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การจดัการคลังสินคา้ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

วันท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize Hotel  ถนนรชัดาภิเษก  กรงุเทพฯ  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์   ตู้ทอง 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 กมุภาพนัธ์ 63 
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

หลักการและเหตุผล 

   การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE)ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพืน้ท่ี 
ระบบจัดเกบ็และเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าท่ีเหมาะสม หลักสูตรนีจ้ะถือเป็นกลยทุธ์ส าคัญท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบ
ความ ส าเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคลด็ลับองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กร ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะน ามาซ่ึง
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง 

      หลักสูตรนีจ้ะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด เพ่ือให้องค์กรของท่านเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าหรือผู้ ท่ีมาติดต่อ ซ่ึง
จะท าภาพลักษณ์ของดีขึน้และเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า  
 
 

เนือ้หาหลักสูตร 
การบริหารคลังสินค้า และความส าคัญของงานคลังสินค้า 

- การจัดLAY OUTการบริหารพืน้ท่ีคลังสินค้า 

 - การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ 

 - การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ 

 - การส่ังซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง 
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- ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า 

- บทบาทและความส าคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY4.0 ) 

- ท าไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความส าคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง 

- บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่ 

 - ดัชนีชีก้ารวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง 

- ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ท่ีพบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า 

- แนวคิดความสูญเปล่าจากการเกบ็สินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ท่ีมากเกินไปในกระบวนการผลิต 

 การค้นหาปัญหาและสาเหตุ 

การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ 

แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า 

-การจัดเกบ็แบบFIFO/FEFO/LIFO 

-การแยกประเภทสินค้าในการจัดเกบ็ 

-WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการท างานในคลังสินค้า 

- กลยทุธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลักABC ANALYSIS 

- หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ใน
คลังสินค้า 

- การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT)ใน
คลังสินค้า 

- บทบาทหน้าท่ีความส าคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC) 

 -เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK)โดยไม่ต้องหยดุท าการเบิก-จ่ายสินค้า 
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-การตรวจนับและการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการร่ัวไหล 

- การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 - ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า 

 -ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากบัฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย) 

-WORKSHOPการเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า 

-สรุป ถาม - ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล 

กลุ่มผู้เข้าอบรม 
หัวหน้างานระดับหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ทุกระดับในองค์กร 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

ฟรี !!!   รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 10 ก.พ.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล ์ : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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