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หลกัสูตร การบริหารจดัการคลงัสินค้าทันสมัย 
(Modern Warehouse Management) 

 
เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสติ-แยกสทุธิสาร 
สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
หลักการและเหตุผล:   

        ท ำไมเรำตอ้งมคีวำมรูใ้นคอรส์นี ้ 

       ตน้ทนุทางดา้นลอจสิตกิสซ์ ึง่ประกอบไปดว้ยการบรหิารคลงัสนิคา้และการจัดสง่เป็นสิง่ทีต่อ้งไดรั้บการปรับปรุงพัฒนา
อยา่งเรง่ดว่นเพือ่ชงิความไดเ้ปรยีบ เนื่องจากตน้ทนุดงักลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่5-50 % เมือ่เทยีบกบัยอดขาย ดงันัน้เราจงึตอ้ง
บรหิารจัดการสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดและควบคมุใหต้ า่ทีส่ดุเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่  

       ในคอรส์นี้ทา่นจะไดศ้กึษาระบบการจัดการของบรษัิทชัน้น ารวมทัง้เทคโนโลยีใ่หม่ๆ ทีบ่รษัิทชัน้น าของโลกและบรษัิท
ชัน้น าในประเทศไทยใชบ้รหิารจัดการ ประโยชนท์ีไ่ดรั้บไดแ้ก ่วธิกีารลดสนิคา้คงคลงั การรับและการสง่สนิคา้ใหเ้ป็น FIFO 
อยา่งไดผ้ล การบรหิารจัดการจ านวนแรงงาน การวัดผลงานของแรงงาน การจัดออรเ์ดอรช์นดิตา่งทัง้แบบ Break Case 
และ Full Case ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุและอืน่ๆอกีมากมาย ความรูต้า่งๆเหลา่นีท้า่นสามารถน ามาปรับใชก้บัสิง่ทีท่า่นท าอยู่
ไดใ้นทันทแีละเตรยีมไวใ้ชไ้ดใ้นอนาคต  

วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั  

  

 ไดรั้บความรูแ้ละหลกัการในการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้แบบทั่วไปเปรยีบเทยีบกบัระบบสมัยใหม ่
Warehouse Management System (WMS) พรอ้มการวเิคราะหป์ระเมนิขอ้ดขีอ้เสยีในการปรับ
ใชด้ว้ยประสบการณ์จรงิของวทิยากร ท าใหไ้ปปรับใชเ้พือ่การเพิม่ประสทิธภิาพในคลงัสนิคา้ได ้
ทันท ีโดยไมต่อ้งลองผดิลองถกู ซึง่จะครอบคลมุงานดงันี้ 

 เรยีนรูร้ะบบการท างานหลกั 7 งานในคลงัสนิคา้ตัง้แต ่ 
1. การควบคมุปรมิาณการสัง่วตัถดุบิ /หรอื สัง่สนิคา้ทัง้ใหมแ่ละที ่ขายอยูป่ระจ า ขอ้ตกลง

กบั Supplier 
2. การรับสนิคา้ 

3. การจัดเก็บสนิคา้ 

4. การบรหิารจัดการการจัดออรเ์ดอรท์ัง้แบบ Break Case และ Full Case 

5. การเตมิสนิคา้ 

6. การตรวจนับความถกูตอ้งของออรเ์ดอร ์
7. การจัดสง่ 

 เรยีนรูห้ลกัการบรหิารคลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ การขยายก าลงัความสามารถการจัดเก็บสนิคา้
ทัง้แบบเพิม่พืน้ทีแ่ละการไมเ่พิม่พืน้ที ่การเพิม่การจัดเก็บในชว่งสนิคา้ขายดเีชน่ ชว่งเทศกาล
ตา่งๆ 

 เรยีนรูเ้ทคนคิการจัดออรเ์ดอรป์รมิาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



 Professional Training Solution                                                                     

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 2 

 

 เรยีนรูเ้ทคนคิการลดปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพือ่ประหยดัพืน้ทีแ่ละคา่ใชจ้า่ย 

 เรยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆในการลดคา่ขนสง่ในธรุกจิตา่งๆ 

 การบรหิารใหม้พีนักงานเพยีงพออยูต่ลอดเวลา 

 เรยีนรูเ้รือ่งราวทัง้หมดพรอ้มตวัอยา่งจากการท างานจรงิเพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุไม่
ตอ้งลองผดิลองถกู 

หวัขอ้กำรอบรม/ก ำหนดกำร 

09:00 - 16:00  

 เทคนคิในการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพในกจิกรรมตา่งๆทัง้ระบบธรรมดาและระบบ 
Warehouse Management System (WMS) พรอ้มอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      - Barcode , Barcode Reader, RF (Radio Frequency System), RF Access Point, Handheld 
Scanner 
        RF Monitor on Lift Truck, Picking Conveyor Line, Automatic Carton Forming, Automatic 
Carton Sealer 

 การน าวธิที างานทีม่ปีระสทิธภิาพของบรษัิทชัน้น าทัง้ภายในและตา่งประเทศ (สหรัฐฯ 
เนเธอรแ์ลนด ์ ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น ฯ) มาถา่ยทอดอยา่งไมปิ่ดบงั (Best Practices Sharing) 

 รายละเอยีดกจิกรรมตา่งๆ 7 งานหลกัในคลงัสนิคา้และสิง่ทีต่อ้งท าใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 
               1. การสัง่สนิคา้ใหพ้อเหมาะ 

               2. Receiving การรับสนิคา้  รับใหเ้ร็ว เช็คความถกูใหค้รบถว้น 

               3. Putaway การจัดเก็บ การเก็บใหเ้ร็ว การวางสนิคา้ในต าแหน่งทีด่ ีAutomatic Stock Locator 
Recommendation, Automatic Stock  Discrepancy Warning Replenishment 

               4. การเตมิสนิคา้ เตมิสนิคา้ใหเ้ร็วในการจัดออรเ์ดอร ์ในเวลาทีต่อ้งการ 

               5. Picking  การจัดออรเ์ดอร ์จัดใหเ้ร็ว จัดใหค้รบ ดว้ยวธิตีา่งๆ 

                       - ระบบ Manual 
                       - ระบบ Semi-Manual (With Scanner) 
                       - ระบบ Voice Order Picking   (หยบิเต็มกลอ่ง-Full Case) 
                       - ระบบ Pick to Light (หยบิสนิคา้หลายอยา่งใสก่ลอ่งเดยีว-Break Case) 
                       - ระบบ Put to Light หยบิสนิคา้หลายอยา่งใสก่ลอ่งเดยีว-Break Case) 

                    - Order Checking การตรวจสอบความถกูตอ้งของการจัดออรเ์ดอร ์
                       - ระบบ Manual 
                       - ระบบ Scanner 
                       - ระบบ Check Weigher by Product Weight 

                 6. Order Completion Checking before Loading (Checker) ตรวจออรเ์ดอรก์อ่นขึน้รถ 

                 7. Transportation สง่ใหไ้ดต้น้ทนุต า่สดุ สง่ใหเ้ร็ว เสยีหายนอ้ย Volume Calculation for Optimal 
Loading ขึน้ของใหเ้ต็มคนัดว้ยการค านวณปรมิาตร 

 การบรหิารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ(กรณีศกึษาและBest Practices Sharing จากการท างานจรงิของ
วทิยากร)ถามตอบ อภปิรายเพือ่เสรมิการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  

 การสรา้งขวัญก าลงัใจใหพ้นักงานท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บดว้ย Very Narrow หรอื Narrow Aisle Racking System 
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 หลกัการท างานใหเ้ป็นระบบ 

 การจัดกลุม่สนิคา้ในคลงัสนิคา้และจัดเก็บปรมิาณสนิคา้ใหไ้ด ้Optimal Stock Level 
 การบรหิารจัดการเพือ่ลดปรมิาณสนิคา้ Slow Moving และ Dead Stock 

 การวัดผลการด าเนนิงานของการจัดการคลงัสนิคา้ดว้ย KPI ทีค่รอบคลมุ 

 การเพิม่ประสทิธภิาพดว้ยเทคนคิ Cross Docking 

 การใหพ้นักงานมสีว่นรว่มในการบรหิารคลงัสนิคา้ 

 ระบบเตอืนเพือ่ป้องกนัไมใ่หผ้ลงานตกลงนานเกนิไป 

 การบรหิารเพืด่การลดคา่ขนสง่ 

 การอบรมพนักงานทัง้ใหมแ่ละเกา่ใหท้ างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 หลกัการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานดว้ย Lean Six Sigma 

 การควบคมุการลางานของพนักงาน 

 การสือ่สารใหห้วัหนา้งาน เพือ่นรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับัญชา 

 การวัดผลและการเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้  
 Daily – Monthly Report ทีส่มบรูณ์แบบ 

 บรหิาร KPI ของคลงัสนิคา้อยา่งถกูตอ้ง 

 ปิดการสมัมนา 

วิทยากร (Trainer)  อาจารย์สมฤทธ์ิ ชุณหรัศมิ์ 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคำ่เอกสำร อำหำรกลำงวนั และอำหำรวำ่งตลอดกำรสมัมนำ) 

คำ่อบรม  รำคำกอ่น VAT 
VAT 7% 

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย  
3% 

รำคำสทุธ/ิ
ทำ่น 

รำคำทำ่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จำ่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 105 3,640 

Pro สมคัร  3 ทำ่นๆละ 3,300 231 99 3,432 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีำรช ำระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd,Partnership) 
          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

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

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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คำ่ฝึกอบรม สำมำรถหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทำงภำษไีด ้ 200% ของคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิ 
(พระรำชกฤษฎกีำฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุำคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าทนัสมัย 
(Modern Warehouse Management) 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ______________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: _________________________________ 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 
 
 


