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Online by Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
หลักสูตร การวางแผนและการควบคมุการผลติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

Production Planning & Control 
วันศุกร์ที ่20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

อบรม Online  ผ่าน Program Zoom ได้ ในราคาท่านละ  2,500 บาทเท่านั้น 
 

วิทยากร  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 

พเิศษ  สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่อีก 1 ท่านทันที !!!  
 

หลักการและเหตุผล 
  ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการท่ีสามารถ
ตอบโจทย์การแข่งขันได้ ท้ังเร่ืองต้นทุนการผลิต ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการ
บริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้เ้หมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ท่ี
มุ่งเน้นการก าจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
ย่ิงควรท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุม
การผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี.้...    
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) : 

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร    

2. เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพ่ือให้สามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับ
การท างานได้จริง  

เนือ้หารายละเอียดหลักสูตร 
 

➢ พืน้ฐานและความสัมพนัธ์ของระบบการผลิต 
>  ปัจจัยการผลิต (Input)       
>  กระบวนการผลิต (Process)  

        >  ผลผลิต (Output)  
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➢ การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)  
        > ประเภทของการพยากรณ์  
        > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ท่ีช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า     

➢ การวางแผนก าลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ      
         >  ก าลังการผลิตและการวางแผนก าลังการผลิต  

>  การเลือกก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ          
    ของลูกค้า 

        >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพ่ือช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต  
➢ การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ     

      >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)          
         >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)  

➢ เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร 
       > ระบบ MRP             
         > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ  

➢ กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)    
         >  เทคนิคการหาปริมาณการส่ังซื้อท่ีเหมาะสม (EOQ) 
         >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม        

➢ กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการก าหนดงาน 
         >  การจัดตารางการปฏิบัติการ  
         >  การก าหนดภาระงาน 
         >  การจัดล าดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ  

➢ การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทนัเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน 
(LEAN)  และกรณีตัวอย่าง 

➢ สรุป และถามตอบเกีย่วกบัการน าไปใช้งาน                  
 
แนวทางการเรียนรู้ :   

 บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)   
 ถาม-ตอบ (Question & Answer)      
 เรียนรู้จากกรณีศึกษา  
 กิจกรรมระดมสมอง พร้อมค าแนะน าในการน าไปปรับใช้       

กลุ่มเป้าหมาย :    วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน  หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต   
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
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 

รายละเอียดการช าระเงิน 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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