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Online Training by Zoom Meeting 

หลกัสูตร  Production Planning & Control   

การวางแผนและควบคมุการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 วนัที ่27 สงิหาคม 2564 หรอืวนัที ่24 กนัยายน 2564  
วนัที ่21 ตลุาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น.  

 
หมายเหต ุ: สมัครใช ้ZOOM ฟร ีตาม Link : https://zoom.us/ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
 จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกซึง่มผีลกระทบท าใหธ้รุกจิยิง่ทวคีวามรนุแรงในการแขง่ขนัมากขึน้ ดังนัน้การท า
ธรุกจิโดยเฉพาะภาคการผลติและภาคการบรกิารจ าเป็นตอ้งมกีารปรับตัวและปรับกลยทุธต์า่งๆ ในการวางแผน การ
ผลติและการขาย เพือ่ใหทั้นตอ่สภาพการแขง่ขนัในปัจจบุัน  ฉะนัน้ ถา้องคก์รรูเ้ทคนคิทีจ่ะก าจัดปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน
กระบวนผลติใหห้มดไปและทัง้ยังสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของเครือ่งมอืทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ไปอกี  อันจะเป็นสว่นหนึง่ทีช่ว่ยใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทนุในการผลติลงไดเ้ป็นจ านวนมาก  หลักสตูรนีจ้ะ
ชีใ้หเ้ห็นถงึกญุแจส าคัญวา่อะไรเป็นสาเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิปัญหา รวมถงึเทคนคิตา่งๆ ทีส่ามารถชว่ยแกปั้ญหา ท าให ้
สามารถเพิม่ผลก าไรใหก้ับบรษัิทและแขง่ขนักับองคก์รอืน่ๆได ้ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผนและควบคมุการผลติ 
2. เพือ่ท าใหผู้อ้บรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคมุการผลติทัง้หมด  
3. เพือ่ท าใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้ับการปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

เนือ้หาหลักสตูร 

     1.  เขา้ใจหลักพืน้ฐานและความสมัพันธข์องระบบการผลติ  
         •    ระบบการผลติแบบตอ่เนือ่ง การผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง การผลติแบบ Fixed 

 ระบบการผลติแบบ Make to stock และวธิวีางแผน 
 ระบบการผลติแบบ Make to order และการวางแผน 

     2. การพยากรณ์ความตอ้งการ (Forecasting)  
         • ประเภทของการพยากรณ์ทีใ่ชส้ าหรับการผลติแตล่ะระบบ 
         • ขัน้ตอนและวธิกีารพยากรณ์ ทีช่ว่ยในการคาดคะเนความตอ้งการของลกูคา้ 
     3. การค านวณอัตราการผลติ (cycle time) 

 Man & Machine chart แผนภมูคิน-เครือ่งจักร 
 Time measurement (การวดัเวลา cycle time) 
 Allowances ใชใ้นการค านวณอัตราการผลติ 
 Standard time calculation การค านวณการตัง้เวลามาตรฐาน 
 วธิกีารค านวณประสทิธภิาพการผลติ 

     4. การวางแผนก าลังการผลติ (capacity planning) 

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/&sa=D&ust=1586417243671000&usg=AFQjCNEw5HrcPix6p0iiOcBETYxiBqvDUg
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 Process capacity  

 Machine downtime-uptime  
 การค านวณก าลังการผลติ และการวางแผนก าลังการผลติ 
 วธิกีารเพิม่ก าลังการผลติ 

 
     5. Material Requirement Planning (MRP) 

 Bill of material การท ารายการวตัถดุบิ 

 Procurement lead-time ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ 
 Material requirement planning (MRP) 
 Material aggregate planning การวางแผนวตัถดุบิรวมระหวา่ง การตลาด-ฝ่ายผลติ-supplier 
 Material receiving control การควบคมุการรับวตัถดุบิ 

     6. Machine requirement planning 

 การวางแผนเครือ่งจักร machine loading 
 การวางแผนอปุกรณ์ machine attachment planning 

     7. Manpower planning 
 Skill requirement planning ทักษะการท างานทีต่อ้งวางแผน 
 Skill matrix ตารางฝีมอื 

     8. การวางแผนการผลติอยา่งมรีะบบ 
         • แผนการผลติรวม (Aggregate Plan) ระหวา่ง Marketing-Production-Suppliers 
         • ตารางการผลติหลัก (Master Schedule) 

 Monthly planning แผนการผลติประจ าเดอืน 
 TAKT time planning (Just-in-time planning) 
 Scheduling ตารางการผลติประจ าวนั 
 Shipment planning การวางแผนการจัดสง่ 

     9. การควบคมุการผลติ 

 รายงานการผลติประจ าชัว่โมง ประจ าวนั 
 ปัญหาคอขวด และวธิกีารแกไ้ข 

 รายงานประสทิธภิาพการผลติประจ าวนั 
 การปรับก าลังการผลติ 

     10. Supply chain management and supplier planning 

 Capacity requirement การวางแผนความตอ้งการก าลังการผลติของ Supplier 
 Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier 
 Demand planning การวางแผนความตอ้งการ 
 Supplier delivery control การควบคมุการจัดสง่ของ supplier 
 สิง่ที ่supplier ตอ้งปรับเปลีย่นส าหรับการเขา้สู ่supply chain 

     11 Enterprise Resource Planning (ERP) 
 Inventory management การจัดการวสัดคุงคลัง 

 Machine management การบรหิารเครือ่งจักร 
 Material management การบรหิารวตัถดุบิ 
 Production planning 

 
วทิยากร อ.พสิทิธิ ์ชยูงค ์
 
 



                       Professional Training Solution 

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 3 

 

 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 2,500 175 (75) 2,600 

   Pro สมคัร 3 ทา่น ราคาทา่นละ 2,200 154 (66) 2,288 

 
 

ขัน้ตอนการสมัครเรยีนกฎหมายแรงงาน Online in ZOOM : 

 

1. ลงทะเบยีน โดยกรอกขอ้มลูแบบฟอรม์ ONLINE 

2. ช าระเงนิและแนบหลักฐานมาพรอ้มกับการลงทะเบยีน 

3. รอรับ Email ยนืยันภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบยีนแลว้ 

4. สมัคร Zoom Account ตาม Link : https://zoom.us/ 
 

วธิกีารช าระเงนิ: โปรดช ำระค่ำอบรมก่อนล่วงหนำ้ 3 วนั 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์ เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution) 
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

  

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/&sa=D&ust=1586417243672000&usg=AFQjCNGliDVtfQSpAyOvyvaxrZ5hZhaW1w
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนเรียน Online Training 

หลกัสตูร  การวางแผนและควบคุมการผลติอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Production Planning & Control) 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื  info.ptstraining@gmail.com 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
 ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

 

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

