม – ตอบ 

วิทยากรในการฝึกอบรม    อาจารย์สมเกยีรติ  ลีรัตนขจร 
   - ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด 
   - ท่ีปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
   - วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซ้ือนานาชาติของอังกฤษ 
   - ผู้เช่ียวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 
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   - ท่ีปรึกษาธุรกิจบริหารงานโลจิกส์หลากหลายองค์กร 
   - อดีตผู้บริหารระดับสูงฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากัด (หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค) 

 

ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :    
1 วนั ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
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