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หลักสู ตร Production Planning & Control
ิ ธิภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสท
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึง่ มีผลกระทบทาให ้ธุรกิจยิง่ ทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึน
้ ดังนัน
้ การทาธุรกิจ
โดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจาเป็ นต ้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ตา่ งๆ ในการวางแผน การผลิตและการ
ขาย เพือ
่ ให ้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปั จจุบน
ั
ฉะนัน
้ ถ ้าองค์กรรู ้เทคนิคทีจ
่ ะกาจัดปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในกระบวนผลิตให ้หมด
ไปและทัง้ ยังสามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้งานของเครือ
่ งมือทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห ้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ ไปอีก อันจะเป็ นส่วนหนึง่
ทีช
่ ว่ ยให ้องค์กรสามารถลดต ้นทุนในการผลิตลงได ้เป็ นจานวนมาก หลักสูตรนีจ
้ ะชีใ้ ห ้เห็นถึงกุญแจสาคัญว่าอะไรเป็ นสาเหตุ
ทีก
่ อ
่ ให ้เกิดปั ญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ทีส
่ ามารถช่วยแก ้ปั ญหา ทาให ้สามารถเพิม
่ ผลกาไรให ้กับบริษัทและแข่งขันกับ
องค์กรอืน
่ ๆได ้
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพือ
่ ทาให ้ผู ้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทัง้ หมด
3. เพือ
่ ทาให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้กับการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างเหมาะสม
เนือ
้ หาหลักสูตร
1. เข ้าใจหลักพืน
้ ฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
• ระบบการผลิตแบบต่อเนือ
่ ง การผลิตแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง การผลิตแบบ Fixed
 ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธวี างแผน
 ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ความต ้องการ (Forecasting)
• ประเภทของการพยากรณ์ทใี่ ช ้สาหรับการผลิตแต่ละระบบ
• ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารพยากรณ์ ทีช
่ ว่ ยในการคาดคะเนความต ้องการของลูกค ้า
3. การคานวณอัตราการผลิต (cycle time)
 Man & Machine chart แผนภูมค
ิ น-เครือ
่ งจักร
 Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
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 Allowances ใช ้ในการคานวณอัตราการผลิต
 Standard time calculation การคานวณการตัง้ เวลามาตรฐาน
 วิธก
ี ารคานวณประสิทธิภาพการผลิต
4. การวางแผนกาลังการผลิต (capacity planning)
 Process capacity
 Machine downtime-uptime
 การคานวณกาลังการผลิต และการวางแผนกาลังการผลิต
 วิธก
ี ารเพิม
่ กาลังการผลิต
5. Material Requirement Planning (MRP)
 Bill of material การทารายการวัตถุดบ
ิ
้
 Procurement lead-time ระยะเวลาในการสัง่ ซือ
 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 การวางแผนการจัดส่ง
9. การควบคุมการผลิต
 รายงานการผลิตประจาชัว่ โมง ประจาวัน
 ปั ญหาคอขวด และวิธก
ี ารแก ้ไข
 รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจาวัน
 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 การควบคุมการจัดส่งของ supplier
 สิง่ 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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วิทยากร (About Speaker)

ิ ธิ์ ชูยงค์
อาจารย์พส
ิ ท

่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์ก ารสหประชาชาติว่ า ด ้วยการพั ฒนาการค ้า UNCTAD (United
ผู ้เชีย
Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และ
่ วชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึง่ เป็ นทีป
ผู ้เชีย
่ รึกษาในเอเซียอยู่หลายประเทศ อาจารย์มป
ี ระสบการณ์ตรงจากการเคย
เ ป็ น วิ ศ ว กร อุ ต สา ห ก า ร ผู จ
้ ั ด ก า ร ฝ่ า ย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General
manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตัง้ แต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได ้มีส่วนในการช่วยให ้องค์กรอืน
่ ๆ นาแนวทาง
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่ว มแบ่งปั น
ดั งกล่าวไปปฏิบัตจ
ิ นได ้รั บความสาเร็ จ อย่างมหาศาล โดยในการสัมมนาครั ง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ท
ประสบการณ์กับท่านถึงสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา ในการทาความเข ้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัตต
ิ ามวิถแ
ี ห่งลีน ล่าสุด
อาจารย์ทางานเป็ น Vice President Lean Management ของบริษัท Singapore โรงงานในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
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