
หลกัสูตร การวางแผนและควบคมุการผลิตแบบมืออาชีพ

(Production Planning & Control)
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ (สุขุมวทิซอย 6)

หลกัการและเหตผุล
องคก์รสว่นใหญท่ีป่ระสบความสําเร็จในการดําเนนิธรุกจิการผลติไมว่า่ใหญห่รอืเล็กโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเวลาทีม่กีาร

แขง่ขนัและเปลีย่นแปลงสงู ลว้นแลว้แตเ่ป็นองคก์รใหค้วามสําคญักบัการวางแผนและควบคมุแทบทัง้ส ิน้ เนือ่งจากการวางแผน
เป็นการคดิกอ่นทําดว้ยการกําหนดเป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งตอ่การบรรลตุอ่เป้าหมายทีกํ่าหนดอยา่งเป็นขัน้
เป็นตอนอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้คาดการปัญหาและหามาตรการป้องกนัไวก้อ่นเริม่ดําเนนิการปฏบิตั ิดงันัน้นอกจากจะ
ไดป้ระสทิธผิลดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ยงักอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานนัน้ๆ กลา่วคอื สามารถลดการสญูเสยีและความ
สญูเปลา่ ดว้ยการวางแผนกําลงัการผลติและเมือ่เกดิปัญหาก็สามารถวดัไดแ้ละควบคมุปัญหาใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถยอมรับ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จนไดม้กีารกลา่วกนัวา่การวางแผนและการควบคมุถอืเป็นหนา้ที ่ 2 หนา้ทีห่ลกัของการ
บรหิาร/จัดการ หรอืสามารถกลา่วไดว้า่องคก์รใดก็ตามจะประสบความสําเร็จในการแขง่ขนัและทํากําไรไดไ้มว่า่ตลาดในประเทศ
หรอืตลาดโลกในธรุกจิใดก็ตามสิง่ทีล่ะเลยไปไมไ่ดค้อืการวางแผนและควบคมุการผลติโดยพจิารณาในทกุระดบัและหน่วยงาน
ใหไ้ปในทศิทางและเป้าหมายเดยีวกนัทัง้องคก์ร

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในความสําคญัของ ขัน้ตอน กระบวนการ แตล่ะวธิใีนการวางแผน
2. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในความสําคญั ขัน้ตอน กระบวนการ แตล่ะวธิใีนการควบคมุการผลติ
3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรู ้ความเขา้ใจ มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ประโยชนต์อ่ตนเอง หน่วยงาน และองคก์ร
4.เพือ่ใหส้ามารถนําประสบการณ์ไปถา่ยทอดเผยแพรใ่หส้มาชกิในทมีและองคก์รนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
หวัขอ้การอบรม/สมัมนา เวลา 09:00-16:00 น.
• กระบวนการธรุกจิการผลติ
        - ความสอดคลอ้งของการไหลของงานในกระบวนการธรุกจิการผลติ
        - การวางแผนและควบคมุการผลติเพือ่ JIT,LEAN,หรอืSupply Chain Management

- กระบวนการเดีย่ว(Single Process)ระบบยอ่ยสดุของการวางแผนและควบคมุ
        - ความสําคญัของการพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้
 หลกัการและแนวคดิการวางแผนการผลติ
        - ปัจจัย 4ทีจํ่าเป็นตอ่การวางแผนการผลติ (เทคนคิของงาน:Standard time, บรหิาร:กําลงัการผลติ, 
          ขอ้มลูพืน้ฐาน:Order onhand, ปัญหาและการป้องกนั)
        - ประเภทและระดบัของแผนการผลติ/กําลงัการผลติ(ระยะยาว ระยะกลางและระยะสัน้)
        - ความสมัพันธข์องแผนการขายกบัแผนการผลติ
  การวางแผนการผลติและแผนกาํลงัการผลติรวม
         -วตัถปุระสงคแ์ละระยะเวลา
 การวางแผนการผลติแมบ่ทและแผนกาํลงัการผลติ
        - InputสําคญัของMRP                             - การปรับภาระงาน
        - Job Rotation                                       - Outsources(ภายใน/ภายนอกองคก์ร)
 การวางแผนความตอ้งการวสัดุ
        - ABC Analysis                                       - MRP(JIT,EOQ,ROP)                - Cycle count
 การวางแผนการผลติปฏบิตักิารและแผนกาํลงัการผลติ
       -  สว่นทีรั่บผดิชอบโดยหน่วยงานวางแผน             - สว่นทีรั่บผดิชอบโดยหน่วยงานผลติ
 การกาํหนดตารางการผลติ และกาํลงัการผลติ
       - forward - Backward

- แบบหน่วยงานและแบบกระบวนการผลติ
 การควบคมุการผลติ
      - พฤตกิรรมการควบคมุ
      - วงจรการควบคมุ
      - เทคนคิการควบคมุ
 การประเมนิผลการผลติและการรายงานผล

เหมาะสําหรบั : 
ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หวัหนา้งานทกุระดบัหน่วยงาน และวศิวกร

วิทยากร 

ดร.ธงไชย  แกว้สอาด

สมคัรเขา้รว่มสมัมนา
 Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 

Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทึกหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ช่ือบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

2. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

3. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

4. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

5. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตรหลกัสูตร การวางแผนและควบคุมการผลติแบบมืออาชีพ
(Production Planning & Control)

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 3 ตลุาคม 2560   เหลือเพียง! ทา่นละ 3,500 บาท เทา่นั้น!! (ไมร่วม Vat.)


