
 

 
หลักสูตร Public Training 

“การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” 
(Production Planning and Control) 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 09.00-16.00 น. Online training 

 
การวางแผนและควบคมุการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลกัการในการก าหนดคณุคา่ของการ

ด าเนินงานผลิตและก าจดัความสญูเปลา่ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตออกไปได้อยา่งเหมาะสม ท าให้ต้นทนุการผลิตลดลง และท า
ให้เวลาการผลิตสัน้ลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึน้โดยใช้เวลาเทา่เดมิหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้
อยา่งไมมี่วนัสิน้สดุ การวางแผนการผลิตท่ีดีจะท าให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคมุการผลิตให้ได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและสง่มอบท่ีไมท่นัหรือไมค่รบถ้วนได้ ท่ีส าคญัแผนการผลิตท่ีดีจะท าให้เราทราบถึง
ปัญหาก่อนท่ีมนัจะเกิดและถกูปอ้งกนัมิให้ปัญหาเหลา่นัน้เกิดขึน้มาอีกได้อีก  
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือสามารถจดัระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และตดิตามการท างานนัน้วา่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้หรือไม ่
เพ่ือท่ีจะได้สามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา หรือเป็นการเตรียมและจดัการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจน
ทางเลือกตา่งๆให้เกิดความพร้อมส าหรับการผลิต เพ่ือให้บรรลตุามแผนการท่ีได้ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ รวมถึง 
การปฏิบตัิตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ในทกุขัน้ตอนรายละเอียดอยา่งครบถ้วน เพ่ือสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนท่ีต้องการ  



 

 
 
 

 
เนือ้หาของหลักสูตร  
09.00-10.30 น 

 ความหมายของการวางแผนและควบคมุการผลิต และค าจ ากดัความท่ีเก่ียวข้อง และค าจ ากดัความท่ีเก่ียวข้องกบัการ
วางแผนและควบคมุการผลิต 

 ความส าคญัของการผลิตและกระบวนการควบคมุการผลิต 

 การลดความสญูเสียในการผลิต 

 ระบบการผลิตแบบทนัเวลา (Just-in-Time)  

 ข้อก าหนดของการวางแผนและควบคมุการผลิต 

 การก าหนดเปา้หมายของการบริหารจดัการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หน้าท่ีและการประสานงานของฝ่ายตา่งๆ ในองค์กรเพ่ือการวางแผนการผลิต 

 แนวคิดและเคร่ืองมือของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต 
10.30 พกัเบรค 

 ระบบการผลิตแบบผลกั (Push System) และแบบดงึ (Pull System) 

 ระบบคมับงั (Kanban System) 

 เทคนิคตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนการผลิต เชน่ การผลิตอย่างตอ่เน่ือง , มาตรฐานการท างาน (Standardized 
Work) ผงัสารธารแหง่คณุคา่ (Value Stream Mapping : VSM) 

 การวดัคา่ Cycle time การผลิตสินค้า  

 การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต 
12.00-13.00 พกัเท่ียง 
13.00-14.30 

 การวิเคราะห์คา่ Cycle Time การผลิตของกระบวนการท างานอตุสาหกรรม 

 Process Time & Cycle Time & Manpower 

 Takt time  & Cycle Time 

 ใช้หลกัการการจดัล าดบังานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) 

 การสร้างตารางแผนการผลิตหลกั MPS (Master Production Schedule) 

 การสร้างสตูรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM) 
14.40-16.00 

 การวางแผนความต้องการวตัถดุบิ MRP (Material Resource Planning) 



 

 การผลิตแบบตอ่เน่ือง Production Board 

 สาเหตขุองความไมส่ าเร็จในการวางแผนการผลิต 

 การใช้ระบบ ERP เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource Planning :ERP) 
 
กลุ่มเป้าหมาย กลุม่หลกั ผู้จดัการโรงงาน/ ผู้บริหารระดบักลาง หรือเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่าย
จดัซือ้ ฝ่ายคลงัสินค้า วิศวกร  
วิทยากร :  อาจารย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  
             - MBA Logistics Management 
             - Lean Production Consultant 
             - ท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมอตุสาหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 
             - ท่ีปรึกษาเครือขา่ย Lean Production สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  
             - ท่ีปรึกษาอตุสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 
             - อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสตกิส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแหง่ 
             - ท่ีปรึกษาสถานประกอบการดีเดน่โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม 

คา่อบรม/ราคาท่านละ 2, 500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
หรือ Pro สมคัร 4 จ่าย 3 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร Production Planning & Control  
การวางแผนและควบคมุการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 


