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บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

การบริหารจัดการและการด าเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Warehouse Management)  

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ  **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   
 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

พเิศษ  สมัคร 4 จ่าย 3 เท่าน้ัน  จากราคาท่านละ 3,500.- 
 

 

หลกัการและเหตุผล 
การจดัการคลงัสินคา้ (WAREHOUSE) ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผงัพื้นท่ี 

ระบบจดัเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม หลกัสูตรน้ีจะถือเป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีช่วยใหธุ้รกิจประสบความ 
ส าเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขนัได ้และถือเป็นเคลด็ลบัองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร ความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบในดา้นการบริหารและจดัการสินคา้คงคลงัจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพอยา่งเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รอยา่งแทจ้ริงการบริหารงานคลงัสินคา้ และความส าคญัของงานคลงัสินคา้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบับรหิารจดัการงานสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้
ไปประยกุตใ์ชง้านในการพฒันาไดอ้ย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู ้และเทคนิคต่างๆ มาปรบัปรุงการท างานใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบั
หน่วยงานหลกั และหน่วยงานที่เก่ียวของไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถกูตอ้ง 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีเทคนิคการโตต้อบ  และตอบสนองต่อค าสั่งซือ้ที่ไม่แน่นอน ดว้ยแนวคิดการออกแบบการ
จดัซือ้ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาสง่มอบที่สัน้ลง และระบบการเบิกจ่ายสินคา้คงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมีทศันคติที่ดี และมองเห็นประโยชนใ์นการน ามาบรหิารและจดัการคลงัสินคา้ที่เป็น
สากล 

หัวข้อการอบรม 

1. การจดั LAY OUT การบริหารพืน้ที่คลงัสินคา้ 
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2. การบริหารพสัดคุงคลงั / สินคา้คงเหลือ 

3. การรบั / จ่ายสินคา้ และการตรวจสอบ 

4. การสั่งซือ้ และการกระจาย / จดัสง่ 

5. ระบบความปลอดภยัของคลงัสินคา้ 

6. บทบาทและความส าคญัของการจดัการคลงัสินคา้ในโลกแห่งการแข่งขนั (INDUSTRY 4.0 ) 

7. ท าไมตอ้งมีสินคา้คงคลงั ? และความส าคญัของการจดัการสินคา้คงคลงั 

8. บทบาทและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่ปฏิบติังานคลงัสินคา้สมยัใหม่ 

9. ดชันีชีก้ารวดัประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจดัการสินคา้คงคลงั 

10. ปัญหาและตน้ทนุประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบติังานคลงัสินคา้ 

11. แนวคิดความสญูเปล่าจากการเก็บสินคา้คงคลงั (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต 

• การคน้หาปัญหาและสาเหต ุ

• การวิเคราะหถ์ึงปัญหาและสาเหต ุ

• แนวทางและการปรบัปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การวดัผลปฏิบติังานของฝ่ายคลงัสินคา้ และปัญหา/อปุสรรคในการบรหิารคลงัสินคา้ 

13. การจดัเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO 

14. การแยกประเภทสินคา้ในการจดัเก็บ 

15. WORKSHOP การคน้หาความสญูเปลา่ในกระบวนการท างานในคลงัสินคา้ 

16. กลยทุธก์ารวิเคราะหแ์ละจดัการสินคา้คงคลงัดว้ยหลกั ABC ANALYSIS 

17. หลกัการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนยา้ยสินคา้คงคลงั (MATERIALS HANDLING 

SYSTEM) ในคลงัสินคา้ 

18. การป้องกนัความผิดพลาดจากการหยิบสินคา้ (ERROR PICKING) และการเติมสินคา้ (REPLENISHMENT) 

ในคลงัสินคา้ 

19. บทบาทหนา้ที่ความส าคญัของ WAREHOUSE และศนูยก์ระจายสินคา้ (DISTRIBUTION CENTERS; DC) 

20. เทคนิคการตรวจนบัเช็คสินคา้คงเหลือ (STOCK) โดยไม่ตอ้งหยดุท าการเบิก-จ่ายสินคา้ 

21. การตรวจนบัและการตรวจสอบเพื่อปอ้งกนัการรั่วไหล 

22. การจดัการขอ้มลูสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส ์

23. ระบบอตัโนมติัและและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการจดัการคลงัสินคา้ 

24. ปฏิสมัพนัธง์านคลงัสินคา้กบัฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบญัชี จดัซือ้ และฝ่ายขาย) 
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25. WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรบัปรุงการจดัการคลงัสินคา้ 

26. สรุป ถาม – ตอบขอ้ซกัถาม และทดสอบ/ประเมินผล 

หมายเหตุ หัวข้อทีเ่สนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเหน็ของวิทยากร 
 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 10,500 735 315 10,920 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

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

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

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

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขท่ีผู้เสยีภาษี 
0105555113021 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่า
ธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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