
 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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.com  

การประยกุตใ์ช ้MS-Excel 
เพืKอบรหิารคลงัสนิคา้ยคุ AEC 

 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีKยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีKปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธุรกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์ 

งานกราฟิก ในสถาบนัฝึกอบรมชัน̂นําทัKวประเทศ 
 

2 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีKจัดอบรมอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
 สนิคา้คงคลัง (Inventory) เป็นกจิกรรมในการจัดสรรความพรอ้มของสนิคา้ต่างๆ ใหก้บัลกูคา้ รวมทัง̂การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดซือ̂ การผลติและการกระจายสนิคา้ เพืKอใหบ้รรลถุงึความตอ้งการของตลาด 
 หลักสตูรนี ̂จงึมุง่เนน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจในระบบการบรหิาร และการจัดการสนิคา้คงคลังมาก
อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง̂การประยุกตเ์ครืKองมอืสารสนเทศ เพืKอชว่ยสนับสนุนการวเิคราะหข์อ้มลู และการตัดสนิใจ
อย่างแมน่ยํา ชดัเจน ดงันัน̂ หัวขอ้การอบรมจงึแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื   

1. การใหค้วามรูท้างดา้นการจัดการสนิคา้คงคลัง เพืKอควบคมุตน้ทนุฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดซือ̂ หรอืแมแ้ตฝ่่ายทีK
เกีKยวขอ้งกับการดแูลจัดเก็บและดําเนนิการจัดการสนิคา้คงคลงั 

2. การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม MS-Excel เพืKอใชว้เิคราะหแ์ละจําลองแมแ่บบทางธรุกจิในการตัดสนิใจงานบรหิาร
และจัดการสนิคา้คงคลงั  

 
วตัถปุระสงค ์
 
 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารและจัดการสนิคา้คงคลังในดา้นของการผลติ การจัดซือ̂ 
และการกระจายสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการประยุกตใ์ช ้MS-Excel เพืKอใชว้เิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 
3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งเงืKอนไขและชดุคําสัKงตา่งๆ เพืKอพัฒนาแม่แบบเฉพาะสําหรับ

งานทีKใช ้เชน่ การสรา้งแมแ่บบวเิคราะหส์นิคา้คงคลังดว้ยระบบ ABC, การสรา้งแม่แบบเพืKอกําหนดจดุ
สัKงซือ̂ทีKเหมาะสม EOQ เป็นตน้ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

1. เรยีนรูพ้ืน̂ฐานและความสาํคญัของการบรหิารสนิคา้คงคลงั 
2. เรยีนรูห้ลกัการวเิคราะหส์นิคา้คงคลงัดว้ยระบบ ABC  
3. เรยีนรูก้ารวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายทีKเกีKยวขอ้งกบัการจัดการสนิคา้คงคลัง 
4. เรยีนรูก้ารจัดระบบเตมิเต็มสนิคา้ 
5. เรยีนรูว้ธิกีารกําหนดจุดสัKงซือ̂และการปรมิาณสนิคา้สํารองทีKเหมาะสม 
6. เรยีนรูว้ธิกีารวัดผลดําเนนิงาน / การพยากรณ์ยอดการผลติ และการขาย 
7. เก็บตกปัญหาการประยกุตใ์ชง้านทางดา้นธรุกจิ 



 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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.com  

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

ชําระภายใน 3 สงิหาคม 2561 

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 18 กรกฏาคม 2561 (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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี ̂

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืKอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
3.  หัก ณ ทีKจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยกุตใ์ช,้ MS-Excel, เพืKอบรหิาร, คลงัสนิคา้, AEC, Microsoft, excel 


