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ระยะเวลา 1 วัน  ( 9.00-16.00 น.) 
• นําตัวอยางปญหาจริงของผูเขาอบรมมาชวยแกไข 
• สอนวิธีคิด-วิเคราะหปญหาท่ีซับซอน 
• Workshop จําลองการวางแผนงานจรงิ

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õà้ËÁÒÐÊÒํËÃÑº

1. เขาใจหลักพ้ืนฐานและความสัมพันธของระบบการผลิต 
• ระบบการผลิตแบบตอเนื่อง การผลิตแบบไมตอเนื่อง การผลิต

แบบ Fixed
• ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
• ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

2. Demand forecasting การพยากรณความตองการ 
• ประเภทของการพยากรณที่ใชสําหรับการผลิตแตละระบบ
• ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ ที่ชวยในการคาดคะเนความตองการ

ของลูกคา
3. Production rate calculation การคํานวณอัตราการผลิต 

• Time measurement (การวัดเวลา Cycle Time) 
• Allowances ใชในการคํานวณอัตราการผลิต
• Standard time calculation การคํานวณการต้ังเวลามาตรฐาน + 

Workshop
• วิธีการคํานวณประสิทธิภาพการผลิต +workshop

4. Pull System production target setting วิธีตั้งเปาหมาย
การผลิตแบบ Lean

• Takt time คืออะไร 
• วิธีคํานวณ Takt time +workshop
• วิธีวางแผนดวย Takt time +workshop
• Overall Equipment Effectiveness (OEE) คืออะไร
• วิธีคํานวณ OEE
• การใช OEE เปนคาเผ่ือในการวางแผนการผลิต+workshop
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อาจารยพิสิทธิ์ ชูยงค
ผูเชี่ยวชาญดาน Productivity Improvement ของ องคการ
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาการคาUNCTAD และUSAID
รวมถึงผูเชี่ยวชาญระบบ Lean ในระดับนานาชาติ

ÇÑ¹¾Ø¸·Õ่ 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2563
เวลา 9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมโกลเดน ซิตี ้ระยอง

ÃÒ¤Ò 3,300 ºÒ·
* ราคานี้ไมรวม VAT 7%

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหกัลดหยอนภาษีได 200%

จากสถานการณเศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทําใหธุรกิจ
ยิ ่งทวีความรุนแรงในการแขงขันมากขึ้น ดังนั ้น การทําธุรกิจ
โดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจําเปนตองมีการ
ปรับตัวและปรับกลยุทธตาง ๆ ในการวางแผน การผลิต การ
ปฏิบัติการ และการขาย เพ่ือใหทันตอสภาพการแขงขันในปจจุบัน  

หลักสูตรน้ีจะช้ีใหเห็นถึงกุญแจสําคัญวาอะไรเปนสาเหตุ
ที่กอใหเกิดปญหา รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ที่สามารถชวยแกปญหา 
ทําใหสามารถเพ่ิมผลกําไรและแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ ได

• Production & Material Planner
• Supply Chain, Logistics, Warehouse
• Engineers
• บุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ หรือสนใจ

THE KEY OF

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการอบรม
โดยจะแจงใหทราบลวงหนากอนการอบรม อยางนอย 7 วัน

Line ID: @441wiswx

Human Management Center
E-Mail : trainingcenter@hmcenter-group.com

www.hmcenter-group.com
097-2825669 ,092-1956199, 089-1666707



ใบสมคัรหลกัสูตรอบรม (E-mail: trainingcenter@hmcenter-group.com)

ขอ้มูลผูเ้ขา้อบรม

1. ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………..………………………….

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………………..…………………….…

Email: …………………………………………………………………………………………..……………………….

Tel: ………………………………………………………………………………………………..……………………….

2. ชื่อ-สกุล : ………………………………………………………………………………………………………

ตาํแหน่ง: ……………………………………………………………………………….…………..………………

Email: …………………………………………………………………………………………..………………………

Tel: …………………………………………………………………………………………………..………...........

ขอ้มูลบริษัทสาํหรบัการออกใบกาํกบัภาษี และขอ้มูลผูท่ี้ติดตอ่

ชื่อบริษัท : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ท่ีอยู่: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TAX ID: ………………………………………………………………………………………………………………………………สาขา: ………………………………………………………………………………………………………………………

บุคคลติดต่อ: ……………………………………………………………………………………………………………………ตาํแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………

ราคาอบรมน้ี ประกอบไปดว้ย คู่มือ, วุฒิบตัร, อาหารว่าง, อาหารกลางวนั (ราคาตอ่ท่าน)

ราคา (บาท)
VAT 7%

(บาท) 

หกั ณ ท่ีจา่ย 3%

(บาท)

รวมจา่ยสุทธิ

(บาท)

กรณีไม่มีหนงัสือหกั

ณ ท่ีจา่ย 3 %

3,300 231 99 3,432 3,531

กรณีลกูคา้มีความประสงคจ์ะยกเลิกคอรส์อบรม 
1. กรุณาแจง้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัอบรม
2. กรณีแจง้ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าอบรมเต็มจาํนวน พรอ้มทั้งจะจดัส่ง

เอกสารการฝึกอบรม ไปใหท่้านทางไปรษณีย์

รูปแบบการชาํระเงิน

โอนเขา้บญัชี บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร ์จาํกดั
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา โฮมโปร ระยอง
เลขท่ีบญัชี 762-0-15930-6 

จา่ยเป็นเช็ค  ในนามบริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จาํกดั

กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินมายงั  
Email: trainingcenter@hmcenter-group.com

ช่ือ-ท่ีอยู ่ในการออกหนงัสือหกั ณ ท่ีจา่ย 3%

บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร ์จาํกดั

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0-2155-52003-52-5 

(สาํนักงานใหญ่)

ท่ีอยู:่ 5/10 หมู่ 1 ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21000  Tel : 038-029865 

กรุณานาํหนงัสือหกั ณ ท่ีจา่ย 3% มาในวนัท่ีอบรม เพ่ือ

ขอรบัใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี

ÇÑ¹¾Ø¸·Õ่ 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2563
เวลา 9.00 น.-16.00น.

ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง
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5. Capacity planning การวางแผนกําลังการผลิต
• Process capacity
• Machine downtime-uptime
• การคํานวณกําลังการผลิต และการวางแผนกําลังการผลิต

6. Material Requirement Planning (MRP) สําหรับกิจการท่ียังไม
มี ERP

• Bill of Material การทํารายการวัตถุดิบ
• Procurement Lead-Time การวางแผนระยะเวลาในการส่ังซ้ือ
• Material Requirement Planning (MRP)
• Material Aggregate Planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหวาง

การตลาด-ฝายผลิต-Supplier
• Material Receiving Control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

7. Manpower Planning
• Skill Requirement Planning ทักษะการทํางานทีต่องวางแผน
• Skill Matrix ตารางฝมือ

8. Production Planning & Scheduling 
• ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
• Monthly Planning แผนการผลิตประจําเดือน + Workshop
• การปรับ Capacity ใหไดตาม TAKT time + Workshop
• Scheduling ตารางการผลิตประจําวัน
• Shipment Planning การวางแผนการจัดสง

9. Production Control การควบคุมการผลิต
• รายงานการผลิตประจําชัว่โมง ประจําวัน
• ปญหาคอขวด และวิธีการแกไข
• รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจําวนั
• การปรับกําลังการผลิต

10. Enterprise Resource Planning (ERP)
• Inventory Management การจัดการวัสดุคงคลัง
• Machine Management การบริหารเคร่ืองจักร
• Material Management การบริหารวัตถุดิบ
• Production Planning

PRODUCTION PLANNINIG  &  CONTROL
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ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¼ÅÔµÍÂ‹Ò§äÃ ãËŒä´ŒÊØ´ÂÍ´¼Å¼ÅÔµ


	Slide Number 1
	Slide Number 2

