
 

 

หลกัสตูร การจดัการคลงัสนิคา้และควบคมุสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 

วนัที ่9 ตลุาคม 2564  

เวลา 09.00-16.00 Online Training by Zoom) 

เนือ้หาของหลกัสตูร 

1. การบรหิารจัดการกจิกรรมตา่งๆในคลังสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o การบรหิารจัดการกจิกรรมตา่งๆในคลังสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o การจัดพืน้ทีค่ลังสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ การวางผังของคลังสนิคา้และการจัดการการไหล/การ

เคลือ่นไหวของสนิคา้อยา่งรวดเร็ว 
o ตรวจนับสนิคา้และเทคนคิการด าเนนิงาน (Cycle Count Inventory) 
o ดัชนวีดัประสทิธภิาพการท างานของคลังสนิคา้ 
o การวดัผลการปฏบิัตงิานของคลังสนิคา้ 
o เทคนคิดา้นคลังสนิคา้ทีค่วรรู ้
o ตัวอยา่ง & การเก็บขอ้มลูเพือ่ประเมนิผลตาม KPIs 

2. การควบคมุสนิคา้คงคลังอยา่งมอือาชพี 
o การจัดการและบรหิารตน้ทนุสนิคา้คงคลังอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o วธิกีารควบคมุปรมิาณสนิคา้คงคลังใหล้ดลงอยา่งเหมาะสม 
o Economic Order Quantity (EOQ) การสัง่ซือ้ทีป่ระหยัด 
o การก าหนดคา่ Safety Stock และรอบการสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสม 
o การพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้ (Customer Demand Forecasting) 
o การลดตน้ทนุดา้นการจัดซือ้และจัดหาแบบ Lean (Lean Purchasing & Procurement) 

3. การแบง่กลุม่สนิคา้คงคลังแบบ ABC 
o การแบง่กลุม่สนิคา้ตามหลักการ Pareto 
o การตรวจนับสนิคา้ตามรอบระยะเวลา 
o การก าหนดปรมิาณสนิคา้คงคลัง Type A, B และ C 
o การวางแผนการลดปรมิาณสนิคา้คง 

4. เครือ่งมอืและเทคโนโลยกีารจัดการคลังสนิคา้ 
o การใช ้Barcode & RFID ในการบง่บอกสนิคา้ 



 

o การใชร้ะบบ WMS (Warehouse Management System) 
o เพิม่ความชาญฉลาดในการจัดการคลังสนิคา้และการจัดการสนิคา้คงคลังดว้ยเทคโนโลย ีIoT 
o เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่สนิคา้ไปยังลกูคา้ปลายทางดว้ยระบบ IoT 

5. กรณีศกึษา การลดตน้ทนุการด าเนนิงานคลังสนิคา้อยา่งไดผ้ล 
o การใชร้ะบบ Pick face เพือ่การหยบิสนิคา้ 
o การใชร้ะบบ Lean Warehousing กับการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ 

วธิกีารอบรม 
การบรรยาย การฝึกปฏบิตั ิและรว่มอภปิราย 

กลุม่เป้าหมาย 
ผูจั้ดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบักลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่าย
คลงัสนิคา้ วศิวกร 

 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ ำนวน  6 ชัว่โมง เวลำ 09.00-16.00 

ค่ำอบรม/รำคำท่ำนละ 2,500 บำท (ไม่รวม VAT 7%)  
Promotion ช่วงนีม้ำ 4 จ่ำย 3 

รูปแบบการฝึกอบรม กำรบรรยำย ผ่ำนระบบ Online ด้วย Application Zoom 
 

วิทยากร :  อำจำรย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  
             - MBA Logistics Management 
             - Lean Production Consultant 
             - ท่ีปรึกษำสมำพนัธ์สมำคมอตุสำหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 
             - ท่ีปรึกษำเครือข่ำย Lean Production สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  
             - ท่ีปรึกษำอตุสำหกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 
             - อำจำรย์พิเศษและวิทยำกรด้ำนกำรผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลำยแห่ง 
             - ท่ีปรึกษำสถำนประกอบกำรดีเด่นโครงกำร OPOAI กระทรวงอตุสำหกรรม 

 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 



 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

 

  

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 

หลกัสตูร  การจดัการคลงัสนิคา้และควบคมุสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 


