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หลกัสูตร  Production Planning & Control 

การวางแผนและควบคมุการผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
 จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกซึง่มผีลกระทบท าใหธ้รุกจิยิง่ทวคีวามรนุแรงในการแขง่ขนัมากขึน้ ดังนัน้การท าธรุกจิ
โดยเฉพาะภาคการผลติและภาคการบรกิารจ าเป็นตอ้งมกีารปรับตวัและปรับกลยทุธต์า่งๆ ในการวางแผน การผลติและการ
ขาย เพือ่ใหท้ันตอ่สภาพการแขง่ขนัในปัจจบุนั  ฉะนัน้ ถา้องคก์รรูเ้ทคนคิทีจ่ะก าจดัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนผลติใหห้มด
ไปและทัง้ยงัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของเครือ่งมอืทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ไปอกี  อนัจะเป็นสว่นหนึง่
ทีช่ว่ยใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทนุในการผลติลงไดเ้ป็นจ านวนมาก  หลักสตูรนีจ้ะชีใ้หเ้ห็นถงึกญุแจส าคญัวา่อะไรเป็นสาเหตุ
ทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหา รวมถงึเทคนคิตา่งๆ ทีส่ามารถชว่ยแกปั้ญหา ท าใหส้ามารถเพิม่ผลก าไรใหก้บับรษัิทและแขง่ขนักบั
องคก์รอืน่ๆได ้ 
 
วัตถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนและควบคมุการผลติ 
2. เพือ่ท าใหผู้อ้บรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคมุการผลติทัง้หมด  
3. เพือ่ท าใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

เนือ้หาหลกัสตูร 

     1.  เขา้ใจหลกัพืน้ฐานและความสมัพันธข์องระบบการผลติ  
         •    ระบบการผลติแบบตอ่เนือ่ง การผลติแบบไมต่อ่เนือ่ง การผลติแบบ Fixed 

 ระบบการผลติแบบ Make to stock และวธิวีางแผน 
 ระบบการผลติแบบ Make to order และการวางแผน 

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

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

     4. การวางแผนก าลังการผลติ (capacity planning) 

 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 การวางแผนวัตถดุบิรวมระหวา่ง 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 
         • ตารางการผลติหลกั (Master Schedule) 

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

     9. การควบคมุการผลติ 

 รายงานการผลติประจ าชัว่โมง ประจ าวัน 
 ปัญหาคอขวด และวธิกีารแกไ้ข 
 รายงานประสทิธภิาพการผลติประจ าวัน 
 การปรับก าลังการผลติ 

     10. Supply chain management and supplier planning 

 Capacity requirement การวางแผนความตอ้งการก าลงัการผลติของ Supplier 
 Supplier integrated planning การวางแผนรว่มกนักบั 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 
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 วทิยากร  (About Speaker) 
อาจารยพ์สิทิธิ ์ชูยงค ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาตวิ่าดว้ยการพัฒนาการคา้ UNCTAD (United 

Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และ

ผูเ้ชีย่วชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึง่เป็นทีป่รกึษาในเอเซยีอยู่หลายประเทศ อาจารยม์ปีระสบการณ์ตรงจากการเคย

เ ป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู จ้ัดการฝ่าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General 

manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตัง้แต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังไดม้สี่วนในการชว่ยใหอ้งคก์รอืน่ ๆ น าแนวทาง

ดังกล่าวไปปฏบิัตจินไดรั้บความส าเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครัง้นี้ อาจารยพ์สิทิธิ ์ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์กับท่านถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า ในการท าความเขา้ใจวัตถุประสงคแ์ละพลังแห่งการปฏบิัตติามวถิแีห่งลนี ล่าสดุ

อาจารยท์ างานเป็น Vice President Lean Management ของบรษัิท Singapore โรงงานในกมัพชูา มาเลเซยี อนิโดนเีซยี  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
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