[Pick the date]

[กลยุทธ์ และการวางแผนงานจัดซื้ อวัตถุดิบ]

ขอเรียนเชิญร่ วมสัมมนาหลักสู ตร
“กลยุทธ์ การจัดซื้อสมัยใหม่ อย่ างมืออาชีพ”
(Strategic and Planning for Purchasing)

รุ่ นถัดไป วันที่ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ 18 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training
หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดซื ้อและสรรหา (Procurement and Sourcing) อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ องค์กรต้ องมี"การวางแผนกล
ยุทธ์ในงานจัดซื ้อ"(Strategic Planning) ให้ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาการจัดหา (Procurement) และซื ้อมานันผลิ
้ ตภัณฑ์ต้องมี
คุณภาพ ตรงตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในการขอซื ้อ และทันต่อการส่งมอบ ซึง่ เป้าประสงค์ของนักจัดซื ้อหรื อฝ่ ายจัดซื ้อของทุก
องค์กรที่จะต้ องทาให้ ผลงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ นนั ้ สิ่งสาคัญที่สดุ ก็คือการเรี ยนรู้วิธีการและเทคนิคของงาน
จัดซื ้อให้ ถ่องแท้ ในการประยุกต์เทคนิคมาใช้ กบั การทางานได้ ทนั ที ตรงเป้าหมาย และสอดคล้ องกับแผนธุรกิจมากที่สดุ
เพื่อให้ การผลิตหรื อการขายให้ สามารถดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ นและรักษาระดับคลังสินค้ า (Inventory) อย่างมีระบบอีกด้ วย
จะส่งผลให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ดังนันหากองค์
้
กรส่งเสริมนักจัดซื ้อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในงานจัดหาและจัดซื ้อให้ มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก
ขึ ้นเชิงกลยุทธ์เป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งที่จะสามารถควบคุมการผลิตและการบริหารจัดการคลังสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย
จึงถือและเป็ นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึง่ ที่สาคัญที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จขององค์กร ภายใต้ กระแสการแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ ้นในปัจจุบนั และนามาซึง่ การลดต้ นทุนอย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กรอย่างแท้ จริ ง
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับ
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับงานจัดหาและจัดซื ้อ ไปประยุกต์ใช้ งานในการ
วางแผนงานและพัฒนาระบบการทางานได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้และเทคนิคจากการจัดการงานจัดซื ้อเชิงกลยุทธ์ มากาหนดรูปแบบการ
ทางานให้ เกิดความสอดคล้ องกับหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาในการสัง่ ซื ้อต่อกระบวนการผลิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถวางแผนงานงานจัดซื ้อให้ สอดคล้ องกับการทางานด้ านการบริหารสินค้ าคง
คลังอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
หัวข้ อการอบรม / สัมมนา
บทบาทและความสาคัญของต้ นทุนขององค์กรในโลกแห่งการแข่งขันแบบ 4.0 (Industry 4.0)
เป้าหมายสาคัญและจรรยาบรรณในงานจัดหาและจัดซื ้อของนักจัดหาและจัดซื ้อที่ดี
ประเภทและต้ นทุนการสัง่ ซื ้อชนิดต่างๆ เพื่อกาหนดบทบาท, หน้ าที่และความรับผิดชอบของนักจัดซื ้อ
การกาหนดรูปแบบการจัดซื ้อด้ วย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
การวางแผนงานในการจัดการงานจัดซื ้อตามหลัก 6Rs.
ปัจจัยที่ทาให้ เกิดปัญหาในการปฏิบตั งิ านงานจัดซื ้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการกระบวนการจัดซื ้อ (Purchasing Process) Vs การรักษาระดับคลังสินค้ า (Inventory)
กลยุทธ์การตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดต้ นทุนอย่างเป็ นรูปธรรม
การวางแผนดาเนินการจัดซื ้อ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเจรจาต่อรองและแก้ ไขปัญหาในงานจัดซื ้อเชิงกลยุทธ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain
สรุปการเรี ยนรู้และถามตอบ
วิทยากร อาจารย์ กมลทิพย์ จันทรมัส
ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
วิธีการฝึ กอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัตกิ าร 70%)
- การบรรยาย-สาธิตเนื ้อหาและทฤษฎี รวมทังชมภาพและวี
้
ดีทศั น์ประกอบ
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- ตัวอย่างกรณีศกึ ษาสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิ
- กิจกรรมกลุม่ ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop)
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
- ผู้บริหาร ผู้จดั การ วิศวกร หัวหน้ างาน ที่เกี่ยวข้ อง
- ผู้ที่มีหน้ าที่หรื อผู้ได้ รับพิจารณาให้ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้ องและผู้สนใจทัว่ ไป
- โปรดเตรี ยมเครื่ องช่วยคานวณ / เครื่ องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่ องในการฝึ กอบรม
จานวนผู้เข้ าอบรม
- ไม่เกิน 30 คน

อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน
ค่าอบรม

(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารการบรรยาย วุฒบ
ิ ัตร)

ราคาก่อน
VAT

ค่าอบรม / 1 ท่าน

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ที่
จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

210

90

3,120

3000

การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี

ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
Email

info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน

หลักสูตร

กลยุทธ์ การจัดซื้อสมัยใหม่ อย่ างมืออาชีพ

ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Professional Training
Solution
เลขประจ
าตัวผู้เสียภาษี

086-8929330
0103553030100
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