หล ักสูตร การประยุกต์ใช ้ MS-Excel
เพือ
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(MS-Excel for Production Planning)

วิทยากร: อาจารย์สเุ ทพ โลหณุ ต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
X วชาญด ้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู ้เชีย
และทีป
X รึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช ้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิ ก
^ นําทัXวประเทศ
ในสถาบันฝึ กอบรมชัน

30 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
หล ักการและเหตุผล

*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

การวางและควบคุมต ้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็ นหนึงX ในหลายๆ กลยุทธ์ทอ
ีX งค์กรทางธุรกิจให ้ความสําคัญ ไม่
ว่าคุณจะเป็ นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ ก จนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิงX สําคัญทีค
X วรคํานึงถึงเพือ
X สร ้างผล
ิ ธิภาพ ตลดอจน
กําไรให ้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือ กลุ่มเป้ าหมายนัX นคือ การวางแผนและควบคุมการผลิตทีม
X ีประสท
ิ ค ้าสูล
่ ูกค ้า จะทําอย่างไรเพืXอให ้เกิด ต ้นทีต
การติดตามพั ฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงขัน
^ สง่ มอบสน
X ํXา และควรทําอย่างไรหา
ิ ใจ ในการวางแผนและควบคุมการผลิตทีผ
เครือ
X งมือมาชว่ ยสนับสนุนการตัดสน
X ู ้บริหารโรงงาน, วิศวกร และหัวหน ้างาน
ี ทรัพย์สน
ิ จํ านวนมากในการใชซอฟต์
้
ต ้องการได ้อย่างแม่นยํา เทีย
X งตรง โดยทีค
X ุณไม่ต ้องสูญเสย
แวร์ทรีX าคาแพง แถม
ยังไม่ตอบโจทย์ความต ้องการในองค์กรธุรกิจของคุณ
หลั กสูตรนี^ มุ่งเน ้นให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถประยุกต์ใช ้ Microsoft Excel
(ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)
้
ั ง่ายๆ ทีค
้
นํ ามาใชออกแบบพั
ฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิต ด ้วยสูตรฟั งก์ชน
X ุณเองสามารถใชวางแผนการผลิ
ต
ิ ค ้าคงคลัง, การออกแบบตารางและแบบโครงสร ้าง
การพยากรณ์ความต ้องการของลูกค ้า, การบริหารจัดการควบคุมสน
ิ ค ้า เพือ
ิ ธิภาพ
ผลิตภัณฑ์สน
X ใชส้ าํ หรับสายงานการผลิตจนถึงการสง่ มอบงานให ้ลูกค ้าได ้อย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพืX อ ให ผ
้ ู ้เข ้ารั บ การอบรม ได ้เรีย นรู ถ้ ึง ความสํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า แผนและควบคุ ม การผลิต ผ่ า นการใช ้
ั ) รวมถึงใชเป็
้ นเครือ
ิ ใจสําหรับ
โปรแกรม Microsoft Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชน
X งมือในการสนั บการตัดสน
ิ ธิภาพ
งานบริหารจัดการวางแผนและควบคุมการผลิตได ้อย่างมีประสท
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรม ได ้เรียนรู ้ถึงเทคนิคการวางแผนการผลิต, การพยากรณ์และควบคุมการผลิต ผ่าน
ั ของโปรแกรม Microsoft Excel ตลอดจนการปรับแต่งรูปแบบรายงานตามสายงานได ้
ฟั งก์ชน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

้ Xองมือ ทีม
3. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรม ได ้เรีย นรู ้เทคนิคการบริหารจั ดสรรทรั พยากรการผลิต ผ่านการใช เครื
X ี
ิ ธิภาพอย่าง Linear Programming ได ้อย่างง่ายดาย
ประสท
้
4. เพืXอให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรม สามารถสร ้าง Module ตารางผลิตวัสดุ และนํ า Module ระดับย่อ ยมาใชงาน
ร่วมกัน ตามโครงสร ้างของผลิตภัณฑ์ (BOM: Bill of Material)

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์ใช ้ Microsoft Excel สาํ หรับการวางแผนและควบคุมการผลิต
เรียนรู ้การวิเคราะห์จุดคุ ้มทุนด ้วย GOAL SEEK และ DATA TABLE
ั และการเขียนเงือ
เรียนรู ้การสร ้างสูตรฟั งก์ชน
X นไขพืน
^ ฐานทีเX กีย
X วข ้องกับงานด ้านการผลิต
เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้าง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสร ้างผลิตภัณฑ์
ิ ค ้าตามหลัก ABC ผ่านวิธก
เรียนรู ้การกําหนดกลุม
่ สน
ี ารบริหารแม่แบบอัจฉริยะด ้วย Microsoft Excel
เรียนรู ้การจัดสรรทรัพยากรและแก ้ไขปั ญหาการผลิตด ้วย SOLVER
เรียนรู ้การสร ้างและจัดทําแม่แบบการพยากรณ์สาํ หรับงานด ้านการวางแผนและควบคุมการผลิต
Workshop และเก็บตกปั ญหาการใช ้งาน Microsoft Excel สําหรับการพัฒนาวางแผนและควบคุมการผลิต

ใบร ับรอง: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 30

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัทของท่าน และชือ
X หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
X า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีX 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัXวไป, ทักษะเฉพาะทาง, การปรับแต่ง, เครือ
X งมือ, ระดับสูง, การประยุกต์, ใช ้งาน, องค์กร, ธุรกิจ, วางแผน,
ควบคุมการผลิต, Microsoft Excel

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

