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พร้อมรับวุฒิบตัรฟรีทุกท่ีน่ัง !!! 
หลักสูตร  การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning Management) 
 

วันอังคารท่ี 20  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Online  ผ่าน Program Zoom ได้   
 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่อีก 1 ท่าน  3 

 

วิทยากร : อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
                 ERP เป็น Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการ (Manage) ได้ทั้งองค์กร โดยที่มรีะบบฐานข้อมูล
ส่วนกลาง (Centralized Database System) ทำการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน
ของข้อมูล ทำให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถกระจายและแบ่งบัน (Share) ข้อมูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแต่
ละส่วนสามารถดึงข้อมลูส่วนกลางที่ตวัเองสนใจมาวิเคราะห์ได้ และสามารถที่จะบูรณาการด้านข้อมูล (Data 
Integration) ได้หมดไม่ว่าจะเป็น Marketing, Manufacturing, Accounting, HR, Warehousing, 
Transportation และอื่น ๆ 
                Enterprise Resource Planning คือ การบริหารทรัพยากรขององค์กร ระบบการบริหารเพื่อวางแผน
และจัดการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งบริษัทของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยการเชื่อมโยง
กระบวนการทางธุรกิจทกุขั้นตอน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบรษิัท และท่ีสำคัญยัง
รวมถงึระบบการจัดการสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลัง ERP จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธรุกิจ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังชว่ยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรพัยากรขององค์กร
โดยรวมได้อย่างมีประสทิธิภาพ ERP จะช่วยทำให้การเชื่อมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซือ้จัดจ้าง การผลิต และ
การขายทำได้อยา่งราบรื่น ผ่านข้ามกำแพงระหว่างแผนกและทำให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดเป็นการรวบรวมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตลอดจนเช่ือมโยงโปรแกรมประยุกต์ 
(Applications) ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงานเข้าเป็นระดับองค์กร (Enterprise) โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพียงแห่ง
เดียว 
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       การใช้ระบบ ERP ในการวางแผนจัดการผลิตจะสามารถควบคุมเวลาการผลิตและวัตถุดบิหรือสินค้าคงคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถบรหิารจัดการแผนการผลติที่เร่งด่วนได้ รวมถึงการวิเคราะห์การผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดกำไรได้
มากที่สุดหรือสินค้าที่ผลิตแล้วไม่คุ้มทุน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การบริหาร
จัดการผลิตได้อย่างยั่งยนื 
 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP)  

2. สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการคลังสินค้าและควบคุม
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความรู้และเข้าใจในการใช้ระบบ ERP เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิตได้เป็นอย่าง
ดี 

4. สามารถประสานงานด้านข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือลดความผิดพลาด ความขัดแย้งกันในเรื่องของข้อมูล รวมถึง
การสร้างความรวดเรว็ในการใช้งานด้านข้อมูลรว่มกันได้อย่างราบรี่น 

5. ทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ผ่านระบบเครือข่ายที่
มีความน่าเช่ือถือ 

6. สามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำรายงานทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อสร้างเปน็กลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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หัวข้อของการอบรม 
1. ERP เครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในยุด Industry 4.0 

2. ประโยชนใ์นด้านต่าง ๆ ของระบบ ERP กับการพัฒนาองค์กร 

3. Module ต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในระบบ ERP 

4. การเตรยีมความพร้อมการใช้ระบบ ERP (ด้านบุคลากร, ด้านข้อมูลสารสนเทศ, ด้านเครื่องมือและเครือข่าย 

และอ่ืน ๆ) 

5. ระบบ ERP จะสามารถลดต้นทุนผลิตได้อย่างไร 

6. การค้นหาความต้องการข้อมูลสารสนเทศในสถานประกอบการที่ต้องการใช้งานระบบ ERP 

7. เลือกระบบ ERP อย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กร 

8. ความสำคัญของการบรหิารจัดการผลิตด้วยระบบ ERP (Principle of  ERP Production Management) 
9. การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

10. การวางแผนการผลิตดว้ยระบบ ERP 

11. การสร้างสูตรการผลิตสนิค้าในระบบ ERP 

12. ใบบันทึกผลิตในระบบ ERP 

13. ระบบ ERP กับการจดัการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 

14. กลยุทธ์การทำ Lean ดว้ยระบบ ERP สุดยอดยุทธวิธีการพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้าน 

15. การประเมินความสำเรจ็ของการใช้ระบบ ERP  

16. กลยุทธ์การใช้งานระบบ ERP สําหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ERP Efficiency for Business 

Strategy) 

วิธีการสมัมนา การบรรยาย ให้คำปรึกษา กรณีศึกษา และรว่มอภิปราย 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่าง ๆ 
หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายซ่อม
บำรุง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล วิศวกร 
วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ ์ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรม 

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

                                    - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น   

                                    - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  Management  

    สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

                                    - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  

    สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑติ         

                                    - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจสิติกส์   โครงการ OPOAI กระทรวง 

  อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter                   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,   jiw473@gmail.com 

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณชีำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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