
 

 
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.co.th  

 การประยกุตใ์ช ้MS-Excel  
เพื�อการวางแผนและควบคมุการผลติ 

(MS-Excel for Production Planning) 
 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีXยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีXปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธุรกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 

ในสถาบนัฝึกอบรมชัน̂นําทัXวประเทศ 
 

28 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 
 การวางและควบคุมตน้ทนุทางการผลติ ถอืว่าเป็นหนึXงในหลายๆ กลยุทธท์ีXองคก์รทางธรุกจิใหค้วามสําคัญ ไม่
ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองคก์รธุรกจิขนาดเล็ก จนไปถงึอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิXงสําคัญทีXควรคํานงึถงึเพืXอสรา้งผล
กําไรใหก้บัธรุกจิของคุณกอ่นถงึมอืกลุ่มเป้าหมายนัXนคอื การวางแผนและควบคุมการผลติทีXมปีระสทิธภิาพ ตลดอจน
การตดิตามพัฒนาผลติภัณฑ ์จนถงึขัน̂สง่มอบสนิคา้สูลู่กคา้ จะทําอย่างไรเพืXอใหเ้กดิตน้ทีXตํXา และควรทําอย่างไรหา
เครืXองมอืมาชว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจ ในการวางแผนและควบคุมการผลติทีXผูบ้รหิารโรงงาน, วศิวกร และหัวหนา้งาน
ตอ้งการไดอ้ยา่งแม่นยํา เทีXยงตรง โดยทีXคณุไม่ตอ้งสูญเสยีทรัพยส์นิจํานวนมากในการใชซ้อฟตแ์วรท์ีXราคาแพง แถม
ยังไมต่อบโจทยค์วามตอ้งการในองคก์รธรุกจิของคณุ 
 
 หลักสูตรนี^ มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช ้Microsoft Excel  (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) 
นํามาใชอ้อกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคมุการผลติ ดว้ยสตูรฟังกช์นัง่ายๆ ทีXคุณเองสามารถใชว้างแผนการผลติ 
การพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้, การบรหิารจัดการควบคุมสนิคา้คงคลัง, การออกแบบตารางและแบบโครงสรา้ง
ผลติภณัฑส์นิคา้ เพืXอใชสํ้าหรับสายงานการผลติจนถงึการสง่มอบงานใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
 
 1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รียนรูถ้ ึงความสําคัญในการจัดทําแผนและควบคุมการผลิตผ่านการใช ้
             โปรแกรม Microsoft Excel  (ครอบคลุมทกุเวอรช์นั) รวมถงึใชเ้ป็นเครืXองมอืในการสนับการตัดสนิใจสาํหรับ 
             งานบรหิารจัดการวางแผนและควบคมุการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รยีนรูถ้งึเทคนคิการวางแผนการผลติ, การพยากรณ์และควบคุมการผลติ ผา่น 
             ฟังกช์นัของโปรแกรม Microsoft Excel ตลอดจนการปรับแตง่รูปแบบรายงานตามสายงานได ้
 3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการบรหิารจัดสรรทรัพยากรการผลติ ผ่านการใชเ้ครืXองมือทีXม ี
             ประสทิธภิาพอย่าง Linear Programming ไดอ้ย่างง่ายดาย 
 4. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม สามารถสรา้ง Module ตารางผลติวัสดุ และนํา Module ระดับย่อยมาใชง้าน 
              ร่วมกนั ตามโครงสรา้งของผลติภัณฑ ์(BOM: Bill of Material) 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
 1. เรยีนรูเ้ทคนคิการประยุกตใ์ช ้Microsoft Excel สําหรับการวางแผนและควบคมุการผลติ 
 2. เรยีนรูก้ารวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุดว้ย GOAL SEEK และ DATA TABLE 
 3. เรยีนรูก้ารสรา้งสตูรฟังกช์นั และการเขยีนเงืXอนไขพืน̂ฐานทีXเกีXยวขอ้งกบังานดา้นการผลติ 
 4. เรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสรา้งผลติภณัฑ ์
 5. เรยีนรูก้ารกําหนดกลุ่มสนิคา้ตามหลัก ABC ผา่นวธิกีารบรหิารแม่แบบอจัฉรยิะดว้ย Microsoft Excel 
 6. เรยีนรูก้ารจัดสรรทรัพยากรและแกไ้ขปัญหาการผลติดว้ย SOLVER  
 7. เรยีนรูก้ารสรา้งและจัดทําแม่แบบการพยากรณ์สําหรับงานดา้นการวางแผนและควบคุมการผลติ 
 8. Workshop และเก็บตกปัญหาการใชง้าน Microsoft Excel สาํหรับการพัฒนาวางแผนและควบคมุการผลติ 

 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัอบรม 28 พฤศจกิายน 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 13 พฤศจกิายน 2561  (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
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 ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิทของทา่น และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีX 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัXวไป, ทักษะเฉพาะทาง, การปรบัแตง่, เครืXองมอื, ระดบัสงู, การประยกุต,์ ใชง้าน, องคก์ร, ธุรกจิ, วางแผน, 
ควบคมุการผลติ, Microsoft Excel 
 


