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             จากสถานการณเศรษฐกิจโลกซ่ึงมีผลกระทบทําใหธุรกิจย่ิงทวีความรุนแรงในการแขงขันมากข้ึน 
ดังน้ัน การทําธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจําเปนตองมีการปรับตัวและปรับกลยุทธตางๆ 
ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อใหทันตอสภาพการแขงขันในปจจุบัน ฉะน้ัน ถาองคกรรูเทคนิคที่จะ
กําจัดปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนผลิตใหหมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของเคร่ืองมือที่มี
อยูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนไปอีกอันจะเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหองคกรลดตนทุนในการผลิตลงไดเปนจํานวน
มาก  
 

   หลักสูตรน้ีจะช้ีใหเห็นถึงความสําคัญวาอะไรเปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหา รวมถึงเทคนิคตางๆ ที่
สามารถชวยแกปญหา ทําใหสามารถเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทและแขงขันกับองคกรอื่นๆ ได 
 

วตัถปุระสงค์ 
   1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต 
   2. เพื่อทําใหผูอบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด 
   3. เพื่อทําใหผูอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
 

เน้ือหาหลกัสูตร 
1. เขาใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธของระบบการผลิต 
     ระบบการผลิตแบบตอเน่ือง การผลิตแบบไมตอเน่ือง การผลิตแบบ Fixed 
     ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน 
     ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน 
2. การพยากรณความตองการ (Forecasting) 
     ประเภทของการพยากรณที่ใชสําหรับการผลิตแตละระบบ 
     ข้ันตอนและวิธีการพยากรณ ที่ชวยในการคาดคะเนความตองการของลูกคา 
3. การคํานวณอัตราการผลิต (cycle time) 
     Man & Machine chart แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร 
     Time measurement (การวัดเวลา cycle time) 
     Allowances ใชในการคํานวณอัตราการผลิต 
     Standard time calculation การคํานวณการตั้งเวลามาตรฐาน 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



     วิธีการคํานวณประสิทธิภาพการผลิต 
4. การวางแผนกําลังการผลิต (capacity planning) 
     Process capacity 
     Machine downtime-uptime 
     การคํานวณกําลังการผลิต และการวางแผนกําลังการผลิต 
     วิธีการเพิ่มกําลังการผลิต 
5. Material Requirement Planning (MRP) 
     Bill of material การทํารายการวัตถุดิบ 
     Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ 
     Material requirement planning (MRP) 
     Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหวาง การตลาด-ฝายผลิต-supplier 
     Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ 
6. Machine requirement planning 
     การวางแผนเคร่ืองจักร machine loading 
     การวางแผนอุปกรณ machine attachment planning 
7. Manpower planning 
     Skill requirement planning ทักษะการทํางานที่ตองวางแผน 
     Skill matrix ตารางฝมือ 
8. การวางแผนการผลิตอยางมีระบบ 
     แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหวาง Marketing-Production-Suppliers 
     ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule) 
     Monthly planning แผนการผลิตประจําเดือน 
     TAKT time planning (Just-in-time planning) 
     Scheduling ตารางการผลิตประจําวัน 
     Shipment planning การวางแผนการจัดสง 
9. การควบคุมการผลิต 
     รายงานการผลิตประจําช่ัวโมง ประจําวัน 
     ปญหาคอขวด และวิธีการแกไข 
     รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจําวัน 
     การปรับกําลังการผลิต 
10. Supply chain management and supplier planning 
     Capacity requirement การวางแผนความตองการกําลังการผลิตของ Supplier 
     Supplier integrated planning การวางแผนรวมกันกับ Supplier 
     Demand planning การวางแผนความตองการ 
     Supplier delivery control การควบคุมการจัดสงของ supplier 



     สิ่งที่ supplier ตองปรับเปล่ียนสําหรับการเขาสู supply chain 
11 Enterprise Resource Planning (ERP) 
     Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง 
     Machine management การบริหารเคร่ืองจักร 
     Material management การบริหารวัตถุดิบ 
     Production planning 
 

วิทยากร    อาจารยพิสิทธ์ิ  ชูยงค  ผูเช่ียวชาญดาน Productivity improvement ขององคการสหประชาชาติวา
ดวยการพัฒนาการคา UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State 
Aid for International Development) และผูเช่ียวชาญในระดับสากลวาดวยการผลิตแบบลีน 
 

ค่าอบรมสัมมนา ราคาก่อน VAT VAT 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ราคาสทุธ ิ

ต่อ 1 ท่าน 3,500 245 (105) 3,640 
 
 

หมายเหต ุ   – คาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร, อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าชา กาแฟ 
                 – คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%                    
    

บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. .................................................................... ตําแหนง..................................มอืถือ...................................  

2. .................................................................... ตําแหนง..................................มอืถือ................................... 

3. .................................................................... ตําแหนง..................................มอืถือ................................... 

4. .................................................................... ตําแหนง..................................มอืถือ................................... 

5. .................................................................... ตําแหนง..................................มอืถือ................................... 

 ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ช่ือ............................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน....................................ช้ัน............. 
ตรอก/ซอย......................ถนน.........................แขวง/ตําบล.........................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.................................โทรสาร.................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ...............................E-mail : ........................................................ 
 
 ต้องการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายหรือไม่  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด  เลขที ่34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
          ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รงัสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
       กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
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