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บรหิารงานคลงัสนิคา้อยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์รุศกัด ิ+ พรบรรเจดิกลุ   
PIM,WDM,TM,LEAN ที�ปรกึษาโลจสิตกิส ์

ประสบการณทํ์างาน 10 ปี ดา้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน,การผลติ , คลังสนิคา้ ขนสง่ ฯลฯ, 
ประสบการณใ์หคํ้าปรกึษามากกวา่ 200 บรษัิท  

ดา้นการจัดการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน ,จัดการสนิคา้คงคลังและคลังสนิคา้ ขนสง่  
การวนิจิฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดตน้ทนุเพิNมกําไร  

และระบบการผลติแบบลนี ระบบ 5ส 
 
 

18 กมุภาพนัธ ์2564 
  09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีNจัดสมัมนาอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ทา่นเจอปัญหานีPหรอืไม ่คลังสนิคา้ระบบการทํางานไม่มปีระสทิธภิาพ สต๊อกสนิคา้ในคลังไม่ตรง ไม่รูว้่าตน้ทนุ
ในการบรหิารคลังสนิคา้มากหรือนอ้ย พนักงานในคลังทํางานไม่มีประสทิธภิาพ ไม่รูว้่าจะชีPวัดการทํางานพนักงาน
อย่างไร ถา้ทา่นเจอปัญหานีPหลักสตูรนีPเหมาะกบัทา่น 

 
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

• การจัดการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
• การคํานวณตน้ทนุบรหิารคลังสนิคา้ 
• การทํางานพืPนฐานในคลังสนิคา้ 
• อปุกรณ์พืPนฐานในคลังสนิคา้ 
• การออกแบบพืPนทีNจัดเก็บตามหลัก ABC 
• Work Shop 
• การตรวจนับสนิคา้ 
• Cross docking  
• ความสญูเปลา่ในคลังสนิคา้ 8  Wastes 
• ประเภทของงาน VA / NVA 
• Work Shop  
• การออกแบบเวลามาตรฐานในการทํางาน 
• การวางแผนงานและกาํหนดกําลังคนในคลังสนิคา้ 
• การจัดทํา Skill Matrix 
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• ตัวชีPวัด KPI รายบคุคล 
• ตัวชีPวัด KPI ในแผนกคลังสนิคา้ 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรมสมัมนา 
     พนักงาน  หัวหนา้งาน และผูจั้ดการในคลังสนิคา้ 
     ผูท้ีNมหีนา้ทีNในการปรับปรงุงานและลดตน้ทนุในองคก์ร 
     ผูบ้รหิารโรงงาน 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

  

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีP 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีN 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีN 014-2-63503-8 

          ชืNอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีN 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืNอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืNอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัNงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
3.  หัก ณ ทีNจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีNไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, หลกัสตูร,พนักงาน,คลงัสนิคา้,จสิตกิส,์ซพัพลายเชน 


