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หลักสู ตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่ างมีประสิทธิภาพ :
Production Planning & Control
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ The Palazzo Bangkok Hotel

วิทยากร อาจารย์ พสิ ิทธิ์ ชูยงค์
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกซึ่ งมีผลกระทบทาให้ ธุรกิจยิ่งทวีความรุ นแรงในการแข่ งขันมากขึน้ ดังนั้น การทา
ธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริ การจาเป็ นต้ องมีการปรั บตัวและปรั บกลยุทธ์ ต่างๆ ในการวางแผนการผลิต
และการขาย เพื่อให้ ทันต่ อสภาพการแข่ งขันในปั จจุบัน ฉะนั้น ถ้ าองค์ กรรู้ เทคนิคที่ จะกาจัดปั ญหาที่ เกิดขึน้ ในกระบวน
ผลิตให้ หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ งานของเครื่ องมือที่มีอยู่ให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ไปอี กอัน
จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้ องค์ กรลดต้ นทุนในการผลิตลงได้ เป็ นจานวนมาก
หลักสูตรนีจ้ ะชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญว่ าอะไรเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดปั ญหา รวมถึงเทคนิคต่ างๆ ที่สามารถช่ วย
แก้ ปัญหา ทาให้ สามารถเพิ่มผลกาไรให้ กับบริ ษัทและแข่ งขันกับองค์ กรอื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทาให้ ผ้ อู บรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
3. เพื่อทาให้ ผ้ อู บรมสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ กับการปฏิ บัติงานได้ อย่ างเหมาะสม
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หัวข้ อการอบรม
09:00-16:00 น.
1. เข้ าใจหลักพืน้ ฐานและความสัมพันธ์ ของระบบการผลิต
· ระบบการผลิตแบบต่ อเนื่อง การผลิตแบบไม่ ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
· ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
· ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ ความต้ องการ (Forecasting)
· ประเภทของการพยากรณ์ ที่ใช้ สาหรั บการผลิตแต่ ละระบบ
· ขัน้ ตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้ องการของลูกค้ า
3. การคานวณอัตราการผลิต (cycle time)
· Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่ องจักร
· Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
· Allowances ใช้ ในการคานวณอัตราการผลิต
· Standard time calculation การคานวณการตั้งเวลามาตรฐาน
· วิธีการคานวณประสิ ทธิ ภาพการผลิต
4.การวางแผนกาลังการผลิต(capacity planning)
· Process capacity
· Machine downtime-uptime
· การคานวณกาลังการผลิต และการวางแผนกาลังการผลิต
· วิธีการเพิ่มกาลังการผลิต
5. Material Requirement Planning (MRP)
· Bill of material การทารายการวัตถุดิบ
· Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื ้อ
· Material requirement planning (MRP)
· Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่ าง การตลาด-ฝ่ ายผลิต-supplier
· Material receiving control การควบคุมการรั บวัตถุดิบ
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6. Machine requirement planning
· การวางแผนเครื่ องจักร machine loading
· การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
7. Manpower planning
· Skill requirement planning ทักษะการทางานที่ต้องวางแผน
· Skill matrix ตารางฝี มือ
8. การวางแผนการผลิตอย่ างมีระบบ
· แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่ าง Marketing-Production-Suppliers
· ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
· Monthly planning แผนการผลิตประจาเดือน
· TAKT time planning (Just-in-time planning)
· Scheduling ตารางการผลิตประจาวัน
· Shipment planning การวางแผนการจัดส่ ง
9. การควบคุมการผลิต
· รายงานการผลิตประจาชั่วโมง ประจาวัน
· ปั ญหาคอขวด และวิธีการแก้ ไข
· รายงานประสิ ทธิ ภาพการผลิต ประจาวัน
· การปรั บกาลังการผลิต
10. Supply chain management and supplier planning
· Capacity requirement การวางแผนความต้ องการกาลังการผลิตของ Supplier
· Supplier integrated planning การวางแผนร่ วมกันกับ Supplier
· Demand planning การวางแผนความต้ องการ
· Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่ งของ supplier
· สิ่ งที่ supplier ต้ องปรั บเปลี่ยนสาหรั บการเข้ าสู่ supply chain
11. Enterprise Resource Planning (ERP)
· Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
· Machine management การบริ หารเครื่ องจักร
· Material management การบริ หารวัตถุดิบ
· Production planning
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
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3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

