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กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

การกาหนดตารางผลิตและควบคุมสาหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก
Production Scheduling and Control for Make to Order & Stock
วันที่จัด รุ่น 57 : วันพุธที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลา

สมาชิก

5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ผู้จัดการฝ่ายผลิต มักจะเผชิญกับปัญหาการสอบถามถึง
ความก้ า วหน้ า ของงาน หรื อ ใบสั่ ง ผลิ ต ที่ ส่ ง เข้ า สู่ โ รงงาน ว่ า ได้
ดาเนินการไปมากน้อยเพียงใด สามารถทาได้เสร็จตามกาหนดหรือไม่
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เป็นต้น คาถามต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถ
ตอบได้ก็ต่อเมื่อ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งซุปเปอร์ไวเซอร์
โฟร์แมนผลิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลอยู่พร้อมและเป็นข้อมูลจริงใน
สภาพปั จ จุ บัน ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปกระบวนการในการจัด ตารางการผลิต
ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะจะต้องทาการผลิตตามใบสั่ง
ผลิ ต งานหลาย ๆ ชนิ ด และอาจมี ขั้ น ตอนของกระบวนการผลิ ต ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการกาหนดตารางการผลิตจะต้องจัด
ตารางการผลิตที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจจะทาให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักร การล่าช้าของการส่งมอบงาน
และการสะสมของระหว่างผลิต “ปัญหาการกาหนดตารางการผลิต ”
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
เป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์
1. อธิบายเทคนิคการกาหนดตารางการผลิตและการควบคุมภายใต้
สภาพแวดล้อม การผลิตแบบตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกได้
2. กาหนดปัจจัยความสาเร็จในการจัดตารางการผลิตได้
3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตารางการผลิต
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วางแผนและควบคุมการผลิต
วิศวกรฝ่ายผลิตซุปเปอร์ไวเซอร์โฟร์แมนผลิตและฝ่ายอื่น ๆ ในสาย
ปฏิบั ติ ก ารที่ ต้ อ งประสานงานด้ า นการผลิ ต และท างานสั ม พั น ธ์ กับ
แผนการผลิต

กรุณานา USB
Flash drive
มาด้วยในวันอบรม

วิทยากร
1. รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณอภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์
อดีตที่ปรึกษาบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรที่แนะนาเพื่อต่ อยอดการเรี ยนรู้ 

1. เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทางาน
2. การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกาลังการผลิต (MRP & CRP)
3. การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่ อนภาษีได้ 200%

บุคคลทั่วไป 6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก (บรรยายโดยคุณพิภพ ลลิตาภรณ์)
 หลักการและแนวคิดการกาหนดตารางการผลิต
1. การผลิตแบบตามสั่ง
o ลักษณะการผลิตแบบตามสั่ง
o กระบวนการทางธุรกิจสาหรับการผลิตแบบตามสั่ง
o การกาหนดตารางการส่งมอบและการควบคุมสาหรับงาน
โครงการที่มีกาหนดส่งมอบเป็นช่วง ๆ
o การกาหนดตารางการผลิตในระดับชิ้นส่วน
o แนวทางในการคานวณ Lead Time และการควบคุม
o การวัดผลการดาเนินงานในระบบการผลิตแบบตามสั่ง
2. การผลิตเพื่อสต๊อก
o ลักษณะการผลิตเพื่อสต๊อก
o สภาพแวดล้อมของการผลิตแบบตามสต๊อก
o การกาหนดตารางการผลิตและการควบคุม (ระดับผลิตภัณฑ์)
o แนวทางในการจัดการวัสดุคงคลังสาหรับการผลิตแบบมีสต๊อก
o เทคนิคการจัดตารางผลิตในระบบการผลิตแบบมีสต๊อก
o เทคนิคเวลาของหมด (Run-Out Time Technique)
o เทคนิคขนาดรุ่นการสั่งผลิตที่ประหยัด
o การวัดผลการดาเนินงานในระบบการผลิตแบบมีสต๊อก

วันที่สอง (บรรยายโดยคุณอภิวัธน์ จันทร์จรุงภักดิ์)
 ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
1. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานโรงงาน
o ประเภทของการผลิต (Types of Manufacturing Operation)
o การกาหนดตารางการผลิตสาหรับการผลิตตามสั่ง
(Scheduling Process-Focus Manufacturing)
o การควบคุมปริมาณงานเข้าและออก (Input Output Control)
o แผนควบคุมแกนต์ (Gantt chart)
o กาหนดภาระงานภายในทรัพยากรที่จากัดและไม่จากัด
(Finite and Infinite Loading)
o วางกาหนดการแบบเดินหน้าและย้อนกลับ
(Forward and Backward Scheduling)
o ปัญหาการจัดลาดับใบสั่ง (Order Sequencing Problems)
o วิธีของ Johnson
2. วางกาหนดการผลิตโดยเน้นสินค้า (Scheduling Product-Focus)

o เทคนิคขนาดรุ่นการสั่งที่ประหยัด (Ecomic Order Quantity)
o เทคนิคเวลาของหมด (Run-Out Method)
o กาหนดการส่งมอบโดยเทคนิคเส้นดุลยภาพ
(Line of Balance Method)
o การกาหนดตารางการผลิตสาหรับการผลิตแบบต่อเนื่องปริมาณมาก
(Scheduling for High Volume Control System)
จัดโดย สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น) โทร.0-2717-3000 ต่ อ 81

