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หลกัสูตร การจดัการคลงัสินค้า/บริหารและควบคุมสตอ็กยุค 4.0
 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) 

วนัที ่ 16 สงิหาคม 2562 โรงแรมอมารบีเูลอวารด์ สขุมุวทิ 5 5 
หลกัการและเหตผุล
การบรหิารจัดการคลงัสนิคา้ตอ้งมอีงคป์ระกอบสําคญัหลายอยา่งเขา้มารว่มดว้ย และดว้ยความซบัซอ้นทีต่อ้งใหก้ารบรหิารมคีณุภาพด ี
จงึตอ้งอาศยัระบบการทํางานทีม่คีณุภาพ ไมว่า่จะเป็นระบบเทคโนโลย ีอปุกรณ์เครือ่งมอืทีท่ันสมัย และบคุลากรทีเ่ป็นมอือาชพี ทัง้ 3 
สิง่นีต้อ้งทํางานสอดประสานกนั เพือ่ใหเ้กดิความแมน่ยําในการทํางานการเก็บสต็อกไวม้ากเกนิไป ทําใหต้น้ทนุสงูขึน้และเสยีเปรยีบ
ในเชงิการแขง่ขนั การเก็บสต็อกนอ้ยเกนิไปทําใหข้องขาดไมพ่อใช ้ไมพ่อขาย ทําใหเ้สยีโอกาส และเสยีลกูคา้ การตรวจนับสต็อกที่
ไมถ่กูตอ้ง และไมรู่ว้ธิป้ีองกนั ก็เกดิปัญหาซํ้าซากไมรู่จั้กจบสิน้ การเรยีนรูเ้ทคนคิใหม่ๆ  ทีใ่ชก้นัในบรษัิทชัน้นําในการควบคมุดแูลระดบั
สต็อกใหพ้อด ีจะชว่ยใหเ้ราเกดิแนวคดิในการปรับปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานโดยไมต่อ้งเพิม่คน
วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการและเทคนคิการจัดระบบและบรหิารคลงัสนิคา้ทีด่ ีเพือ่เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจํ่าเป็นได ้
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถออกแบบคลงัสนิคา้เพือ่ใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
3.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร
คณุสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม   หวัหนา้คลงัสนิคา้ เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ เจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติ และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งของ
องคก์าร
หวัขอ้การฝึกอบรม  (พรอ้มภาพและวดิโีอตวัอยา่งจรงิประกอบการบรรยายแบบเขม้ขน้ตลอดหลกัสตูร)
E คลงัสนิคา้...เบือ้งหลงัความสําเร็จของธรุกจิ
   - ทําไมตอ้งมคีลงัสนิคา้   - วตัถปุระสงคข์องการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้  - ตน้ทนุการบรหิารคลงัสนิคา้
E ขัน้ตอนและเทคนคิการจัดการสตอ๊กสนิคา้แบบมอือาชพี
  - สิง่สําคญัในการจัดการสตอ๊ก                             - ผลกระทบตอ่องคก์รในการจัดการสตอ๊ก
  - เทคนคิการจัดลําดบัความสําคญัของสต็อก            - (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)
E การวางระบบใหส้มัพันธก์บัการเคลือ่นไหวของสนิคา้
  - การรับสนิคา้และพัสดเุขา้คลงั                                 - การจัดเก็บสนิคา้และพัสดใุนคลงั
  - การจัดสายและวธิกีารเบกิและจา่ยของออกจากคลงั         - เทคนคิการบนัทกึรับสนิคา้เขา้คลงัและบนัทกึเบกิจา่ยออกจากคลงั
  - การออกแบบคลงัสนิคา้และการไหล/การเคลือ่นไหวของสนิคา้และการจัดการกบักองเก็บ
+ ปัจจัยทีต่อ้งคํานงึในการออกแบบคลงัสนิคา้
+ ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบการออกแบบคลงัสนิคา้
+ หลกัการ Use of Cube
+ การกําหนดความตอ้งการใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธผิล
+ วธิกีารคดัเลอืกระบบจัดเก็บในคลงัสนิคา้อยา่งถกูตอ้ง
    - แนวคดิวางผังและการไหลของสนิคา้ (Warehouse Layout and Flow)
+ ปัจจัยทีต่อ้งคํานงึในการไหลของสนิคา้  (การรับ, การจัดเก็บ, การเลอืกหยบิ, การเตมิเต็มสนิคา้ & การจา่ย)
+ หลกัการ Length of Flow

- หลกัการกําหนดพืน้ทีข่องคลงัสนิคา้
- เทคนคิการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ืน้ทีแ่ละควบคมุ FIFO
+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle
- หลกัการพจิารณาตําแหน่งการวางสนิคา้
- จา่ยแบบ UPDATE REALTIME เพือ่ทราบยอดคงเหลอืตลอดเวลา และทันตอ่สถานการณ์
-  การแกปั้ญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม ่อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
- The Development in WMS (Warehouse Management System)
E  การตรวจเชค็สนิคา้คงเหลอื
E  เทคนคิการเชค็สนิคา้คงเหลอืโดยไมต่อ้งหยดุการเคลือ่นไหว
E  เทคนคิการกระทบยอดเมือ่ปรากฏผลตา่ง
- วธิกีารสอบทวนสต็อก (Stock Verification)     - วธิสีอบสวนเพือ่หาสาเหตแุหง่ Discrepancies
E  วธิกีารจัดการกบัสนิคา้ทีไ่มเ่คลือ่นไหว (Dead stock)
E  ระบบควบคมุ / การตรวจสอบและการตรวจนับ 

วทิยากร
อ.เกยีรตพิงษ ์ สนัตะบตุร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการโลจสิตกิส,์ การจัดการโซอ่ปุทาน, การจัดการคลงัสนิคา้ 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร การจดัการคลงัสนิคา้/บรหิารและควบคมุสต็อกยคุ 4.0
 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) 

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 14 สิงหาคม  2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา
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หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


