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สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
หลักการและเหตุผล 
การบรหิารจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานทีท่กุคนรูจั้กกนัดใีนนามของLogistics & Supply Chainซึง่เป็นเครือ่งมอืที่
ส าคัญในการแขง่ขันทางธรุกจิในยคุปัจจบุนั ความเขา้ใจในเรือ่งของโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน จะท าใหอ้งคก์รสามารถ
เพิม่ศักยภาพการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ เพือ่ตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้โดยแทจ้รงิ 
หลักสตูร"Logistics & Supply Chainคลังสนิคา้ และการจัดสง่กระจายสนิคา้"ถกูออกแบบมาตามแนวความคดิที่
ทันสมัย สามารถน าไปปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งLogistics & Supply Chainใหส้อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคห์ลักขององคก์รและ
ความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย และเขา้ใจกระบวนการในการปรับปรงุประสทิธภิาพของLogistics & Supply 
Chainเพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้

การจดัการคลงัสนิคา้(Warehouse Management)เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถงึ การจัดสง่สนิคา้
ใหผู้รั้บเพือ่กจิกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบรหิาร ด าเนนิธรุกจิ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลังสนิคา้ก็เพือ่ใหเ้กดิการ
ด าเนนิการเป็นระบบให ้คุม้กบัการ ลงทนุ การควบคมุคณุภาพของการเก็บ การหยบิสนิคา้ การป้องกนั ลดการสญูเสยี
จากการ ด าเนนิงานเพือ่ใหต้น้ทนุการด าเนนิงานต า่ทีส่ดุ และการใชป้ระโยชนเ์ต็มทีจ่ากพืน้ที ่คลังสนิคา้นับเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคัญสว่นหนึง่ในโซอ่ปุทาน 

การจดัสง่กระจายสนิคา้ปัจจบุนัการขนสง่และการกระจายสนิคา้มคีวามส าคัญตอ่ธรุกจิเกอืบทกุประเภททัง้ในสว่นการ
จัดหาวัตถดุบิ การผลติการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธรุกจิ ตน้ทนุการขนสง่และกระจายสนิคา้นับเป็นตน้ทนุที่
ส าคัญ และกระทบตอ่ตน้ทนุรวมของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร การเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการขนสง่และกระจายสนิคา้จะ
ชว่ยท าใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทนุ ลดการสญูเสยีโอกาสทางการตลาด และเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขัน เพือ่ให ้
ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ 

วตัถปุระสงค ์

1.เขา้ใจกระบวนการในการปรับปรงุประสทิธภิาพของ Logistics & Supply Chainเพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ได ้

2. เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานดา้นคลังสนิคา้ เชน่ การรับสนิคา้ การตรวจสอบสนิคา้ การจัดเก็บสนิคา้ การหยบิ
สนิคา้ การบรรจสุนิคา้ การน าสง่สนิคา้ 

3. เพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการขนสง่และกระจายสนิคา้ ลดตน้ทนุ ลดการสญูเสยีโอกาสทางการตลาด และเพิม่
ศักยภาพในการแขง่ขนั เพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ 

4. รูจั้กการประยกุตน์ าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพดา้นLogistics & Supply Chain 

5. ลดตน้ทนุสนิคา้คงคลัง และควบคมุปรมิาณสนิคา้คงคลังใหเ้หมาะสม 

Logistics & Supply Chain  

คลงัสนิคา้ และการจดัสง่กระจายสนิคา้ 

 วนัที ่27 ตลุาคม 2563 

วนัที ่22 ธนัวาคม 2563 
       เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซติี ้สุขุมวิท 23 

 



[เลือกวนัท่ี] 

[LEAN -SUPPLY CHAIN] 

 

2 Professional Training Solution |  www.ptstraining.in.th 

 

 

เนือ้หาของหลกัสตูร 

1. ความหมายของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 

2. บทบาทและคณุคา่ทีส่ าคัญของการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่การพัฒนาธรุกจิอยา่งยั่งยนื 

3. การออกแบบและการวางแผนกลยทุธโ์ลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานในยคุอตุสาหกรรม4.0 

4. กรณีศกึษา การวเิคราะหโ์ลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานระดับมอือาชพี 

5. ความหมายของการจัดการคลังสนิคา้ วัตถปุระสงค ์คณุคา่ และประโยชนข์องคลังสนิคา้ 

6. บทบาทหนา้ทีข่องการจัดการคลังสนิคา้ยคุใหม ่

7. เทคโนโลยกีารจัดการคลังสนิคา้ในแบบDigital Platform 4.0 

8. การจัดการและบรหิารตน้ทนุสนิคา้คงคลังอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

9. การประยกุตใ์ชJ้ITและระบบABCในการลดปรมิาณสนิคา้คงคลัง 

10. บทบาทส าคัญและคณุคา่ของการจัดสง่กบัการกระจายสนิคา้ 

11. การบรหิารตน้ทนุการจัดสง่และกระจายสนิคา้ 

12. การออกแบบกลยทุธก์ารขนสง่และการกระจายสนิคา้ 

13. เทคโนโลยกีารจัดการขนสง่และกระจายสนิคา้ในแบบDigital Platform 4.0 

14. กรณีศกึษา การบรหิารและการจัดการการขนสง่และการกระจายสนิคา้ 

 วทิยากร  คณุอนันต ์ ดโีรจนวงศ ์ สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 

 
หัวหนา้ทมีทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นบรหิาร Logistics 

 รองกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ANV Plus Consulting จ ากดั 

 ทีป่รกึษา Lean Production สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น   กย.2552 –  ปัจจบุนั 

 ทีป่รกึษากติมิศักดิ ์สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 2553- ปัจจบุนั 

 ทีป่รกึษาอสิระ ดา้น Lean Manufacturing & Logistics  
 อาจารยพ์เิศษภาควชิาบรหิารธรุกจิ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรปีทมุ  ปี 2553-ปัจจบุนั 

 อาจารยพ์เิศษภาควชิาบรหิารธรุกจิ สาขา การตลาด ระดับปรญิญาโท วชิา การจัดการ Logistics ม.รามค าแหง 
2552-2553 

 วทิยากรบรรยายหัวขอ้ Lean Production & Manufacturing ม.ธรุกจิบญัฑติ 2552-ปัจจบุนั 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม :  
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน  ผูร้ับผดิชอบ Logistics Warehouse ฝ่ายจัดซือ้-ฝ่ายคลังสนิคา้ ฝ่ายขนสง่-จัดสง่ 

วิธีการสมัมนา 
 บรรยาย กรณศีกึษา (Case Study)  
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อตัราคา่สมัมนา 
          (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3 % 
ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา ทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird ช าระลว่งหนา้ 
(5วนั) ทา่นละ 

3,500 245 105 3,640 

 สมคัร 3 คน คา่สมัมนา ทา่นละ 3,200 224 96 3,328 

 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
   ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Limited Partnership) 
          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Limited Partnership) 

 
ส ารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและส ารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
 
www.ptstraining.in.th 

 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 
เลขท่ี 89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


[เลือกวนัท่ี] 

[LEAN -SUPPLY CHAIN] 

 

4 Professional Training Solution |  www.ptstraining.in.th 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Logistics & Supply Chain  

คลงัสนิคา้ และการจดัสง่กระจายสนิคา้ 

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

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

