
 

 

หลกัสตูร การวางแผนความตอ้งการวตัถดุบิเพือ่การผลติ 

(Material Requirements Planning) 

วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 

     

MRP (Material Requirements Planning) คอื แผนหรอืตารางความตอ้งการวตัถดุบิ (Items) ในแตล่ะวนัของการ

ผลติ และตามสตูรการผลติ (Bill of Material: BOM) ของสนิคา้หนึง่ ๆ ดังนัน้ MRP จงึขึน้อยูก่ับความตอ้งการวตัถดุบิ

จากสตูรการผลติและตามปรมิาณทีล่กูคา้ตอ้งการ (dependent demand) เชน่ แผนความตอ้งการขวดเปลา่เพือ่บรรจุ

น ้าอัดลม หรอื ฝาขวด, ฉลากปิดขวด, น ้าตาล และแกส๊ รวมถงึแผนความตอ้งการน ้าดบิบรสิทุธิเ์พือ่น าไปกรองและ

ผสมตามสตูรการผลติ โดยสามารถบรรจขุวดและวางลงในกลอ่งหบีหอ่ไดอ้ยา่งเพยีงพอ โดยตารางความตอ้งการ

วตัถดุบิหรอื MRP มหีัวขอ้ทีส่ าคัญคอื 

1. Gross Requirements คอื จ านวนสนิคา้ส าเร็จรปูทีต่อ้งการทัง้หมดในแตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะวนั 

2. Scheduled Receipts คอื ตารางการรับวสัดทุีต่อ้งการทัง้หมดในแตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะวนั 

3. Projected Stock Balance คอื จ านวนวตัถดุบิทีค่าดหวงัวา่ตอ้งมใีหพ้รอ้มเพือ่รองรับการผลติในแตล่ะสปัดาหห์รอื

แตล่ะวนั 

4. Net Requirements คอื จ านวนวตัถดุบิทีต่อ้งการสทุธทัิง้หมดในแตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะวนั 

5. Planned Order Receipts คอื แผนการรับวตัถดุบิในแตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะวนั 

6. Planned Order Releases คอื แผนการสัง่วตัถดุบิในแตล่ะสปัดาหห์รอืแตล่ะวนั 

            หัวขอ้ตา่ง ๆเหลา่นีล้ว้นน ามาใชใ้นการสรา้งตาราง MRP ใหเ้กดิความสมบรูณ์ โดยมขีอ้มลูประกอบเพิม่เตมิ

คอื Lead time ของการจัดสง่สนิคา้ของแตล่ะ Supplier และ ปรมิาณสนิคา้คงคลังทีนั่บไดล้า่สดุอกีดว้ย  

 

 



 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สามารถผลติสนิคา้และสง่มอบไดทั้นตามทีล่กูคา้ก าหนด 

2. เพือ่ลดเวลาการรอคอยวตัถดุบิจาก Supplier ทีม่ ีLead time การสง่มอบทีย่าวนานได ้

3. ลดเวลาการ Downtime ของเครือ่งจักรทีเ่กดิจากการป้อนวตัถดุบิไมทั่นหรอืไมเ่พยีงพอ 

4. ลดปรมิาณและตน้ทนุสนิคา้คงคลังทัง้วตัถดุบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรปู และสนิคา้ส าเร็จรปูลงได ้

5. ลดตน้ทนุการผลติสนิคา้จากการผลติแบบ Just in time (JIT) 

6. ลดตน้ทนุการจัดซือ้ จัดหา 

7. ลดความแปรปรวนของการผลติและแผนการผลติประจ าวนั 

8. ลดปรมิาณสนิคา้ Safety Stock 

9. ลดพืน้ทีก่ารจัดเก็บสนิคา้ในคลังสนิคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

10. สรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ไดอ้ยา่งยั่งยนื 

หัวขอ้เนือ้หา     

1. ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คอือะไร วตัถปุระสงคแ์ละประโยชน์ 

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

3. การพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้ (Customer Demand Forecasting) กับการพยากรณ์การขาย 

(Sales Forecasting) 

4. การวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ยอดขายสนิคา้ (Sales Predictive Analytics) 

5. ขัน้ตอนของกระบวนการท าระบบ MRP 

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

7. การค านวณตาราง MRP (Master Production Schedule) 

8. การตัง้สตูรการผลติสนิคา้ (Bill of Material: BOM) 

9. การค านวณตาราง MRP (Material Requirements Planning) 

10. MRP กับการจัดการคลังสนิคา้และควบคมุสนิคา้คงคลัง 

11. ตน้ทนุสนิคา้คงคลัง (Cost of Inventory) 

12. ระบบ EOQ (Economic Order Quantity) 

13. การหาจดุการสัง่ซือ้ซ ้า (Re-order Point: ROP) 

14. การก าหนดปรมิาณสนิคา้ในคลังสนิคา้เพือ่ความปลอดภัย (Safety Stock) 

15. กลยทุธก์ารวางแผนการผลติและการจัดซือ้แบบ Just in Time (JIT for Planning & Purchasing) 

กลุม่เป้าหมาย 
ผูจ้ัดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบักลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่าย
คลงัสนิคา้ วศิวกร 

 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ ำนวน  6 ชัว่โมง เวลำ 09.00-16.00 
รูปแบบการฝึกอบรม กำรบรรยำย ผ่ำนระบบ Online ด้วย Application Zoom 
 

วิทยากร :  อำจำรย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  
             - MBA Logistics Management 
             - Lean Production Consultant 
             - ท่ีปรึกษำสมำพนัธ์สมำคมอตุสำหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 



 

             - ท่ีปรึกษำเครือข่ำย Lean Production สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  
             - ท่ีปรึกษำอตุสำหกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 
             - อำจำรย์พิเศษและวิทยำกรด้ำนกำรผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลำยแห่ง 
             - ท่ีปรึกษำสถำนประกอบกำรดีเด่นโครงกำร OPOAI กระทรวงอตุสำหกรรม 

 
ค่ำอบรม/รำคำท่ำนละ 2,500 บำท (ไม่รวม VAT 7%)  

Promotion สมคัร 4 ท่ำน จ่ำยเพียง 3 ท่ำนสดุคุ้ม  
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

 

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 
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mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 

หลกัสตูร  หลกัสตูร การวางแผนความตอ้งการวตัถดุบิเพือ่การผลติ 

(Material Requirements Planning) 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 


