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หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต
วนัที ่19 ตุลาคม  2562 โรงแรมบเูลอวารด์ โฮเทล บางกอก สขุมุวทิ 5 ( BTS นานา )

จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกซึง่มผีลกระทบทําใหธ้รุกจิยิง่ทวคีวามรนุแรงในการแขง่ขนัมากขึน้ ดงันัน้การทําธรุกจิโดยเฉพาะภาคการ
ผลติและภาคการบรกิารจําเป็นตอ้งมกีารปรับตวัและปรับกลยทุธต์า่งๆ ในการวางแผน การผลติ การปฏบิตักิาร และการขาย เพือ่ใหท้ัน
ตอ่สภาพการแขง่ขนัในปัจจบุนั  ฉะนัน้ ถา้องคก์รรูเ้ทคนคิการวางแผนและควบคมุการผลติ ก็จะชว่ยป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในเรือ่ง
การสัง่ซือ้วตัถดุบิ การทําdemand planning และการทําตารางการผลติ จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจัดสง่ การลดตน้ทนุจากส
ตอ้คทีม่ากเกนิไป การใชพ้ืน้ทีม่ากเกนิจําเป็น การใชอ้ปุกรณ์การเก็บงานระหวา่งผลติมากเกนิไป ตน้ทนุจากการทํางานลว่งเวลา  จะ
เป็นสว่นหนึง่ทีช่ว่ยใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทนุในการผลติลงไดเ้ป็นจํานวนมาก  หลกัสตูรนีจ้ะชีใ้หเ้ห็นถงึกญุแจสําคญัวา่อะไรเป็น
สาเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิปัญหา รวมถงึเทคนคิตา่งๆ ทีส่ามารถชว่ยแกปั้ญหา ทําใหส้ามารถเพิม่ผลกําไรใหก้บับรษัิทและแขง่ขนักบัองคก์ร
อืน่ๆได ้
 วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนและควบคมุการผลติ
2. เพือ่ทําใหผู้อ้บรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคมุการผลติทัง้หมด
3. เพือ่ทําใหอ้งคก์รผูเ้ขา้อบรมเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดสง่ทนัเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการ
4. เพือ่ลดตน้ทนุทีเ่กดิจากความผดิพลาดในการวางแผน Lead time วตัถดุบิ
5. เพือ่งใหอ้งคก์รของผูเ้ขา้รว่มสมัมนามกํีาไร ขยายธรุกจิได ้
 
เนือ้หาหลกัสตูร เวลา 09:00 – 16:00 น.
1. เขา้ใจหลกัพืน้ฐานและความสมัพันธข์องระบบการผลติ
    - ระบบการผลติแบบตอ่เนือ่ง การผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง การผลติแบบ Fixed    

- ระบบการผลติแบบ Make to stock และวธิวีางแผน
    - ระบบการผลติแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ความตอ้งการ (Forecasting)
    - ประเภทของการพยากรณ์ทีใ่ชสํ้าหรับการผลติแตล่ะระบบ
    - ขัน้ตอนและวธิกีารพยากรณ์ ทีช่ว่ยในการคาดคะเนความตอ้งการของลกูคา้
3. การคํานวณอตัราการผลติ (cycle time)

- Man & Machine chart แผนภมูคิน-เครือ่งจักร - Time measurement (การวดัเวลา cycle time)
- Allowances ใชใ้นการคํานวณอตัราการผลติ                      - Standard time calculation การคํานวณการตัง้เวลามาตรฐาน

   -วธิกีารคํานวณประสทิธภิาพการผลติ
 4. การวางแผนกําลงัการผลติ (capacity planning)
    - Process capacity - Machine downtime-uptime      

- การคํานวณกําลงัการผลติ และการวางแผนกําลงัการผลติ - วธิกีารเพิม่กําลงัการผลติ
5. Material Requirement Planning (MRP)

- Bill of material การทํารายการวตัถดุบิ - Procurement lead-time ระยะเวลาในการสัง่ซือ้
- Material requirement planning (MRP)
- Material aggregate planning การวางแผนวตัถดุบิรวมระหวา่ง การตลาด-ฝ่ายผลติ-supplier
- Material receiving control การควบคมุการรับวตัถดุบิ

6. Machine requirement planning
- การวางแผนเครือ่งจักร machine loading                                  - การวางแผนอปุกรณ์ machine attachment planning

7. Manpower planning
- Skill requirement planning ทักษะการทํางานทีต่อ้งวางแผน         - Skill matrix ตารางฝีมอื

8. การวางแผนการผลติ
   - ตารางการผลติหลกั (Master Schedule) - Monthly planning แผนการผลติประจําเดอืน

- TAKT time planning (Just-in-time planning)                          - Scheduling ตารางการผลติประจําวนั
- Shipment planning การวางแผนการจัดสง่

9. การควบคมุการผลติ
   - รายงานการผลติประจําชัว่โมง ประจําวนั - ปัญหาคอขวด และวธิกีารแกไ้ข
   - รายงานประสทิธภิาพการผลติประจําวนั - การปรับกําลงัการผลติ
10. Supply chain management and supplier planning
   - Capacity requirement การวางแผนความตอ้งการกําลงัการผลติของ Supplier

- Supplier integrated planning การวางแผนรว่มกนักบั Supplier
- Demand planning การวางแผนความตอ้งการ
- Supplier delivery control การควบคมุการจัดสง่ของ supplier

   - สิง่ที ่supplier ตอ้งปรับเปลีย่นสําหรับการเขา้สู ่supply chain
11. Enterprise Resource Planning (ERP)
   - Inventory management การจัดการวสัดคุงคลงั - Machine management การบรหิารเครือ่งจักร

- Material management การบรหิารวตัถดุบิ - Production planning

อาจารย์พสิิทธ์ิ ชูยงค์
ผู้ เช่ียวชาญด้าน Productivity 
improvement ของ องค์การ
สหประชาชาติวา่ด้วยการพฒันาการค้า 
UNCTAD (United Nations 
Conference for Trade 
Development) และ USAID 
(United State Aid for 
International Development) 
และผู้ เช่ียวชาญระบบ Lean



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร การวางแผนและควบคมุการผลติ

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 14 ตุลาคม 2562   เหลือเพียง! ท่านละ 3,800 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

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

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


