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การจดัการคลังสินคา้/บรหิารและควบคุมสต็อกสมยัใหม่ 

(Inventory & Warehouse Management) 

วันท่ี 20 กนัยายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Bangkok Lotus Hotel   ซ.สุขุมวิท 33  ใกล ้BTS พรอ้มพงษ ์กรงุเทพฯ ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารยร์าชันทร ์ ชัยวัฒนานนท ์

ผุเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการซัพพลายเชนและโลจิสติกส ์  

หลักการและเหตุผล 

   การวางแผนการบริหารจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse)  และสินคา้คงคลงั  (Inventory)  เป็นยทุธศาสตร์
ส าคญัท่ีช่วยใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ สามารถต่อสู้คู่แข่งขนัได ้ซ่ึงคลงัสินคา้มีความส าคญัท่ีสุดในระบบโลจิ
สติกส์  ในการบริหารจดัการคลงัสินคา้  ตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัหลายอยา่งเขา้มาร่วมดว้ย  และดว้ย  ความซบัซอ้น  
ท่ีตอ้งการใหก้ารบริหารมีคุณภาพท่ีดี  ตอ้งอาศยัระบบการท างานท่ีมีคุณภาพ  มีระบบเทคโนโลย ี อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั  และบุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพทั้ง 3 ส่ิงน้ี  ตอ้งท างานสอดคลอ้งประสานกนั  เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการ
ท างาน   

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
      1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนิคการจดัระบบและบริหารคลงัสินคา้ท่ีดี เพื่อเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นได ้
      2.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

หัวข้อการฝึกอบรม   

1. คลงัสินค้า... เบื้องหลังความส าเร็จของธุรกจิ 
2. ท าไมต้องมีคลงัสินค้า 
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลงัสินค้า 
4. ต้นทุนการบริหารคลงัสินค้า 
5. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลงัสินค้าสมัยใหม่ 

- ส่ิงส าคญัในการจดัการสต๊อก และผลกระทบต่อองคก์รในการจดัการสต๊อก 
- ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule 
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6. การออกแบบคลงัสินคา้ และการไหล / การเคล่ือนไหวของสินคา้  และการจดัการกบักองเก็บ 

7. แนวคิดการไหลของสินคา้ 

- หลกัการก าหนดพื้นท่ีของคลงัสินคา้ 

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีและควบคุม FIFO 

- หลกัการพิจารณาต าแหน่งการวางสินคา้ 

8. เทคนิคการเพิม่ประสิทธิภาพโดยการพฒันา  WMS (Warehouse Management System) 

9. เทคนิคการตรวจนบัสต๊อก  (Stock) 

10. ตวัวดัความส าเร็จ  (KPI)  ของคลงัสินคา้ 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 

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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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บ
ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089

