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อบรม Onsite/Online by zoom พร้อมรับใบวุฒบัิตรฟรี 

หลกัสูตร  การวางแผนความต้องการวตัถุดบิเพ่ือการผลติ 

(Material Requirements Planning) MRP 
วันพฤหัสบดทีี่  15  ธันวาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   

วทิยากร  : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

 
หลักการและเหตุผล 
 
    MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวัน
ของการผลิต และตามสตูรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงข้ึนอยูก่ับความ
ต้องการวัตถดุิบจากสูตรการผลติและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent demand) เช่น แผนความ
ต้องการขวดเปล่าเพื่อบรรจุน้ำอัดลม หรือ ฝาขวด, ฉลากปดิขวด, น้ำตาล และแก๊ส รวมถงึแผนความต้องการน้ำ
ดิบบริสุทธิ์เพื่อนำไปกรองและผสมตามสูตรการผลิต โดยสามารถบรรจขุวดและวางลงในกล่องหีบห่อได้อย่าง
เพียงพอ โดยตารางความต้องการวัตถุดิบหรือ MRP มีหัวข้อท่ีสำคัญคือ 
1. Gross Requirements คือ จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการท้ังหมดในแต่ละสปัดาห์หรือแต่ละวัน 
2. Scheduled Receipts คือ ตารางการรับวสัดุที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน 
3. Projected Stock Balance คือ จำนวนวัตถุดิบที่คาดหวังว่าต้องมใีห้พร้อมเพื่อรองรับการผลิตในแต่ละสัปดาห์
หรือแต่ละวัน 
4. Net Requirements คือ จำนวนวัตถุดิบที่ตอ้งการสุทธิทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวนั 
5. Planned Order Receipts คือ แผนการรบัวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน 
6. Planned Order Releases คือ แผนการสั่งวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน 
            หัวข้อต่าง ๆเหล่านี้ล้วนนำมาใช้ในการสร้างตาราง MRP ให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมขี้อมูลประกอบ
เพิ่มเติมคอื Lead time ของการจัดส่งสินค้าของแต่ละ Supplier และ ปริมาณสินค้าคงคลังที่นับได้ล่าสุดอีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบไดทั้นตามที่ลูกค้ากำหนด 

2. เพื่อลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบจาก Supplier ที่มี Lead time การส่งมอบที่ยาวนานได้ 

3. ลดเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรที่เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ทนัหรือไม่เพียงพอ 

4. ลดปริมาณและต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปลงได้ 

5. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าจากการผลิตแบบ Just in time (JIT) 

6. ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา 

7. ลดความแปรปรวนของการผลิตและแผนการผลิตประจำวัน 

8. ลดปริมาณสินค้า Safety Stock 

9. ลดพืน้ทีก่ารจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้อย่างยั่งยืน 

หัวข้อเน้ือหา     
1. ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์ 

2. ระบบ MRP (Material Requirements Planning) และ S&OP (Sales and Operation Planning) 

3. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) กับการพยากรณก์าร

ขาย (Sales Forecasting) 

4. การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายสินค้า (Sales Predictive Analytics) 

5. ขั้นตอนของกระบวนการทำระบบ MRP 

6. ความแตกต่างระหว่าง MPS (Master Production Schedule) กับ MRP (Material Requirements 

Planning) 

7. การคำนวณตาราง MRP (Master Production Schedule) 

8. การตั้งสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material: BOM) 

9. การคำนวณตาราง MRP (Material Requirements Planning) 

10. MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง 

11. ต้นทุนสินค้าคงคลงั (Cost of Inventory) 

12. ระบบ EOQ (Economic Order Quantity) 

13. การหาจุดการสั่งซื้อซำ้ (Re-order Point: ROP) 

14. การกำหนดปริมาณสินค้าในคลงัสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock) 

15. กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและการจัดซื้อแบบ Just in Time (JIT for Planning & Purchasing) 
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ระยะเวลาอบรม  1 วัน เวลาอบรมจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.   

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรกึษา 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลกั ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร 

 

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม 

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

                                    - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   

                                    - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain    

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

                                    - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่่น, ม.ศร ี      

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต         

                                    - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์     

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : 
hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
  กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 

เลขที ่171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)     
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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