
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การบรหิารจดัการและการดาํเนนิงาน
คลงัสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 

วทิยากร: อาจารยณ์รงค ์ ตูท้อง 
ทีBปรกึษา และผูเ้ชีBยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics) 
TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผูเ้ชีBยวชาญดา้นการบาํรงุรักษา  

และการขบัขีBรถยกอตุสาหกรรม (Forklift), ไดร้ับการรับรองสมรรถนะรว่มทีBปรกึษาอตุสาหกรรม  
กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม, ไดร้ับการรับรองเป็นผูช้ว่ยผูช้ํานาญ 
การตรวจสอบการจัดการพลงังาน กระทรวงพลงังาน รวมประสบการณ์กวา่ 25 ปี 

 
 

19 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
การจัดการคลังสนิคา้ (WAREHOUSE) ทีBมปีระสทิธภิาพนัjนคอื การวางแผนตั jงแตก่ารออกแบบแผนผังพืjนทีB 

ระบบจัดเก็บและเลอืกอปุกรณ์ในคลังสนิคา้ทีBเหมาะสม หลักสตูรนีjจะถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญทีBชว่ยใหธ้รุกจิประสบความ 
สําเร็จสามารถตอ่สูคู้่แขง่ขนัได ้และถอืเป็นเคล็ดลับองคป์ระกอบหนึBงทีBสาํคัญทีBจะนําไปสูค่วามสําเร็จขององคก์ร 
ความรูค้วามเขา้ใจทีBถกูตอ้งอยา่งเป็นระบบในดา้นการบรหิารและจัดการสนิคา้คงคลังจะนํามาซึBงประสทิธภิาพอยา่ง
เป็นรูปธรรมและเกดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์รอยา่งแทจ้รงิการบรหิารงานคลังสนิคา้ และความสําคัญของงาน
คลังสนิคา้ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืBอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําหลักการและแนวคดิทีBเกีBยวขอ้งกบับรหิารจัดการงานสนิคา้คงคลังและคลังสนิคา้
ไปประยกุตใ์ชง้านในการพัฒนาไดอ้ยา่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืBอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรู ้และเทคนคิตา่งๆ มาปรับปรุงการทํางานใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบั
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานทีBเกีBยวของไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบทีBถกูตอ้ง 

3. เพืBอใหผู้เ้ขา้อบรมมเีทคนคิการโตต้อบ  และตอบสนองตอ่คําสัBงซืjอทีBไมแ่น่นอน ดว้ยแนวคดิการออกแบบการ
จัดซืjอ ทีBเล็กลงและมรีะยะเวลาสง่มอบทีBสั jนลง และระบบการเบกิจ่ายสนิคา้คงคลังอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพืBอกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีศันคตทิีBด ีและมองเห็นประโยชนใ์นการนํามาบรหิารและจัดการคลังสนิคา้ทีBเป็น
สากล 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. การจัด LAY OUT การบรหิารพืjนทีBคลังสนิคา้ 
2. การบรหิารพัสดุคงคลัง / สนิคา้คงเหลอื 
3. การรับ / จ่ายสนิคา้ และการตรวจสอบ 
4. การสัBงซืjอ และการกระจาย / จัดสง่ 
5. ระบบความปลอดภยัของคลังสนิคา้ 
6. บทบาทและความสําคัญของการจัดการคลังสนิคา้ในโลกแหง่การแขง่ขนั (INDUSTRY 4.0 ) 
7. ทําไมตอ้งมสีนิคา้คงคลัง ? และความสาํคัญของการจัดการสนิคา้คงคลัง 
8. บทบาทและหนา้ทีBความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีBปฏบิตังิานคลังสนิคา้สมัยใหม ่
9. ดัชนชีีjการวัดประสทิธภิาพ (KPIS) ในการจัดการสนิคา้คงคลัง 
10. ปัญหาและตน้ทนุประเภทต่างๆ ทีBพบในการปฏบิัตงิานคลังสนิคา้ 
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11. แนวคดิความสญูเปลา่จากการเก็บสนิคา้คงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ทีBมากเกนิไปใน 
          กระบวนการผลติ 

• การคน้หาปัญหาและสาเหต ุ
• การวเิคราะหถ์งึปัญหาและสาเหต ุ
• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

12. การวัดผลปฏบิัตงิานของฝ่ายคลังสนิคา้ และปัญหา/อปุสรรคในการบรหิารคลังสนิคา้ 
13. การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO 
14. การแยกประเภทสนิคา้ในการจัดเก็บ 
15. WORKSHOP การคน้หาความสญูเปล่าในกระบวนการทํางานในคลังสนิคา้ 
16. กลยทุธก์ารวเิคราะหแ์ละจัดการสนิคา้คงคลังดว้ยหลัก ABC ANALYSIS 
17. หลักการของการออกรปูแบบการวางและระบบการขนยา้ยสนิคา้คงคลัง (MATERIALS HANDLING  
          SYSTEM) ในคลังสนิคา้ 

18. การป้องกันความผดิพลาดจากการหยบิสนิคา้ (ERROR PICKING) และการเตมิสนิคา้ 
          (REPLENISHMENT) ในคลังสนิคา้ 

19. บทบาทหนา้ทีBความสําคัญของ WAREHOUSE และศนูยก์ระจายสนิคา้ (DISTRIBUTION                  
          CENTERS; DC) 

20. เทคนคิการตรวจนับเชค็สนิคา้คงเหลอื (STOCK) โดยไม่ตอ้งหยดุทําการเบกิ-จ่ายสนิคา้ 
21. การตรวจนับและการตรวจสอบเพืBอป้องกันการรัBวไหล 
22. การจัดการขอ้มลูสารสนเทศทางอเิล็กทรอนกิส ์
23. ระบบอัตโนมัตแิละและเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการจัดการคลังสนิคา้ 
24. ปฏสิมัพันธง์านคลังสนิคา้กับฝ่ายตา่ง ๆ (ฝ่ายบญัช ีจัดซืjอ และฝ่ายขาย) 
25. WORKSHOP การเพิBมประสทิธภิาพการปรับปรงุการจัดการคลังสนิคา้ 
26. สรุป ถาม – ตอบขอ้ซกัถาม และทดสอบ/ประเมนิผล 
 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 19 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 5 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีj 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลงัสนิคา้, บรหิารจัดการ, งานคลงัสนิคา้, การจัดการคลงัสนิคา้, พืjนทีBคลงัสนิคา้, อบรม, สมัมนา 


