รหัสและชือ
รหสและชอวชา
่ วิชา

สภาพรายวิชา

ระดับรายวิชา
เวลาศึกษา
เวลาศกษา
ศึกษาดวยตนเอง

04-412-306
04
412 306
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
C
วิชาชีพบังคับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ุ
สาขาวิศวกรรมอตสาหการ
ชัน
้ ปี ที่ 2, 3 หรือ 4
ชั่วโมงตอภาคเรียน
45 ชวโมงตอภาคเรยน
90 ชั่วโมงตอภาคเรียน

ศกษาเกยวกบการบรหารงานการผลต
ศึ
กษาเกีย่ วกับการบริหารงานการผลิต
 หนาทีข
่ องการผลิต
 การพยากรณความตองการสนคา
การพยากรณ ความตองการสินคา (Demand Forecasting)
 ขอมูลเกีย
่ วกับตนทุนทีใ่ ชในการตัดสินใจ
 การวางแผนการผลต
การวางแผนการผลิต ระยะปานกลาง
 การจัดตารางการผลิตหลัก
(Master Production Schedule,
Schedule MPS)
 การวางแผนและการควบคุมสินคาคงคลัง
การจัดตารางการผลิต
 การจดตารางการผลต
 การบริหารโครงการ

หนังสือทีใ่ ชในการเรียนการสอน

1.
2
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

เขาใจหนาทีแ
่ ละบทบาทของการวางแผนและควบคุมการผลิต
เขาใจหลักการพยากรณ การผลิต
เขาใจหลกการพยากรณการผลต
เขาใจหลักการวางแผนการผลิตรวม การปรับแผนการผลิต และ การ
กําหนดตารางการผลิตหลัก
กาหนดตารางการผลตหลก
เขาใจหลักการควบคุมสินคาคงคลัง
เขาใจการวางแผนความตองการวัสดุ
เขาใจหลักการจัดตารางการผลิต และ การควบคุมตารางการผลิต
เขาใจหลักการบริหารโครงการ
มีเจตนคติตอ
 การบริหารการผลิต

ชือ่ หนังสือ การวางแผนและควบคุมการผลิต
โดย
รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
หน้าปกเล่มละ 300 บาท
ราคาสําหรับนักศึกษา 250 บาท

การวัดและประเมินผลการเรียน
 สอบกลางภาค
40%
 สอบปลายภาค
40%
 จตพสย
จิตพิสยั
10%
 งานทีม
่ อบหมาย
10%
 คะแนนรวม
100%
เกณฑผาน
เกณฑ
ผา น
นักศึกษาจะสอบผานรายวิชานี้ ตองผานเกณฑตา งๆดังนี้
 คะแนนสอบ ตองไมต่า
ํ กวา 40%
 ความสนใจเข
ใ าเรียนและการเขารวมกิจกรรม ตองไม
ไ ต่าํ
กวา 80%



จันทร์
09.00 – 12.00 น. ห้อง E407 ชัน้ 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา







รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
ศูนยศกษานานาชาตและวเทศสมพนธ
ศนย์
ศกึ ษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ชน
ชัน้ 5 สานกอธการบด
สํานักอธิการบดี
ห้องทํางานหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชัน้ 2 ตึกวิศวกรรมอุตสาหการ
ห้อง E 508 อาคารเฉลมพระเกยรต
หอง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชน
ชัน้ 5 คณะวศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail: natha.k@en.rmutt.ac.th
โทรศัพท์ (1) 0-2549-4083 (2) 0-2549-3441 (3) 0-2549-4422 Mobile: 08-6319-7400
โทรศพท

อาจารย์ วรญา วัฒนจิ ตสิ ริ
E508 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเก้าชัน้ )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
E-mail:
voraya.w@en.rmutt.ac.th
โ ั ์
โทรศพท์
0 2549
2 49 4421

สัปดาห์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วันที่
3 มถุ
มิถนนายน
ายน
9 มิถุนายน
16 มิถุนายน
23 มถุ
มิถนายน
นายน
30 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
14 กรกฎาคม
21 – 27 กรกฎาคม
28 กรกฎาคม
4 สิงหาคม
11 สิงหาคม
18 สิงหาคม
25 สิงหาคม
1 กันยายน
กันยายน
8 กนยายน
15 กันยายน
22 กันยายน – 5 ตุลาคม

รายการ
แนะนารายวชา
แนะนํ
ารายวิชา บทนํ
บทนาา ระบบการผลิ
ระบบการผลตต
การพยากรณ์
การพยากรณ์
การวางแผนการผลิตรวม การกาหนดตารางการผลต
การวางแผนการผลตรวม
การกําหนดตารางการผลิต
การวางแผนความต้องการวัสดุ MRP
การวางแผนความต้องการวัสดุ MRP
การบริหิ ารวัสั ดุคงคลังั
สอบกลางภาค
การบริหารวัสดุคงคลัง
งด
JIT, Lean, Toyota Production System
การจัดตารางการผลิต
การจัดตารางการผลิต
การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ
การบรหารโครงการ
JIT, Lean, Toyota Production System (Presentation)
สอบปลายภาค

ผูส้ อน
รศ. ดร.
รศ
ดร ณฐา
คุปตัษเฐียร
อาจารย์ วรญา
วัฒนจิตสิริ
รศ. ดร. ณฐา
รศ. ดร. ณฐา
อาจารย์ วรญา
วัฒนจิตสิริ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนงสอ
หนั
งสือ
เอกสารประกอบการสอน (สามารถนํา Tablet and Laptop
มาได้)
กระดาษขนาด A4 คนละ 2 แผน
แผ่น
เครือ่ งคิดเลข
เครือ่ื งเขียี น
การแต่งกาย
ชุดนักศึกษาเท่านัน้ ตรงตามระเบียบมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงคการเรียนรู 

เมือ่ จบบทนํา ผูอ า นควรมีความสามารถดังตอไปนี้
•
•
•
•

อธิบายลักั ษณะของระบบการผลิต
แจกแจงประเภทของระบบการผลิต
อธิบายลักษณะสําคัญของระบบการผลิตแตละประเภท
อธบายลกษณะสาคญของระบบการผลตแตละประเภท
อธิบายหนาทีข
่ องการวางแผนและควบคุมการผลิต









จะใชวธการสอนแบบ
จะใช้
วธิ กี ารสอนแบบ Active
Learning
นักศึกษาควรอ่านหนังสือก่อนเข้า
นกศกษาควรอานหนงสอกอนเขา
ห้องเรียนเพือ่ เตรียมตัวในการทํา
กิจกรรมภายในชัน้ เรียน
กจกรรมภายในชนเรยน
เอกสารประกอบการเรียนทัง้ หมด
อย่ใน E-learning
อยู
E learning
http://www.en.rmutt.ac.th/ie/inde
x php?option com content&vie
x.php?option=com_content&vie
w=article&id=124&Itemid=57

ระบบการผลต
หรอ
ระบบการผลิต (Production System หรื
อ Manufacturing
System) หมายถึง การใชปจั จัยการผลิตทีป
่  อนเขา (Input) โดยผาน
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Processes) เพอทาให
เพือ
่ ทําให
เกิดผลผลิตซึง่ ไดแกสน
ิ คาหรือบริการ (Output) แลวสามารถสราง
ประโยชนทางเศรษฐกิจใหกบั องคกรได
ปั จจัยการผลิต
(I t)
(Input)

กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation
(T
f
ti Processes)
P
)

ผลผลิต (Output)
สิ ้ ื ิ
สนคาหรอบรการ



การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตตางๆ
การบรหารจดการปจจยการผลตตางๆ
◦
◦
◦
◦




คน (Man)
่ งจักร (Machine)
(
)
เครือ
วัตถุดบ
ิ และชิน
้ สวน (Materials)
วิธีการทํางาน (Method)

ผา นกระบวนการผลิต
ิ หรืือการแปรสภาพ
ป
ไดสน
ิ คาหรือบริการตาม
◦
◦
◦
◦

คุณสมบต
ส ั ิ
ปริมาณ
ระดับคณภาพ
ระดบคุ
ณภาพ
เวลา













ปั จจัยที่ป้อนเข้ า (Input) หลากหลาย






ผ่านกระบวนการหลายแผนก/สถานี




ผลผลิต (Output) หลากหลาย

การผลตตามสง
การผลิ
ตตามสั่ง (Made to Order)
เครือ
่ งจักรและอุปกรณ ในการผลิตถูกวางในตําแหน งตามกระบวนการผลิต
เครือ
่ งจักรทีใ่ ชเป็ นเครือ
่ งจักรมาตรฐานทั่วไป
พนักงานทีม
่ ค
ี วามชํานาญ ทําใหโรงงานสามารถสรางผลิตภัณฑไดหลากหลาย
แตละครัง้ ทีม
่ ก
ี ารผลิต จํานวนผลผลิตตอสายการผลิตตํ่า
ลักษณะการผลิตแบบไมตอ
ลกษณะการผลตแบบไมตอเนอง
 เนื่อง
งานโครงการ (Project) หรือ งานผลิตตามสั่ง (Job Shop)
ตัวอยางเชน โรงกลึง โรงพิมพ โรงพยาบาล รานอาหาร รานขนม
ตนทุนการผลิตทีส่ งู เมือ
่ เทียบกับอัตราการใชเครือ
่ งจักรทีต
่ ่าํ
การไหลของกระบวนการมีความไมแน นอน
ิ ทําํ ไไดย าก
การวางแผนและควบคุมการผลิต

ลักษณะของโรงงานและการจัดวางเครือ
่ งจักรเป็ นสายการ
ประกอบ (Assembly lines) หรอ
หรือ โมดล
โมดูลาารร (Modular)
วัตถุดบ
ิ ทีป
่  อนเขาสูส
 ายการผลิตจะมีลกั ษณะเป็ นชุด
สวนปร กอบ
สวนประกอบ
ผานขัน
้ ตอนและกระบวนการประกอบทีเ่ ป็ น
สรา งผลผลิต
ิ ทีห
ี่ ลากหลายได
ไ 
ตัวอยางเชน โรงงานผลิตรถยนต เครือ
่ งใชไฟฟ า อุปกรณ
อิเล็็กทรอนิกส รา นอาหารจานดวน

วตถุ
ั ดิบ และ ชุดส่ว่ นประกอบ
ป
เช่น เครื่ องยนต์หลายรุ่น ชุดล้ อหลายชุด

Frame tube
bending

g
Frame-building
work cells

p
Hot-paint
frame painting

Frame
machining
THE ASSEMBLY LINE

TESTING
28 tests
t t

จํานวนรูปแบบใน
การผลิตไม่มาก

Incoming parts

Air cleaners

Oil tank work cell

Fluids and mufflers

Shocks and forks

Fuel tank work cell

Handlebars

Wheel work cell

Fender work cell

Engines and
transmissions
From Milwaukee
on a JIT arrival
schedule

Roller testing
Crating

เกดผลผลต
ิ
ิ (Output)
(O t t) หลากหลาย จากการผสมผสานของ
ส ส
วัตถุดิบและส่วนประกอบ เช่น รถยนต์ที่ผลิตออกมาหลายรุ่น










ลักษณะของโรงงานและเครือ
่ งจักรจัดตามขัน
้ ตอนการผลิตของ
สินคา
ป ม
ปริ
ิ าณการผลิต
ิ สูง ระยะเวลานาน และมีค
ี วามตอ
 เนืื่อง
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑไมมาก
ความหลากหลายของผลตภณฑไมมาก
มีการลงทุนเครือ
่ งจักรพิเศษโดยเฉพาะจํานวนมาก
ทําใหตน
 ทุนคงที่ (Fixed Cost) สูง แตตน
 ทุนแปรผัน (Variable
C ) ตํา่ํ
Cost)
พนักงานทีอ
่ ยูป
 ระจําสถานีการผลิตไมจาํ เป็ นตองมีความชํานาญ
งานมาก
ตัวอยางเชน โรงงานผลิตนํ้าตาล ขาวสาร เครือ
่ งดืม
่ หนังสือพิมพ
เหล็ก

วัตถุดิบที่ป้อนเข้ าสูร่ ะบบน้ อย

ผลผลตหลากหลายตามขนาด
ผลผลิ
ตหลากหลายตามขนาด รปร่
รูปราง
าง ขนาดบรรจ
ขนาดบรรจุ
เช่น กระดาษขนาด A3, A4, B5 เป็ นต้ น

Contin
nuous caste
er

D

สามารถแบงออกเปน
สามารถแบ
งออกเป็ น 3 สวนดวยกน
สวนดวยกัน
 การวางแผนการผลิต (Production Planning)
 การควบคุ
การควบคมการผลิ
มการผลต
ต (Production Controlling)
 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)

Continuous cast steel
sheared into 2424-ton slabs
Hot tunnel furnace - 300 ft

E

F

Hot mill for finishing, cooling, and coiling

H

G

I

•
•
•
•
•
•
•
•

กาหนดและจดหาปจจยในการผลตทจาเปนตองใช
กํ
าหนดและจัดหาปัจจัยในการผลิตทีจ่ าํ เป็ นตองใช
กําหนดวิธีของกระบวนการผลิต
ประมาณตนทนค
ประมาณตนทุ
นคาใชจายในการผลต
าใชจา ยในการผลิต
กําหนดปริมาณความตองการของลูกคา โดยนําขอมูลจากใบสั่งซื้อ
และการใชเทคนิคการพยากรณ ความตองการสินคาในอนาคต
เลือกใชเครือ
่ งจักรทีม
่ ีอยูอ
 ยางมีประสิทธิภาพ
วางแผนการผลิตโดยรวมซึง่ เป็ นการวางแผนระยะปานกลาง
ในชวงเวลา 3 –18 เดือน
จัดตารางการผลิตหลัก (MPS)
จัดตารางการดําเนินงาน กําหนดงาน และจัดลําดับงาน ซึงึ่ เป็ป็ นการ
วางแผนระยะสัน
้








สงผลตตามแผนการผลตและตารางการผลต
สั
่งผลิตตามแผนการผลิตและตารางการผลิต
ประสานงานตางๆในกระบวนการผลิต เพือ
่ ใหไดผลผลิต
ั
ี่ ํ
ตามลกษณะทกาหนดไว
ไ 
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการผลิต
ดูแลให
ใ มีการใช
ใ ปจั จัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปรับปรุงวิธก
ี ารทํางานใหเป็ นมาตรฐาน โดยใชเทคนิค
การศึกษาวิธแ
ี ละการวัดผลงาน











สงผลตหรอซอวตถุ
สั
่งผลิตหรือซื้อวัตถดิ
ดบและชนสวน
บและชิน
้ สวน
กําหนดปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตทีท
่ าํ ใหตน
 ทุนตํ่าทีส่ ด
ุ
กําหนดจดสั
ุ ่งซื้อหรือสั่งผลิต หรือทีเ่ รียกวา Re-order Point ทําให
ทราบวาจะสั่งซื้อวัตถุดบ
ิ หรือสั่งผลิตชิน
้ สวน เมือ
่ ใด
ควบคุมดูแลคลังสินคา บันทึกรายการรับ-จายวัสดุคงคลัง
เลืือกผูข
 ายวัตั ถุดบ
ิ และผูส
 ง มอบชิน
้ิ สว นทีม
ี่ ีความน าเชืือ
่ ถืือจากการ
ประเมินผูข
 ายวัตถุดบ
ิ และผูส
 ง มอบชิน
้ สวน (Supplier
Assessment)
รับวัสดุเขาคลัง ตรวจสอบวาไดรบั ครบตามปริมาณและคุณภาพที่
ตองการ
ไ ใ ในการผลิต
เบิกจายวัตถุดบ
ิ และชิน
้ สวนไปใช
สงสินคาไปยังตัวแทนจําหน ายและลูกคาทันตามกําหนดทีไ่ ดสญ
ั ญาไว

