
สอบถามและส ารองท่ี 

              สมัมนาออนไลน ์อยูท่ ีไ่หนก็เรยีนได ้พรอ้มโปรโมช ัน่พเิศษ 2,500 บาท/ทา่น 

หลกัสูตร การจดัการคลงัสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ                                  

       สัมมนา วนัที่ 2  ธันวาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น. 
วตัถปุระสงค ์

 การจัดการคลงัสนิคา้ (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การ

จัดเก็บสนิคา้และวตัถดุบิไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งในสว่นขาเขา้ (inbound) รวมถงึ การหยบิสนิคา้ ตรวจสอบ และจัดสง่สนิคา้
ใหผู้รั้บเพือ่กจิกรรมการขายตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ในสว่นขาออก (Outbound) เป้าหมายหลกัในการบรหิารและด าเนนิการจัดการ
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลงัสนิคา้ก็เพือ่ใหเ้กดิระบบทีด่ ีมปีระสทิธภิาพและคุม้กบัการลงทนุ รวมถงึการควบคมุคณุภาพของการเก็บ 
การหยบิสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกนัและลดการสญูเสยีจากการด าเนนิงานเพือ่ใหต้น้ทนุการด าเนนิงานต า่ทีส่ดุ 
เพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และการใชป้ระโยชนเ์ต็มทีจ่ากพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ การจัดการคลงัสนิคา้จงึนับเป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัสว่นหนึง่ในโซอ่ปุทาน 

  การควบคมุสนิคา้คงคลงั (Inventory Control) สนิคา้คงคลงัมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งความสมดลุในซพัพลาย
เชน เพือ่ใหร้ะดบัสนิคา้คงคลงัต า่สดุ โดยไมก่ระทบตอ่ระดบัการใหบ้รกิาร โดยปัจจัยน าเขา้ของกระบวนการผลติทีม่คีวามส าคัญ
อยา่งยิง่คอื วตัถดุบิ ชิน้สว่นและวสัดตุา่งๆ ทีเ่รยีกรวมกนัวา่สนิคา้คงคลงั  ตน้ทนุสนิคา้คงคลงัเป็นตน้ทนุการด าเนนิงานทีส่ าคญั 
ดงันัน้การจัดการสนิคา้คงคลงัมวีตัถปุระสงคห์ลกัอยู่ทีส่ามารถมสีนิคา้คงคลงับรกิารลกูคา้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอ และทนัตอ่การ
ความตอ้งการของลกูคา้เสมอ เพือ่สรา้งยอดขายและรักษาระดบัของสว่นแบง่ตลาดไวโ้ดยสามารถลดระดบัการลงทนุในสนิคา้คง
คลงัต า่ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้เพือ่ท าใหต้น้ทนุการผลติต า่ลงดว้ย 

  ดงันัน้การจัดการคลงัสนิคา้และการควบคมุสนิคา้คงคลงัจงึเป็นสิง่จ าเป็นและตอ้งท าร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่สามารถป้อนวตัถดุบิใหก้บัสายการผลติไดอ้ย่างตอ่เนื่องเพือ่ผลติและสง่มอบสนิคา้ไดท้นัตามเป้าหมายที่
ก าหนด ในขณะทีค่ลงัสนิคา้มปีรมิาณสนิคา้วตัถดุบิในจ านวนทีเ่หมาะสม ไมม่ากและนอ้ยจนเกนิไปจนท าใหเ้กดิปัญหาดา้นการ
ผลติซึง่จะท าใหต้น้ทนุการจัดเก็บสนิคา้คงคลงัต า่อยา่งเหมาะสม สง่ผลใหผ้ลด าเนนิการทางธรุกจิดขี ึน้ พนักงานมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ มกี าไรมากขึน้ สามารถผลติสนิคา้ไดร้วดเร็วและเพิม่ขึน้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ขนาดใหญ่อกีตอ่ไป รวมถงึ
ปัญหาการด าเนนิการตา่ง ๆภายในคลงัสนิคา้ลดลง 

  หวัขอ้การอบรม  เวลา 09:00-16:00 น. 

09.00-10.30: การบรหิารจัดการกจิกรรมตา่งๆในคลงัสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 การจัดพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ          การพัฒนาศกัยภาพของของงานขัน้พืน้ฐานของคลงัสนิคา้ 

 การลดเวลาและความผดิพลาดในการท ากจิกรรมภายในคลงัสนิคา้อย่างไดผ้ล  

10.30-12.00: การควบคมุสนิคา้คงคลงัและการแบง่กลุม่สนิคา้แบบ ABC 

 การแบง่กลุม่สนิคา้ตามหลกัการ Pareto  การก าหนดปรมิาณสนิคา้คงคลงั Type B และ C                  

 การก าหนดคา่ Safety Stock และจดุ Re-order point  

 การวางแผนการลดปรมิาณสนิคา้ Dead Stock                  

13.00-14.30: การตรวจนับสนิคา้และการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้แบบมอือาชพี 

 วธิกีารตรวจนับสนิคา้ดว้ยระบบ Stock Card การเพิม่รอบการหมนุเวยีนสนิคา้คงคลงั 

 วธิกีารเพิม่ความรวดเร็วของการไหลของสนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

 การก าหนดดชันวีดัประสทิธภิาพการท างานของคลงัสนิคา้ 

14.30-16.00: เครือ่งมอืและเทคโนโลยกีารจัดการคลงัสนิคา้ 

 การใช ้Barcode & RFID ในการบง่บอกสนิคา้  

 การใชร้ะบบ WMS (Warehouse Management System) 

 IoT และ AI กบัการจัดการคลงัสนิคา้ยคุ Logistics 4.0 

 กรณีศกึษา การลดตน้ทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานคลงัสนิคา้อย่างไดผ้ล 

 การใชร้ะบบ Pick face เพือ่การหยบิสนิคา้  

 การใชร้ะบบ Lean Warehousing กบัการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้ 
Tel: 085-938-6299 

E-Mail : brainassetsale1@gmail.com 
 

mailto:brainassetsale1@gmail.com
mailto:brainassetsale1@gmail.com
mailto:brainassetsale1@gmail.com


ระยะเวลาอบรม  

1 วัน วันละจ านวน  6 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 9.00-16.00 น. 

รปูแบบการฝึกอบรม  

การบรรยาย, อภปิรายเชงิปฏบิตักิาร, ใหค้ าปรกึษา, กรณีศกึษา 

กลุม่เป้าหมาย :   

กลุม่หลัก  ผูจ้ัดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดับกลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลติ ฝ่ายตรวจสอบ

คณุภาพ ฝ่ายซอ่มบ ารงุ ฝ่ายจัดซือ้ วศิวกร 

         

 

วทิยากร  อนนัต ์ดโีรจนวงศ ์   

 

ต าแหน่ง   

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น   

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 

- อาจารยพ์เิศษ คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์   มหาวทิยาลัยรามค าแหง,  

สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น, ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ         

-ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตร การจัดการคลงัสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลงั 

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

Promotion พิเศษ อตัราค่าสมัมนา 2,500/ท่าน สมคัร 4 จา่ย 3 (ไมร่วม Vat) 

บรษิทั เบรนแอสเสท เซฟตี้  เทรนน่ิง  จ  ากดั  

ท่ีอยู ่99/63 ซอยพุทธบชูา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

Mobile. 085-9386299   

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0-1055-6315-871-2 

               

       เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เบรนแอสเสท เซฟต้ี เทรนน่ิง  จ ากดั  

     โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา บา้นแพว้ เลขทีบ่ญัช ี 287-0-26170-4 
 

• เฉพาะนิตบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได ้
•  ใบเสรจ็ค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชไีด ้200 % 

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่ 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา 

 
ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน................................................................................................................................... 

 
ทีอ่ยูบ่รษัิท................................................................................................................................................. 

 
        เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี.................................................................................................................................. 
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โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ................................... 
 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 


