Professional Training Solution
Online Training by Zoom Meeting

หลักสู ตร Production Planning & Control
ิ ธิภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสท
วันที่ 27 สงิ หาคม 2564 หรือวันที่ 24 กันยายน 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
หมายเหตุ : สมัครใช ้ ZOOM ฟรี ตาม Link : https://zoom.us/

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซงึ่ มีผลกระทบทาให ้ธุรกิจยิง่ ทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึน
้ ดังนัน
้ การทา
ธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจาเป็ นต ้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ตา่ งๆ ในการวางแผน การ
ผลิตและการขาย เพือ
่ ให ้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปั จจุบัน ฉะนัน
้ ถ ้าองค์กรรู ้เทคนิคทีจ
่ ะกาจัดปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ใน
ิ ธิภาพการใชงานของเครื
้
ิ ธิภาพมาก
กระบวนผลิตให ้หมดไปและทัง้ ยังสามารถเพิม
่ ประสท
อ
่ งมือทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห ้มีประสท
ยิง่ ขึน
้ ไปอีก
อันจะเป็ นสว่ นหนึง่ ทีช
่ ว่ ยให ้องค์กรสามารถลดต ้นทุนในการผลิตลงได ้เป็ นจานวนมาก
หลักสูตรนีจ
้ ะ
ชใี้ ห ้เห็นถึงกุญแจสาคัญว่าอะไรเป็ นสาเหตุทก
ี่ อ
่ ให ้เกิดปั ญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทีส
่ ามารถชว่ 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)
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Process capacity
Machine downtime-uptime
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
ิ ธิภาพการผลิตประจาวัน
 รายงานประสท
 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
ิ ธิ์ ชูยงค์
วิทยากร อ.พิสท
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 อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ
Pro สม ัคร

3 ท่าน ราคาท่านละ

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

2,500

175

(75)

2,600

2,200

154

(66)

2,288

ขัน
้ ตอนการสมัครเรียนกฎหมายแรงงาน Online in ZOOM :
1.
2.
3.
4.

ลงทะเบียน โดยกรอกข ้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE
ชาระเงินและแนบหลักฐานมาพร ้อมกับการลงทะเบียน
รอรับ Email ยืนยันภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนแล ้ว
สมัคร Zoom Account ตาม Link : https://zoom.us/

วิธก
ี ารชาระเงิน: โปรดชำระค่ำอบรมก่อนล่วงหน้ำ 3 วัน
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ptstraining3@gmail.com
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
E-mail: info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรี ยน Online Training

หลักสูตร

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(Production Planning & Control)

ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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: ___________________________
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