
 

 
หลักสูตร Public Training 

“ Online การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” 

(Production Planning and Control) 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. (Online zoom) 
 

การวางแผนและควบคมุการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลกัการในการกาํหนดคณุค่าของการ

ดาํเนินงานผลิตและกาํจดัความสญูเปลา่ที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตออกไปไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํใหต้น้ทนุการผลิตลดลง และทาํ

ใหเ้วลาการผลิตสัน้ลงหรือเพิ่มผลผลิตไดม้ากขึน้โดยใชเ้วลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ได้

อย่างไม่มีวนัสิน้สดุ การวางแผนการผลิตที่ดีจะทาํใหส้ามารถติดตามงานการผลิตและควบคมุการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายที่กาํหนด

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและสง่มอบท่ีไม่ทนัหรือไม่ครบถว้นได ้ที่สาํคญัแผนการผลิตที่ดีจะทาํใหเ้ราทราบถึง

ปัญหาก่อนที่มนัจะเกิดและถูกปอ้งกนัมิใหปั้ญหาเหลา่นัน้เกิดขึน้มาอีกไดอี้ก  

 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อสามารถจดัระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทาํงานนัน้ว่าเป็นไปตามแผนที่ไดว้างไวห้รือไม่ 

เพื่อท่ีจะไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ไดท้นัเวลา หรือเป็นการเตรียมและจดัการทรพัยากรและความตอ้งการ ตลอดจน



 

ทางเลือกต่างๆใหเ้กิดความพรอ้มสาํหรบัการผลิต เพื่อใหบ้รรลตุามแผนการท่ีไดก้าํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ รวมถึง 

การปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไวใ้นทกุขัน้ตอนรายละเอียดอย่างครบถว้น เพื่อสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามแผนท่ีตอ้งการ  

 

 

 

 

เนือ้หาของหลักสูตร  

09.00-10.30 น 

• ความหมายของการวางแผนและควบคมุการผลิต และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผนและควบคมุการผลิต 

• ความสาํคญัของการผลิตและกระบวนการควบคมุการผลิต 

• การลดความสญูเสียในการผลิต 

• ระบบการผลิตแบบทนัเวลา (Just-in-Time)  

• ขอ้กาํหนดของการวางแผนและควบคมุการผลิต 

• การกาํหนดเปา้หมายของการบรหิารจดัการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หนา้ที่และการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในองคก์รเพื่อการวางแผนการผลิต 

• แนวคิดและเครื่องมือของการเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการผลิต 

10.30 พกัเบรค 

• ระบบการผลิตแบบผลกั (Push System) และแบบดงึ (Pull System) 

• ระบบคมับงั (Kanban System) 

• เทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการผลิต เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง , มาตรฐานการทาํงาน (Standardized 

Work) ผงัสารธารแห่งคณุค่า (Value Stream Mapping : VSM) 

• การวดัค่า Cycle time การผลิตสินคา้  

• การวิเคราะหเ์สน้ทางการผลิตสินคา้ดว้ยแผนการไหลของกระบวนการผลิต 

12.00-13.00 พกัเท่ียง 

13.00-14.30 

• การวิเคราะหค่์า Cycle Time การผลิตของกระบวนการทาํงานอตุสาหกรรม 

• Process Time & Cycle Time & Manpower 

• Takt time  & Cycle Time 

• ใชห้ลกัการการจดัลาํดบังานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) 

• การสรา้งตารางแผนการผลิตหลกั MPS (Master Production Schedule) 

• การสรา้งสตูรการผลิตสินคา้ (Bill of Material : BOM) 



 

14.40-16.00 

• การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ MRP (Material Resource Planning) 

• การผลิตแบบต่อเน่ือง Production Board 

• สาเหตขุองความไม่สาํเรจ็ในการวางแผนการผลิต 

• การใชร้ะบบ ERP เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource Planning :ERP) 

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุม่หลกั ผูจ้ดัการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบักลาง หรือเจา้หนา้ท่ีระดบับรหิาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่าย

จดัซือ้ ฝ่ายคลงัสินคา้ วิศวกร  

วิทยากร :  อาจารย ์อนนัต ์ดีโรจนวงศ ์ 

             - MBA Logistics Management 

             - Lean Production Consultant 

             - ท่ีปรกึษาสมาพนัธส์มาคมอตุสาหกรรมสนบัสนุน (A.S.I.A.) 

             - ที่ปรกึษาเครือข่าย Lean Production สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  

             - ที่ปรกึษาอตุสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

             - อาจารยพ์ิเศษและวิทยากรดา้นการผลิตและโลจิสติกส ์ม.รฐัฯและเอกชนหลายแห่ง 

             - ท่ีปรกึษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม 

คา่อบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  

หรอื Pro สมคัร 4 จ่าย 3 สดุคุม้ 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

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

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


 

 

 

 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสูตร Production Planning & Control  
การวางแผนและควบคมุการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 


