www.hrdzenter.com
“Knowledge has no limit”

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 089-773-7091 , 089-606-0444

การจัดการคลังสิ นค้ า/บริ หารและควบคมุ สต็อกสมัยใหม่
Modern Warehousing / Stock Management and control
**ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของผู้ร่างโครงสร้ างหลักสู ตร (อาจารย์ สมเกียรติ ลีรัตนขจร) โดยตรง

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ Boulevard Hotel Bangkok สุ ขุมวิทซอย 5 ใกล้ BTS นานา **สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ สมเกียรติ ลีรัตนขจร
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนระดับแนวหน้ าของประเทศไทย
ทีป่ รึ กษาธุรกิจบริ หารงานด้ านโลจิสติกส์ หลากหลายองค์ กร
อาจารย์ พเิ ศษปริญญาโท MBA – Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อดีตผู้บริ หารระดับสู ง (Executive Business Director) ฝ่ ายศูนย์ กระจายสิ นค้ าและโลจิสติกส์
บริษทั ดีทแฮล์ ม จากัด (DKSH) / หน่ วยธุรกิจอุปโภคบริ โภค

หลักการและเหตุผล
การบริ หารจัดการคลังสิ นค้ าต้ องมีองค์ ประกอบสาคัญหลายอย่ างเข้ ามาร่ วมด้ วย และด้ วยความซั บซ้ อนที่ต้องให้
การบริ หารมีคุณภาพดี จึงต้ องอาศัยระบบการทางานที่มีคุณภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่ องมือที่
ทันสมัย และบุคลากรที่เป็ นมืออาชี พ ทั้ง 3 สิ่ งนีต้ ้ องทางานสอดประสานกัน เพื่อให้ เกิดความแม่ นยาในการทางาน
การเก็บสต็อกไว้ มากเกินไป ทาให้ ต้นทุนสูงขึ น้ และเสี ยเปรี ยบในเชิ งการแข่ งขัน การเก็บสต็อกน้ อยเกินไปทาให้ ของ
ขาดไม่ พอใช้ ไม่ พอขาย ทาให้ เสี ยโอกาส และเสี ยลูกค้ า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ ถกู ต้ อง และไม่ ร้ ู วิธีป้องกัน ก็เกิด
ปั ญหาซ้าซากไม่ ร้ ู จักจบสิ ้น การเรี ยนรู้ เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้ กันในบริ ษัทชั้นนาในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้ พอดี
จะช่ วยให้ เราเกิดแนวคิ ดในการปรั บปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยไม่ ต้องเพิ่มคน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริ หารคลังสิ นค้ าที่ดี เพื่อเป็ นการลด
ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ จาเป็ นได้
2. เพิ่มให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถออกแบบคลังสิ นค้ าเพื่อใช้ พืน้ ที่ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพิ่มให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ องค์ กร
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรม
หัวหน้ าคลังสิ นค้ า เจ้ าหน้ าที่คลังสิ นค้ า เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องขององค์ การ
หัวข้ อการอบรม (Course Outline)
(พร้ อมภาพและวิดีโอตัวอย่ างจริ งประกอบการบรรยายแบบเข้ มข้ นตลอดหลักสู ตร)
1. Why have Warehouse?
- ทาไมต้ องมีคลังสิ นค้ า
- วัตถุประสงค์ หลักของการบริ หารจัดการคลังสิ นค้ า
- การวัดผลงานในการจัดการคลังสิ นค้ า
- ความรั บผิดชอบหลักในระดับปฏิ บัติการ
- ต้ นทุนการบริ หารคลังสิ นค้ า
2. How much Stock to Hold?
- สิ่ งสาคัญในการจัดการ Stock
- ผลกระทบต่ อองค์ กรในการจัดการ Stock
- เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ
- ABC Analysis - Pareto’s 80/20 Rule
3. การวางระบบให้ สัมพันธ์ กบั การเคลื่อนไหวของสินค้ า
- การรั บสิ นค้ าและพัสดุเข้ าคลัง
- การจัดเก็บสิ นค้ าและพัสดุในคลัง
- การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ ายของออกจากคลัง
- เทคนิคการบันทึกรั บสิ นค้ าเข้ าคลังและบันทึกเบิกจ่ ายออกจากคลัง
- การออกแบบคลังสิ นค้ าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสิ นค้ าและการจัดการกับกองเก็บ
+ ปั จจัยที่ต้องคานึงในการออกแบบคลังสิ นค้ า
+ ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบการออกแบบคลังสิ นค้ า
+ หลักการ Use of Cube
+ การกาหนดความต้ องการใช้ พืน้ ที่อย่ างมีประสิ ทธิ ผล
+ วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสิ นค้ าอย่ างถูกต้ อง
- แนวคิดวางผังและการไหลของสิ นค้ า (Warehouse Layout and Flow)
+ ปั จจัยที่ต้องคานึงในการไหลของสิ นค้ า (การรั บ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสิ นค้ า การจ่ าย)
หลักการ Length of Flow
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- หลักการกาหนดพืน้ ที่ของคลังสิ นค้ า
- เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ พืน้ ที่และควบคุม FIFO
+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle
- หลักการพิจารณาตาแหน่ งการวางสิ นค้ า
- จ่ ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่ อสถานการณ์
- การแก้ ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
Materials Handling Solution
- ปั จจัยที่ต้องคานึงในการเลือกอุปกรณ์ ท่ ุนแรง (MHE)
- ประเภทของอุปกรณ์ ท่ ุนแรง (MHE)
- หลักการในการเลือก Folklift
- การดูแลรั กษาอุปกรณ์ ท่ ุนแรง (MHE)
Stock Check Methods
- เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก
- วิธีการวัดความแม่ นยาจากการตรวจเช็ค
- การนา Inventory Tag มาช่ วยในการเช็คสต็อก
- กรณี ศึกษาการนา Radio Frequency มาช่ วยเช็คสต็อกในงานจริ ง
เทคนิคการเช็ คสิ นค้ าคงเหลือโดยไม่ ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่ าง
- วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)
- วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ ง Discrepancies
วิธีการจัดการกับสินค้ าทีไ่ ม่ เคลื่อนไหว (Dead stock)
ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
ปัญหาการตรวจนับสินค้ าตลอดจนการแก้ ไขและป้ องกัน กรณีสินค้ าขาดเกินจาก STOCK
Logistics System Performance
- Key Performance Indicators (KPIs) ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารจัดการคลังสิ นค้ า
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090 645 0992 , Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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