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กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่
Modern Warehouse Management Supervisor
วันที่จัด รุ่น 48 : วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562
เวลา

สมาชิก

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 30 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
การบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็น
กระบวนการส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ กิ จ การประสบความส าเร็ จ ในการ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลูก ค้ า โดยมี สิ น ค้ า ที่ เ พี ย งพอและ
พร้อมกระจายสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ต่อเนื่อง
และตรงต่อเวลา อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างราบรื่นตามกลยุทธ์หรือสภาพแดล้อมต่างๆ ในการ
บริหารกิจการ หัวหน้าคลังสินค้าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญยิ่ง
ของหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสาเร็จ ใน
การบริหารคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงมี
ความเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาทักษะหัวหน้างานคลังสินค้ายุคใหม่
ให้เก่งทั้งการบริหารคน การบริหารงานในทุกระดับ (ทั้งการบริหาร
นโยบาย การบริหารงานประจาวัน การบริหารข้ามสายงาน และการ
บริหารกิจกรรมพื้นฐาน) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์ ก ร (Competitive Advantage) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ใน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบ
ด้ า นส าหรั บ หั ว หน้ า งานยุ ค ใหม่ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคลังสินค้า เพื่อนามาซึ่งความสาเร็จ
ขององค์กร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และความสาคัญของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้ายุค
ใหม่ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน และ
การบริ ห ารคน ส าหรั บ หั ว หน้ า งานคลั ง สิ น ค้ า ยุ ค ใหม่ เพื่ อ
ความสาเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร
3.เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค ในการบริ ห ารจั ด การ
คลังสินค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม
ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้าคลังสินค้า
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

บุคคลทั่วไป 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสาคัญของการเป็น
หัวหน้างานยุคใหม่
 การสร้างกรอบแนวคิด (Mindset) เพื่อความเติบใหญ่ และผล
ความสาเร็จของงาน
 กระบวนการและกิจกรรมที่ต้องดาเนินการและควบคุมในการ
บริหารคลังสินค้า (P-Process)
 ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ ป็ น เลิ ศ ของการบริ ห าร
คลังสินค้า (P-Performance)
 การพัฒนาทักษะความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงานภายใน
คลังสินค้า (P-People)
 เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้า
(P-Practice)
 ความผิดปกติ ความสูญเปล่า และความสูญเสียจากการ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
 ยุทธวิธีลดต้นทุนในคลังสินค้า
 Workshop/กรณีศึกษา
“รับจัดอบรมภายในองค์กร โทร.02-7173000-29 ต่อ 761-764”

วิทยากร
คุณมงคล พัชรดารงกุล
ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
สาขา “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น) โทร.0-2717-3000 ต่ อ 81

