
  
 

 

การจดัการสนิคา้คงคลงัและคลงัสนิคา้ เพือ่ลดตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

Inventory and Warehouse Management for Effectiveness  

วทิยากร   :        

  คณุพทิกัษพ์งษ ์จตัชุยั 
วทิยากรผูเ้ชยีวชาญดา้นการบรหิารจัดการงานอตุสาหกรรมการผลติและการพัฒนากจิกรรมดา้นการเพิม่ผลผลติในองคก์ร  

จากประสบการณ์ในการท างานในองคก์รธุรกจิชัน้น ากวา่ 15 ปี 
  - ผูจั้ดการทั่วไป, บรษัิท เพอรเ์ฟค เอ็กเซลเลน้ท ์จ ากัด 

  - ผูจั้ดการทั่วไป, บรษัิท เอบพี ีอนิเตอรเ์ทค จ ากัด 
  - อาจารยพ์เิศษ คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 

(การบรหิารงานและการจัดการภาคอตุสาหกรรม) 
  - วทิยากรพเิศษกลุม่หลักสตูรการบรหิารจัดการการผลติ, สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
  - วทิยากรพเิศษกลุม่วชิาการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และกลุม่วชิาการจัดการดา้นคุณภาพ,  

สถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
  - วทิยากรดา้นการบรหิารจัดการอตุสาหกรรมการผลติและกจิกรรมปรับปรุงงานเพือ่การเพิม่ผลผลติ 

แนะน าหลกัสูตร 
การควบคมุและจัดการสนิคา้คงคลัง (Inventory) มบีทบาทส าคัญและถอืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบหลักในการด าเนนิธรุกจิของทกุองคก์ร ซึง่ถอื
เป็นหัวใจส าคัญอยา่งยิง่และเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับธรุกจิของทกุบรษัิทฯทีพ่งึมไีวเ้พือ่ใหก้ารผลติหรอืการขายใหส้ามารถด าเนนิไปไดอ้ยา่ง
ราบรืน่มากทีส่ดุโดยไมต่ดิขัดและรักษาโอกาสในการขายสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ แตห่ากภายใตก้ระแสการแขง่ขันทีท่วคีวาม
รุนแรงมากขึน้ในปัจจุบัน การบรหิารจัดการควบคูไ่ปกับการซือ้ (Purchasing) นัน้อยา่งมหีลักเกณฑจ์ะชว่ยในการรักษาระดับสนิคา้คงคลังไมใ่ห ้
มากหรอืนอ้ยเกนิไป เพราะเกีย่วขอ้งและเชือ่มโยงโดยตรงกับตน้ทนุตอ่หน่วยของกจิการไดเ้ป็นอยา่งด ี
 ดังนัน้การบรหิารสนิคา้คงคลัง (Inventory) และจัดการคลังสนิคา้ (Warehouse) ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้คอื การวางแผนตัง้แตก่ารซือ้ 
การออกแบบระบบจัดเก็บและเลอืกอปุกรณ์ในคลังสนิคา้ทีเ่หมาะสมดว้ยหลักสตูรน้ีจะถอืเป็นกลยทุธส์ าคัญทีช่ว่ยใหธ้รุกจิประสบความส าเร็จ
สามารถตอ่สูคู้แ่ขง่ขันได ้และถอืเป็นเคล็ดลับองคป์ระกอบหนึง่ทีส่ าคัญทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเร็จขององคก์ร ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งอยา่งเป็น
ระบบในดา้นการบรหิารและจัดการสนิคา้คงคลังจะน ามาซึง่ประสทิธภิาพอยา่งเป็นรูปธรรมและเกดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์รอยา่งแทจ้รงิ
ประสทิธภิาพอยา่งเป็นรูปธรรมและเกดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์รอยา่งแทจ้รงิ 
 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 

1. บทบาทและความส าคัญของการจัดการคลังสนิคา้ในโลกแหง่การแขง่ขัน (Industry 4.0 ) และท าไมตอ้งมคีลังสนิคา้ ? 
2. ท าไมตอ้งมสีนิคา้คงคลัง ? และความส าคัญของการจัดการสนิคา้คงคลัง 
3. บทบาทและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีป่ฏบัิตงิานคลังสนิคา้สมัยใหม ่
4. ปัญหาและตน้ทนุประเภทตา่งๆ ของสนิคา้คงคลัง ทีพ่บในการปฏบัิตงิานคลังสนิคา้ 
5. ดัชนีชีก้ารวัดประสทิธภิาพ (KPIs) ในการจัดการสนิคา้คงคลัง 
6. ปัญหาและตน้ทนุประเภทตา่งๆ ทีพ่บในการปฏบัิตงิานคลังสนิคา้ 
7. แนวคดิความสญูเปลา่จากการเก็บสนิคา้คงคลัง (Unnecessary Stock) ทีม่ากเกนิไปในกระบวนการผลติ  

• การคน้หาปัญหาและสาเหต ุ
• การวเิคราะหถ์งึปัญหาและสาเหต ุ
• แนวทางและการปรับปรุงงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8. กลยทุธแ์ละการตัดสนิใจในการสั่งซือ้เพือ่ลดตน้ทนุสนิคา้คงคลังพรอ้มฝึกภาคปฏบัิต ิ
• การวเิคราะหแ์ละจัดการสนิคา้คงคลังดว้ยหลัก ABC Analysis 
• การบรหิารคลังสนิคา้ดว้ยแนวคดิ Stock Keeping Units (SKUs) 
• เทคนคิก าหนดปรมิาณการสั่งซือ้แบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ) 
• วธิกีารก าหนดรอบการสั่งซือ้ (Lead Time) และจุดสัง่ซือ้เพิม่ (Re-Order Point ; ROP) 
• วธิกีารสั่งซือ้บนเงือ่นไขและก าหนดแบบมสีว่นลด (Quantity Discounts) 
• การก าหนด Safety Stock และการเตมิสนิคา้ (Replenishment) ใหท้ันทว่งท ี(Just In Time) 

9. การออกแบบและรูปแบบการวางและระบบการขนยา้ยสนิคา้คงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสนิคา้ 
10. การป้องกนัความผดิพลาดจากการหยบิสนิคา้ (Error Picking) และการเตมิสนิคา้ (Replenishment) ในคลังสนิคา้ 
11. บทบาทหนา้ทีค่วามส าคัญของ Warehouse และศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Centers; DC) 
12. การปรับขอ้มลูสนิคา้คงคลัง (Inventory Adjustment) และการจัดการขอ้มลูสารสนเทศทางอเิล็กทรอนกิส ์
13. ระบบอัตโนมัตแิละและเทคโนโลยสีมัยใหมใ่นการจัดการคลังสนิคา้ 
14. เทคนคิการแกไ้ขปัญหาในคลังสนิคา้เชงิกลยทุธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นรูปธรรม 
15. ปัจจัยและความสัมพันธร์ะหวา่งสนิคา้คงคลัง, คลังสนิคา้, ระบบโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
16. สรุปการเรยีนรูแ้ละถามตอบ 
Normal 
ทา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 
Promotion !!!! 
พเิศษ !! อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท 
ทา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท 
*หมายเหตุ  เฉพาะนติบุิคคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักค่าใชจ้่ายทาง
บัญชไีด ้200 % 
 

สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ)่ 

29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
TEL : 02-102 1898, 092-835-2953 , 092-775 5853 FAX : 02-569 6537 

E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com  Web. : www.ssrqualitycenter.com   
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