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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคมุสต็อกสมัยใหม่   

(Modern Warehousing/Stock Management & Control) 
 

วนัศุกร์ท่ี  20   มกราคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลักการและเหตุผล 
 
     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพ
พลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสดุอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของ
กระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถดุิบ สินค้าสำเรจ็รูป ชิ้นสว่นและวัสดุตา่ง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคง
คลัง  ต้นทุนสินคา้คงคลงัเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจดัการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่
สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันตอ่การความต้องการของลูกคา้เสมอ เพื่อสรา้งยอดขาย
และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังตำ่อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตต่ำลงได้อีกด้วย           

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจดัการในการรับ การตรวจสอบ การจดัเก็บใน
ส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่งสินคา้สำหรับกิจกรรมขาออก ให้ผู้รับเพื่อกระจาย
สินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน 
และให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอยา่งเหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้สามารถรองรับ
การเป็นคลังสินค้าในยุคใหม่ ด้วยปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดว้ยการใช้หลักการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและการใชเ้ทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานคลังสินค้า 
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          โดยในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Logistics 4.0 การใช้นวัตกรรมการสื่อสารและควบคุมแบบไร้สายความเร็วสูงในทุก
สรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าและการใช้โปรแกรม AI (Artificial 
Intelligence) เพื่อการพฒันาก้าวไปสู่คลังสินค้าอจัฉริยะ (Smart Factor or Warehouse) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข็งขันได้อย่างต่อเน่ือง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินคา้ เช่น การลดระยเวลาการรับสินค้า การตรวจสอบสินค้าได้
อย่างถูกต้อง การจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การหยิบสินค้าได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว การบรรจสุินค้าและ
การนำส่งสินคา้ไดต้ามกำหนด ด้วยหลักการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานดา้น
คลังสินค้าอย่างได้ผล 

2. ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3. รู้จักการประยุกต์นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันได้อย่างแท้จริง 

4. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม รวมถึงการเติมเต็มสินค้าไดท้นัก่อนที่สินค้า
จะหมด โดยยังสามารถให้บริการจดัส่งสินค้าให้กบัลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและทันต่อเวลา 

 
เน้ือหาของหลักสูตร 

1. ความหมายของการจดัการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการ
ดำเนินงาน 

2. การจดัพื้นที่และการปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ ภายในคลังสินค้าอย่างมีประสทิธิภาพ 
3. บทบาทหน้าที่ของการจดัการคลังสินค้ายุคใหม่ 
4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า 
5. การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) 
6. การประยุกต์ใช ้JIT และระบบ ABC ในการลดปรมิาณสินค้าคงคลัง 
7. การจดัการและบริหารตน้ทุนสินค้าคงคลังอย่างมปีระสิทธิภาพ  
8. ระบบ EOQ (Economic Order Quantity) และการหาจดุสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) 
9. การกำหนดปริมาณสินคา้เผื่อฉุกเฉิน (Safety Stock) 
10. เทคโนโลยีการจดัการคลงัสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0 
11. นวัตกรรม AI และ IoT เพื่อการจัดการคลังสินค้า 

 
วิธีการสมัมนา การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย 
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กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก  ผู้จดัการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบัติการ ฝา่ย
คลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝา่ยผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ระยะเวลา  1 วัน  จำนวน  6 ชัว่โมง  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
   
 

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ ์ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม 

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

                                    - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   

                                    - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain    

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

                                    - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี       

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต         

                                    - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์     

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 
 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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