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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
การบริหารจัดการและการด าเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Warehouse Management)  
 

วนัอังคารท่ี  17  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 : อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

 

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

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล 
การจดัการคลงัสินคา้ (WAREHOUSE) ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผงัพ้ืนท่ี 

ระบบจดัเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม หลกัสูตรน้ีจะถือเป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีช่วยใหธุ้รกิจประสบ
ความ ส าเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขนัได ้และถือเป็นเคลด็ลบัองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องคก์ร ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบในดา้นการบริหารและจดัการสินคา้คงคลงัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพ
อยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รอยา่งแทจ้ริงการบริหารงานคลงัสินคา้ และความส าคญัของงาน
คลงัสินคา้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการงานสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้
ไปประยกุตใ์ชง้านในการพฒันาไดอ้ยา่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการท างานใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบั
หน่วยงานหลกั และหน่วยงานท่ีเก่ียวของไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบท่ีถูกตอ้ง 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีเทคนิคการโตต้อบ  และตอบสนองต่อค าส่ังซ้ือท่ีไม่แน่นอน ดว้ยแนวคิดการออกแบบการ
จดัซ้ือ ท่ีเลก็ลงและมีระยะเวลาส่งมอบท่ีส้ันลง และระบบการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมีทศันคติท่ีดี และมองเห็นประโยชน์ในการน ามาบริหารและจดัการคลงัสินคา้ท่ีเป็น
สากล 
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หัวข้อการอบรม 

1. การจดั LAY OUT การบริหารพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 
2. การบริหารพสัดุคงคลงั / สินคา้คงเหลือ 

3. การรับ / จ่ายสินคา้ และการตรวจสอบ 

4. การส่ังซ้ือ และการกระจาย / จดัส่ง 
5. ระบบความปลอดภยัของคลงัสินคา้ 
6. บทบาทและความส าคญัของการจดัการคลงัสินคา้ในโลกแห่งการแข่งขนั (INDUSTRY 4.0 ) 

7. ท าไมตอ้งมีสินคา้คงคลงั ? และความส าคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 

8. บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานคลงัสินคา้สมยัใหม่ 

9. ดชันีช้ีการวดัประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจดัการสินคา้คงคลงั 

10. ปัญหาและตน้ทุนประเภทต่างๆ ท่ีพบในการปฏิบติังานคลงัสินคา้ 
11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินคา้คงคลงั (UNNECESSARY STOCK) ท่ีมากเกินไปในกระบวนการผลิต 

• การคน้หาปัญหาและสาเหตุ 
• การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ 
• แนวทางและการปรับปรุงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

12. การวดัผลปฏิบติังานของฝ่ายคลงัสินคา้ และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลงัสินคา้ 
13. การจดัเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO 

14. การแยกประเภทสินคา้ในการจดัเก็บ 

15. WORKSHOP การคน้หาความสูญเปล่าในกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ 

16. กลยทุธ์การวิเคราะห์และจดัการสินคา้คงคลงัดว้ยหลกั ABC ANALYSIS 

17. หลกัการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนยา้ยสินคา้คงคลงั (MATERIALS HANDLING 

SYSTEM) ในคลงัสินคา้ 

18. การป้องกนัความผิดพลาดจากการหยบิสินคา้ (ERROR PICKING) และการเติมสินคา้ (REPLENISHMENT) 

ในคลงัสินคา้ 
19. บทบาทหนา้ท่ีความส าคญัของ WAREHOUSE และศูนยก์ระจายสินคา้ (DISTRIBUTION CENTERS; DC) 

20. เทคนิคการตรวจนบัเช็คสินคา้คงเหลือ (STOCK) โดยไม่ตอ้งหยดุท าการเบิก-จ่ายสินคา้ 

21. การตรวจนบัและการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหล 

22. การจดัการขอ้มูลสารสนเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

23. ระบบอตัโนมติัและและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการจดัการคลงัสินคา้ 
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24. ปฏิสัมพนัธ์งานคลงัสินคา้กบัฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบญัชี จดัซ้ือ และฝ่ายขาย) 
25. WORKSHOP การเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงการจดัการคลงัสินคา้ 

26. สรุป ถาม – ตอบขอ้ซกัถาม และทดสอบ/ประเมินผล 
 
หมายเหตุ หัวข้อทีเ่สนอสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเหน็ของวิทยากร 

 

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 

 
 

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 
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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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