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วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
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 หลักการและเหตุผล 

การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและ
ทันเวลา  อันจะน ามาซ่ึงการลดต้นทุนของบริษัท  แต่ยังมีบริษัทอีกจ านวนมากที่ไม่เอาใจใส่ดูแลงานคลังสินค้าเท่าที่ควร  ก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ  เช่น  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้  เพราะการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นที่เป็นทางหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่ถกู
ลืม  ไม่สามารถตรวจเช็คได้  รวมถึงวิธีการจัดเก็บไม่ถูกต้องท าให้สินค้าเสียหาย  การด าเนินการบริหารคลังสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ  ดังที่
กล่าวมาล้วนส่งผลให้การกระจายสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า  เกิดความผิดพลาด  รวมไปถึงการสิ้นเปลืองค่าใชจ่ายโดยไม่จ าเป็น  การ
สัมมนาหลักสูตรนี้  จึงมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถีงระบบบริหารคลังสินคา้  การบริหารสินค้า  คงคลัง  วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดภายในและภายนอกคลังสินค้า  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคลังสินค้าผู้มีประสบการณ์และช านาญการจากการ
ปฎิบัติจริง  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพ  ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารสินค้าคงคลังให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  ส่งผลให้องค์กรสามารถท า
ก าไรได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าที่องค์กรก าหนดไว้ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการ  และวิธีการสื่อสารด้วยการพูด  พร้อมกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เกิดความเหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  ได้ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการพูด  การใช้บุคลิกภาพของตนเอง  ให้เกิดความม่ันใจต่อการ

สื่อสารบุคคลที่ติดต่อซึ่งกันและกัน 
วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั  รุ่งเรืองอนันต ์
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. - ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า 

- การบริหารสินค้าคงคลังมีการท างานอย่างไร 
- การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  หลักการจัดสถานที่ภายในคลังสินค้า 

- ขนาดของคลังสินค้า 
- ลักษณะการจัดเก็บสินค้ารูปแบบต่างๆ 
- การจัดพื้นที่ส าหรับปฎิบัติการภายในคลังสินค้า 
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานในคลังสินค้า  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  การวิเคราะหค์่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งกับสินค้าคงคลัง 
   เทคนิคการบริหารสินค้าในคลังสินค้าสมัยใหม่ 
   ระบบการเติมเต็มสินค้า 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.  การหาจุดส่ังซื้อและการหาปริมาณสินค้าส ารอง 

           การวัดผลการด าเนินงาน 
 

PDU 9 หน่วย 
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ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 
ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,000 บาท 
□ ข้าราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 2,500 บาท 
□ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 
หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

 


