
สอบถามและส ารองท่ี 

              สมัมนาออนไลน ์อยูท่ ีไ่หนก็เรยีนได ้พรอ้มโปรโมช ัน่พเิศษ 2,500 บาท/ทา่น 

หลกัสูตร การวางแผนความต้องการวตัถุดบิเพือ่การผลติ 

       สัมมนา วนัที่  8  ธันวาคม 2564  เวลา 9.00-16.00 น. 
 MRP (Material Requirements Planning) คอื แผนหรอืตารางความตอ้งการวัตถดุบิ (Items) ในแตล่ะวันของการผลติ 

และตามสตูรการผลติ (Bill of Material: BOM) ของสนิคา้หนึง่ ๆ ดังนัน้ MRP จงึขึน้อยูก่ับความตอ้งการวัตถดุบิจากสตูรการผลติและตามปรมิาณ
ทีล่กูคา้ตอ้งการ (dependent demand) เชน่ แผนความตอ้งการขวดเปลา่เพือ่บรรจุน ้าอัดลม หรอื ฝาขวด, ฉลากปิดขวด, น ้าตาล และแกส๊ 
รวมถงึแผนความตอ้งการน ้าดบิบรสิทุธิเ์พือ่น าไปกรองและผสมตามสตูรการผลติ โดยสามารถบรรจุขวดและวางลงในกลอ่งหบีหอ่ไดอ้ยา่ง
เพยีงพอ โดยตารางความตอ้งการวัตถดุบิหรอื MRP มหัีวขอ้ทีส่ าคัญคอื 

1. Gross Requirements คอื จ านวนสนิคา้ส าเร็จรปูทีต่อ้งการทัง้หมดในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

2. Scheduled Receipts คอื ตารางการรับวัสดทุีต่อ้งการทัง้หมดในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

3. Projected Stock Balance คอื จ านวนวัตถดุบิทีค่าดหวังวา่ตอ้งมใีหพ้รอ้มเพือ่รองรับการผลติในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

4. Net Requirements คอื จ านวนวัตถดุบิทีต่อ้งการสทุธทิัง้หมดในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

5. Planned Order Receipts คอื แผนการรับวัตถดุบิในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

6. Planned Order Releases คอื แผนการสั่งวัตถดุบิในแตล่ะสัปดาหห์รอืแตล่ะวัน 

วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่สามารถผลติสนิคา้และสง่มอบไดท้นัตามทีล่กูคา้ก าหนด 

2.เพือ่ลดเวลาการรอคอยวตัถดุบิจาก Supplier ทีม่ ีLead time การสง่มอบทีย่าวนานได ้

3.ลดเวลาการ Downtime ของเครือ่งจักรทีเ่กดิจากการป้อนวตัถดุบิไมท่นัหรอืไมเ่พยีงพอ 

4.ลดปรมิาณและตน้ทนุสนิคา้คงคลงัทัง้วตัถดุบิ สนิคา้กึง่ส าเร็จรูป และสนิคา้ส าเร็จรูปลงได ้

5.ลดตน้ทนุการผลติสนิคา้จากการผลติแบบ Just in time (JIT) 6.ลดตน้ทนุการจัดซือ้ จัดหา 

7.ลดความแปรปรวนของการผลติและแผนการผลติประจ าวนั 8.ลดปรมิาณสนิคา้ Safety Stock 

9.ลดพืน้ทีก่ารจัดเก็บสนิคา้ในคลงัสนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 10.สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งยั่งยนื 

หวัขอ้เนือ้หา     

1.ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คอือะไร วตัถปุระสงคแ์ละประโยชน ์

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

3.การพยากรณ์ความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้ (Customer Demand Forecasting)  

กบัการพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting) 

4.การวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ยอดขายสนิคา้ (Sales Predictive Analytics) 

5.ขัน้ตอนของกระบวนการท าระบบ MRP 

6.ความแตกตา่งระหวา่ง MPS (Master Production Schedule) กบั 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 กบัการจัดการคลงัสนิคา้และควบคมุสนิคา้คงคลงั 11.ตน้ทนุสนิคา้คงคลงั (Cost of Inventory) 

12.ระบบ EOQ (Economic Order Quantity)  13.การหาจดุการสัง่ซือ้ซ ้า (Re-order Point: ROP) 

14.การก าหนดปรมิาณสนิคา้ในคลงัสนิคา้เพือ่ความปลอดภัย (Safety Stock) 

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

Tel: 085-938-6299 
E-Mail : brainassetsale1@gmail.com 
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ระยะเวลาอบรม   

1 วัน เวลาอบรมจ านวน  6 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 9.00-16.00 น.   

รปูแบบการฝึกอบรม  

การบรรยาย, อภปิรายเชงิปฏบิตักิาร, ใหค้ าปรกึษา 

กลุม่เป้าหมาย กลุม่หลัก ผูจ้ัดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดับกลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิาร ฝายวางแผนการผลติ ฝ่าย

ผลติ ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายคลังสนิคา้ วศิวกร 

         

 

วทิยากร  อนนัต ์ดโีรจนวงศ ์   

 

ต าแหน่ง   

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น   

- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 

- อาจารยพ์เิศษ คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์   มหาวทิยาลัยรามค าแหง,  

สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น, ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ         

-ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่สาขาการจัดการโลจสิตกิส ์โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสูตร การวางแผนความต้องการวตัถุดบิเพือ่การผลติ 

Promotion พิเศษ อตัราค่าสมัมนา 2,500/ท่าน สมคัร 4 จา่ย 3 (ไมร่วม Vat) 

บรษิทั เบรนแอสเสท เซฟตี้  เทรนน่ิง  จ  ากดั  

ท่ีอยู ่99/63 ซอยพุทธบชูา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

Mobile. 085-9386299   

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0-1055-6315-871-2 

               

       เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เบรนแอสเสท เซฟต้ี เทรนน่ิง  จ ากดั  

     โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา บา้นแพว้ เลขทีบ่ญัช ี 287-0-26170-4 
 

• เฉพาะนิตบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% ได ้
•  ใบเสรจ็ค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชไีด ้200 % 

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่ 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา 
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4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
                      

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ................................... 
 

หมายเหต ุ........................................................................................................................................................... 


