หลักสูตรออนไลน์ 1 วัน
Lean Procurement Workshop (ออนไลน์ผา่ น Zoom)
ื้ จ ัดจ้าง
การขจ ัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจ ัดซอ
วันที่ 18 สงิ หาคม 2564 /รุน
่ ถัดไป 6 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.

บรรยายโดย

ี่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
อ.เชย

C.P.M., A.P.P., MCIPS
ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ AMC
o ประธานกรรมการ สถาบันฝึ กอบรมสม
o ผู ้ก่อตัง้ และนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550 รวม 18 ปี ) ของ
ื้ และซพ
ั พลายเชนแห่งประเทศไทย
สมาคมบริหารงานจัดซอ

ว ัตถุประสงค์
-

เพือ
่ ให ้เข ้าใจความจาเป็ นและประโยชน์ของ Lean Procurement

-

ื้ จัดหาและวิธข
สามารถวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในการบวนการจัดซอ
ี จัดทิง้

-

ื้ จัดหาให ้มีประสท
ิ ธิภาพและ
ทาให ้เกิดแนวคิดหลากหลายเพือ
่ นาไปปรับปรุงกระบวนการจัดซอ
ิ ธิผลยิง่ ขึน
ประสท
้

ั
ห ัวข้อการสมมนา
(เวลา 09.00 - 16.00 น.)
• แนวคิดของ Lean

• ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management
• ความจาเป็ นและประโยชน์ของ Lean Procurement
ื้ จัดจ ้างมีความ Lean
• ตัวอย่างของการทาให ้ระบบจัดซอ
• หลักคิดในการวิเคราะห์วา่ อะไรคือสงิ่ ที่ “ไม่ Lean”
ื้ จัดจ ้างทั่วไป
• วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซอ
ื้ จัดจ ้างมีกจิ กรรมใดบ ้างทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ตอ
• ในวงจรการจัดซอ
่ ลูกค ้า
• วิเคราะห์กจิ กรรมทีแ
่ ม ้ไม่เกิดประโยชน์ตอ
่ ลูกค ้าแต่เป็ นกิจกรรมทีจ
่ าเป็ นต ้องมี
ื้ จัดจ ้างตัง้ แต่ PRถึงPO, PRถึงGR, PRถึงPayment
• วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซอ
ี 7 ประการ
• วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใชข้ ้อคิดจากความสูญเสย
ื้ จัดจ ้าง
• ข ้อคิดในการใช ้ ABC Analysis เพือ
่ เพิม
่ ความ Lean ให ้ระบบจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง
• ข ้อคิดจาก Supply positioning เพือ
่ เพิม
่ ความ Lean ให ้ระบบจัดซอ
ื้ ว่าจ ้างอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
• วิธรี ับมือกับงานด่วนในการจัดซอ
• จัด Workshop อย่างไรในบริษัทของท่านเพือ
่ หาและขจัด waste ในกระบวนการ และนาไปสู่ Lean Procure
ment
ั
อ ัตราค่าสมมนา
Promotion!! เพียง 3,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

วิธก
ี ารชาระเงิน: โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ติดต่อ คุณตุ ้ม 086-8929330 02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com
\

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
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ั มนา มิฉะนั น
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

