Decision Making in Business with Solver in Microsoft Excel (1D)

Course Outline
หลักสู ตร Decision Making in Business with Solver in Microsoft Excel
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
โลกแห่งการแข่งขันในยุคปั จจุบนั การตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว และถูกต้องเป็ นปัจจัยที่สาคัญ ไม่วา่ จะเป็ น
การตัดสิ นใจในด้านการผลิต การขนส่ ง การวางแผนกาลังคน และการลงทุน ย่อมส่ งผลต่อความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน การได้เปรี ยบทางกลยุทธ์ที่เราไม่สามารถมองข้าม คือ การตัดสิ นใจที่เหมาะสมที่สุด
(Optimization) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีขอ้ จากัดแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
เครื่ องมือ Solver ใน Microsoft Excel จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในทางธุ รกิจได้อย่าง
เหมาะสม สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถหาคาตอบของเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งการหาโมเดลที่
ทาให้เกิดกาไรสู งสุ ด หรื อการหาต้นทุนต่าสุ ด ภายใต้ขอ้ จากัดที่มีอยู่

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม :
สามารถตัดสิ นใจลงทุนในโครงการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งสุ ด ภายใต้งบประมาณที่มีจากัด
สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้กาไรสู งสุ ด ภายใต้ทรัพยากร หรื อเงื่อนไขการผลิต
ที่หลากหลาย เช่น มีการใช้เครื่ องจักรร่ วมกัน มีการใช้วตั ถุดิบชนิดเดียวกัน
สามารถวางแผนการขนส่ งสิ นค้าและการกระจายสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในขณะที่ตน้ ทุนต่าสุ ด
สามารถวางแผนกาลังพลได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขธุ รกิจ เช่น จานวนสาขา จานวน
เครื่ องจักร จานวนสิ นค้าที่ตอ้ งผลิต

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้แนวคิดการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimization)
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้เครื่ องมือ Solver ใน Microsoft Excel
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม ได้ฝึกฝนทักษะการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ด้วยการสร้างโมเดล
การตัดสิ นใจ และใช้เครื่ องมือ Solver ใน Microsoft Excel ในการค้นหาคาตอบ
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เวลา
09:00 - 10:15

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
• การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ (Decision Making in Business)
• การประยุกต์ใช้ Solver ในการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimize)
• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solver ในการแก้ปัญหาการผลิต (Apply
Solver in Production Problem)
• โมเดลผสมผสาน (Blending Model)
• โมเดลการผลิตแบบผสมผสาน (Product Mix Model)
• โมเดลการวางแผนการผลิต (Production Planning Model)

10:30 - 10:45
10:30 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:30

วิธีการเรี ยนรู้
บรรยาย /
Workshop

พักรับประทานอาหารว่าง
• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solverในการแก้ปัญหาโลจิสติกส์ (Apply
Solver in Logistics Problem)
• Transportation Model โมเดลการการขนส่ ง
• Transshipments Model โมเดลการกระจายสิ นค้า

บรรยาย /
Workshop

พักรับประทานอาหารกลางวัน
• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solverในปัญหาที่ได้รับมอบหมาย (Apply
Solver in Assignment Problem)
• การจัดวางอัตรากาลังพนักงานภายใต้ขอ้ จากัดหรื อเงื่อนไขที่
หลากหลาย (Manpower Model)

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:15

• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Solver ในธุ รกิจและปั ญหาทางการเงิน
(Apply Solver in Business and Financial Problem)
• โมเดลการด้านการลงทุน (Investment Model)

16:15 - 16:30

ถาม-ตอบ
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