Professional Training Solution
Online Training by Zoom

หลักสู ตร Production Planning & Control
ิ ธิภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสท
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซงึ่ มีผลกระทบทาให ้ธุรกิจยิง่ ทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึน
้
ดังนัน
้
การทาธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจาเป็ นต ้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ตา่ งๆ
ในการ
วางแผน การผลิตและการขาย เพือ
่ ให ้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปั จจุบัน ฉะนัน
้ ถ ้าองค์กรรู ้เทคนิคทีจ
่ ะกาจัด
ิ ธิภาพการใชงานของเครื
้
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในกระบวนผลิตให ้หมดไปและทัง้ ยังสามารถเพิม
่ ประสท
อ
่ งมือทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห ้มี
ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน
ประสท
้ ไปอีก อันจะเป็ นสว่ นหนึง่ ทีช
่ ว่ ยให ้องค์กรสามารถลดต ้นทุนในการผลิตลงได ้เป็ นจานวน
มาก หลักสูตรนีจ
้ ะชใี้ ห ้เห็นถึงกุญแจสาคัญว่าอะไรเป็ นสาเหตุทก
ี่ อ
่ ให ้เกิดปั ญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทีส
่ ามารถ
ชว่ ยแก ้ปั ญหา ทาให ้สามารถเพิม
่ ผลกาไรให ้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอืน
่ ๆได ้
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพือ
่ ทาให ้ผู ้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทัง้ หมด
3. เพือ
่ ทาให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใชกั้ บการปฏิบัตงิ านได ้อย่างเหมาะสม
เนือ
้ หาหลักสูตร
ั พันธ์ของระบบการผลิต
1. เข ้าใจหลักพืน
้ ฐานและความสม
• ระบบการผลิตแบบต่อเนือ
่ ง การผลิตแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง การผลิตแบบ Fixed
ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธวี างแผน
ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ความต ้องการ (Forecasting)
• ประเภทของการพยากรณ์ทใี่ ชส้ าหรับการผลิตแต่ละระบบ
• ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารพยากรณ์ ทีช
่ ว่ ยในการคาดคะเนความต ้องการของลูกค ้า
3. การคานวณอัตราการผลิต (cycle time)
Man & Machine chart แผนภูมค
ิ น-เครือ
่ งจักร
Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
้
Allowances ใชในการค
านวณอัตราการผลิต
Standard time calculation การคานวณการตัง้ เวลามาตรฐาน
ิ ธิภาพการผลิต
วิธก
ี ารคานวณประสท
4. การวางแผนกาลังการผลิต (capacity planning)
Process capacity
Machine downtime-uptime
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การคานวณกาลังการผลิต และการวางแผนกาลังการผลิต
วิธก
ี ารเพิม
่ กาลังการผลิต
5. Material Requirement Planning (MRP)
Bill of material การทารายการวัตถุดบ
ิ
ื้
Procurement lead-time ระยะเวลาในการสงั่ ซอ
Material requirement planning (MRP)
Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดบ
ิ รวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ ายผลิต-supplier
Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดบ
ิ
6. Machine requirement planning
การวางแผนเครือ
่ งจักร machine loading
การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
7. Manpower planning
Skill requirement planning ทักษะการทางานทีต
่ ้องวางแผน
Skill matrix ตารางฝี มอ
ื
8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
• แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
• ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
Monthly planning แผนการผลิตประจาเดือน
TAKT time planning (Just-in-time planning)
Scheduling ตารางการผลิตประจาวัน
Shipment planning การวางแผนการจัดสง่
9. การควบคุมการผลิต
รายงานการผลิตประจาชวั่ โมง ประจาวัน
ปั ญหาคอขวด และวิธก
ี ารแก ้ไข
ิ
รายงานประสทธิภาพการผลิตประจาวัน
การปรับกาลังการผลิต
10. Supply chain management and supplier planning
Capacity requirement การวางแผนความต ้องการกาลังการผลิตของ Supplier
Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
Demand planning การวางแผนความต ้องการ
Supplier delivery control การควบคุมการจัดสง่ ของ supplier
สงิ่ ที่ supplier ต ้องปรับเปลีย
่ นสาหรับการเข ้าสู่ supply chain
11 Enterprise Resource Planning (ERP)
Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
Machine management การบริหารเครือ
่ งจักร
Material management การบริหารวัตถุดบ
ิ
Production planning
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อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%
ราคาท่านละ
Pro สม ัคร

3 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาสุทธิ

2,500

175

(75)

2,600

2,300

161

(69)

2,392

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
่
ื
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอบริษัทของท่าน และชอ
2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd,
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

public.ptstraining@gmail.com

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(Production Planning & Control)

ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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