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 หลกัสตูร การประยกุตใ์ช ้MS-Excel  
เพื�อการวางแผนและควบคมุการผลติ 

(MS-Excel for Production Planning) 
 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีXยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีXปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 

ในสถาบนัฝึกอบรมชัน̂นําทัXวประเทศ 
 

30 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 
 การวางและควบคมุตน้ทนุทางการผลติ ถอืวา่เป็นหนึXงในหลายๆ กลยุทธท์ีXองคก์รทางธรุกจิใหค้วามสําคัญ ไม่
ว่าคุณจะเป็นเพยีงกลุ่มองคก์รธรุกจิขนาดเล็ก จนไปถงึอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิXงสําคัญทีXควรคํานงึถงึเพืXอสรา้งผล
กําไรใหก้ับธรุกจิของคุณก่อนถงึมอืกลุ่มเป้าหมายนัXนคอื การวางแผนและควบคุมการผลติทีXมีประสทิธภิาพ ตลดอจน
การตดิตามพัฒนาผลติภัณฑ ์จนถงึขัน̂สง่มอบสนิคา้สูลู่กคา้ จะทําอย่างไรเพืXอใหเ้กดิตน้ทีXตํXา และควรทําอย่างไรหา
เครืXองมอืมาชว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจ ในการวางแผนและควบคุมการผลติทีXผูบ้รหิารโรงงาน, วศิวกร และหัวหนา้งาน
ตอ้งการไดอ้ยา่งแม่นยํา เทีXยงตรง โดยทีXคุณไมต่อ้งสญูเสยีทรัพยส์นิจํานวนมากในการใชซ้อฟตแ์วรท์ีXราคาแพง แถม
ยังไมต่อบโจทยค์วามตอ้งการในองคก์รธรุกจิของคุณ 
 
 หลักสูตรนี^ มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถประยุกตใ์ช ้Microsoft Excel  (ครอบคลุมทุกเวอรช์ัน) 
นํามาใชอ้อกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคมุการผลติ ดว้ยสตูรฟังกช์นัง่ายๆ ทีXคุณเองสามารถใชว้างแผนการผลติ 
การพยากรณค์วามตอ้งการของลูกคา้, การบรหิารจัดการควบคุมสนิคา้คงคลัง, การออกแบบตารางและแบบโครงสรา้ง
ผลติภณัฑส์นิคา้ เพืXอใชสํ้าหรับสายงานการผลติจนถงึการสง่มอบงานใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
 
 1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รียนรูถ้ ึงความสําคัญในการจัดทําแผนและควบคุมการผลิตผ่านการใช ้
             โปรแกรม Microsoft Excel  (ครอบคลุมทกุเวอรช์นั) รวมถงึใชเ้ป็นเครืXองมอืในการสนับการตัดสนิใจสําหรับ 
             งานบรหิารจัดการวางแผนและควบคมุการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รยีนรูถ้งึเทคนคิการวางแผนการผลติ, การพยากรณ์และควบคุมการผลติ ผ่าน 
             ฟังกช์นัของโปรแกรม Microsoft Excel ตลอดจนการปรับแต่งรูปแบบรายงานตามสายงานได ้
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 3. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการบรหิารจัดสรรทรัพยากรการผลติ ผ่านการใชเ้ครืXองมอืทีXม ี
             ประสทิธภิาพอยา่ง Linear Programming ไดอ้ย่างง่ายดาย 
 4. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม สามารถสรา้ง Module ตารางผลติวัสดุ และนํา Module ระดับย่อยมาใชง้าน 
              ร่วมกนั ตามโครงสรา้งของผลติภณัฑ ์(BOM: Bill of Material) 
 
 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
 1. เรยีนรูเ้ทคนคิการประยุกตใ์ช ้Microsoft Excel สําหรับการวางแผนและควบคมุการผลติ 
 2. เรยีนรูก้ารวเิคราะหจุ์ดคุม้ทนุดว้ย GOAL SEEK และ DATA TABLE 
 3. เรยีนรูก้ารสรา้งสตูรฟังกช์นั และการเขยีนเงืXอนไขพืน̂ฐานทีXเกีXยวขอ้งกบังานดา้นการผลติ 
 4. เรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสรา้งผลติภัณฑ ์
 5. เรยีนรูก้ารกําหนดกลุม่สนิคา้ตามหลัก ABC ผา่นวธิกีารบรหิารแมแ่บบอัจฉรยิะดว้ย Microsoft Excel 
 6. เรยีนรูก้ารจัดสรรทรัพยากรและแกไ้ขปัญหาการผลติดว้ย SOLVER  
 7. เรยีนรูก้ารสรา้งและจัดทําแมแ่บบการพยากรณ์สาํหรับงานดา้นการวางแผนและควบคมุการผลติ 
 8. Workshop และเก็บตกปัญหาการใชง้าน Microsoft Excel สําหรับการพัฒนาวางแผนและควบคมุการผลติ 

 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

 

ชําระภายในวนัที� 30 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

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

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิทของท่าน และชืXอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีX 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
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     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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, การปรับแตง่, เครืXองมอื, ระดบัสงู, การประยกุต,์ ใชง้าน, องคก์ร, ธรุกจิ, วางแผน, 
ควบคมุการผลติ, Microsoft Excel 
 


