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 หลักสูตร  การวางแผนและควบคมุการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : 
Production Planning & Control  

 

วันที ่22 มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ The Palazzo Bangkok Hotel 

วทิยากร  อาจารย์พสิิทธ์ิ  ชูยงค์ 
 

 หลักการและเหตุผล 

 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซ่ึงมีผลกระทบท าให้ธุรกิจย่ิงทวีความรุนแรงในการแข่งขนัมากขึน้ ดังนั้น การท า

ธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยทุธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิต
และการขาย เพ่ือให้ทันต่อสภาพการแข่งขนัในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคท่ีจะก าจัดปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกระบวน
ผลิตให้หมดไปและท้ังยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ไปอีกอัน
จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจ านวนมาก  
        หลักสูตรนีจ้ะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีสามารถช่วย
แก้ปัญหา ท าให้สามารถเพ่ิมผลก าไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ ได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต 

    2. เพ่ือท าให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตท้ังหมด 

    3. เพ่ือท าให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยกุต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

1. เข้าใจหลักพืน้ฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต 

      · ระบบการผลิตแบบต่อเน่ือง การผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง การผลิตแบบ Fixed 

      · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน 

      · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน 

    2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) 

      · ประเภทของการพยากรณ์ท่ีใช้ส าหรับการผลิตแต่ละระบบ 

      · ขัน้ตอนและวิธีการพยากรณ์ ท่ีช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า 

    3. การค านวณอัตราการผลิต (cycle time) 

      · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร 

      · Time measurement (การวดัเวลา cycle time) 

      · Allowances ใช้ในการค านวณอัตราการผลิต 

      · Standard time calculation การค านวณการตั้งเวลามาตรฐาน 

      · วิธีการค านวณประสิทธิภาพการผลิต 

 4.การวางแผนก าลังการผลิต(capacity planning) 

      · Process capacity 

      · Machine downtime-uptime 

      · การค านวณก าลังการผลิต และการวางแผนก าลังการผลิต 

      · วิธีการเพ่ิมก าลังการผลิต 

   5. Material Requirement Planning (MRP) 
       · Bill of material การท ารายการวตัถดิุบ 
       · Procurement lead-time ระยะเวลาในการส่ังซ้ือ 
       · Material requirement planning (MRP) 
       · Material aggregate planning การวางแผนวัตถดิุบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier 
       · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถดิุบ 
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    6. Machine requirement planning 
       · การวางแผนเคร่ืองจักร machine loading 
       · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning 

    7. Manpower planning 
       · Skill requirement planning ทักษะการท างานท่ีต้องวางแผน 
       · Skill matrix ตารางฝีมือ 

    8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ 
       · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers 
       · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule) 
       · Monthly planning แผนการผลิตประจ าเดือน 
       · TAKT time planning (Just-in-time planning) 
       · Scheduling ตารางการผลิตประจ าวนั 
       · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง 

    9. การควบคุมการผลิต 
       · รายงานการผลิตประจ าช่ัวโมง ประจ าวนั 
       · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข 
       · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจ าวนั 
       · การปรับก าลังการผลิต 

   10. Supply chain management and supplier planning 
       · Capacity requirement การวางแผนความต้องการก าลังการผลิตของ Supplier 
       · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier 
       · Demand planning การวางแผนความต้องการ 
       · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier 
       · ส่ิงท่ี supplier ต้องปรับเปล่ียนส าหรับการเข้าสู่ supply chain 

   11. Enterprise Resource Planning (ERP) 
       · Inventory management การจัดการวสัดุคงคลัง 
       · Machine management การบริหารเคร่ืองจักร 
       · Material management การบริหารวัตถดิุบ 
       · Production planning 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
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