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Online by Zoom พร้ อมรั บใบวุฒิบัตรฟรี
หลักสู ตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่ างมีประสิทธิภาพ
Production Planning & Control
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
อบรม Online ผ่ าน Program Zoom ได้ ในราคาท่ านละ 2,500 บาทเท่ านั้น
วิทยากร อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง

พิเศษ สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ อีก 1 ท่ านทันที !!!
หลักการและเหตุผล
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปั จจุบัน องค์ กรต่ างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถ
ตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่ องต้ นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ ในการผลิตและส่ งมอบ ตลอดจนการปรั บแนวทางการ
บริ หารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้ เ้ หมาะสมสอดคล้ องกับ แต่ ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่ น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่
มุ่งเน้ นการกาจัดความสูญเปล่ าด้ านต่ าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ยิ่งควรที่ผ้ รู ั บผิดชอบจะต้ องได้ รับการพัฒนาด้ วยการเสริ มความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุม
การผลิตให้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันควรเรี ยนรู้ ในหลักสูตรนี.้ ...
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้ (Objectives) :
1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเรื่ องต่ าง ๆ ที่เป็ นหัวข้ อของการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
2. เรี ยนรู้ ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับวิทยากร เพื่อให้ สามารถนาสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปปรั บใช้ กับ
การทางานได้ จริ ง
เนือ้ หารายละเอียดหลักสู ตร
➢ พืน้ ฐานและความสัมพันธ์ ของระบบการผลิต
> ปั จจัยการผลิต (Input)
> กระบวนการผลิต (Process)
> ผลผลิต (Output)
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➢ การพยากรณ์ความต้ องการ (Forecasting)
> ประเภทของการพยากรณ์
> ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยให้ เห็นความต้ องการลูกค้ า
➢ การวางแผนกาลังการผลิตอย่ างมีประสิทธิภาพ
> กาลังการผลิตและการวางแผนกาลังการผลิต
> การเลือกกาลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของลูกค้ า
> การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนเพื่อช่ วยตัดสิ นใจลงทุนการผลิต
➢ การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
> แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
> ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
➢ เทคนิคการวางแผนความต้ องการวัสดุและทรั พยากรองค์ กร
> ระบบ MRP
> ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
➢ กลยุทธ์ การควบคุมสินค้ าคงคลัง (Inventory)
> เทคนิคการหาปริ มาณการสั่งซื ้อที่เหมาะสม (EOQ)
> เทคนิคการหาปริ มาณการผลิตที่เหมาะสม
➢ กลยุทธ์ การจัดตารางการผลิตและการกาหนดงาน
> การจัดตารางการปฏิบัติการ
> การกาหนดภาระงาน
> การจัดลาดับงานให้ กับหน่ วยปฏิบัติการ
➢ การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้ วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน
(LEAN) และกรณีตัวอย่าง
➢ สรุป และถามตอบเกีย่ วกับการนาไปใช้ งาน
แนวทางการเรี ยนรู้ :
บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)
ถาม-ตอบ (Question & Answer)
เรี ยนรู้ จากกรณีศึกษา
กิจกรรมระดมสมอง พร้ อมคาแนะนาในการนาไปปรั บใช้
กลุ่มเป้ าหมาย : วิศวกร หรือหัวหน้ างานจากทุกสายงาน หัวหน้ าหน่วย หัวหน้ ากะในสายการผลิต
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

7,500

525

225

7,800

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
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
รายละเอียดการชาระเงิน
การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว 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 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริ ษัท
ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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