
 

 

Professional Training Solution 
 

1 

Online Training การวางแผนส่ังซือ้วัตถุดบิอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Raw Material Planning) 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00-16.00  

ผู้ ทีทําหน้าทีเกียวกบัการสงัซือ ไม่จําเป็นต้องทํางานในตําแหน่งจดัซือ เนืองจากการจดัซือเป็นกระบวนการ 

ไม่ใช่ตวับคุคลหรือตําแหน่ง กระบวนการจดัซือไม่ได้มีเพียงการออกคําสงัซือ (PO) แต่อาจครอบคลมุไปถึง

การวางแผนการสงัซือ (Purchasing Planning) การจดัการคําสงัซือ (Order Management) หรือ การ

บริหารสินค้าคงคลงั (Inventory, Stock) ทงันีกระบวนการทงัหมดก็เพือให้ได้มาซงึวตัถดุิบหรือสินค้าตรง

ตามความต้องการ สินค้าไม่ขาดแคลน และมีระดบัสินค้าคงคลงัทีเหมาะสมกบัองค์กร 

หลกัสตูรนีเป็นหลกัสตูรทีนําเอาทฤษฎีผนวกกบัประสบการณ์การทํางานจริงของวิทยากร ทีเน้นสอนให้ 

นําไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สตูร สมการตามตําราเท่านนั เนือในหลกัสตูรหาเน้นเรือง

การ วางแผนการสงัซือ เริมจากการพยากรณ์ การคํานวณสงัซือในรูปแบบต่างๆ จนถึงตวัอย่างและการ

ประยกุต์ใช้กบังานจริงในภาคอตุสาหกรรม 

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจแนวคดิ หลักการของการวางแผนการสัง่ซือ้ สามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมเพือ่การท างานได ้

 

หัวขอ้การเรยีนรู ้: 

บทบาทนักจัดซือ้กบัการวางแผนการสัง่ซือ้ และกระบวนการวางแผนการสัง่ซือ้ 

·           การจัดการค าสัง่ซือ้ (Order Management) 

·           ABC Analysis กบังานจัดซือ้และควบคมุสนิคา้คงคลงั 

·           เทคนคิการพยากรณ์ความตอ้งการใช ้(Demand Forecasting Technique) ทัง้

เชงิคณุภาพ (Qualitative) และเชงิปรมิาณ (Quantitative) เพือ่ใชว้างแผนการ

สัง่ซือ้ 

·           การเตมิเต็มสนิคา้ (Replenishment) จดุสัง่ซือ้ใหม ่(Reorder Point : ROP) 

การสัง่ซือ้แบบประหยดั (Economic Order Quantity : EOQ) การค านวณคา่

เผือ่เพือ่ความปลอดภยั (Safety Stock : SS) 

·           รายการจ าแนกวัสด ุ(Bill of Material : BOM) และการวางแผนความตอ้งการใช ้

วัสด ุ(Material Requirement Planning : MRP) 

·           การวเิคราะห ์และตดัสนิใจสัง่ซือ้ กรณีสนิคา้มสีว่นลด และกรณีสนิคา้มปีรมิาณ

การสัง่ซือ้ขัน้ต า่ (Minimum Order Quantity : MOQ) 
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·           เงือ่นไข ขอ้จ ากดั ของสตูร สมการตา่งๆ ทีค่วรใช ้หรอืไมค่วรใช ้ทีเ่กีย่วกบัการ

จัดการการสัง่ซือ้ 

·           ตวัอยา่ง การน าไปปฏบิตั ิการประยกุตใ์ชง้าน และตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้

ใน Microsoft Excel 

·           เทคนคิการลดตน้ทนุดว้ยการจัดการการสัง่ซือ้และควบคมุสนิคา้คงคลงั 

 วทิยากร  (About Speaker) 

อ.ศราวธุ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น) 

ประสบการณ์ท างาน 

 Planning & Warehouse Manager : บรษัิท กรนีลาเท็กซ ์จ ากดั 
 สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (Thai Logistics and Production Society : TLAPS) 
 Engineering Manager : บรษัิท ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
 Senior Logistics Manager : บรษัิท ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
 Engineering Manager : บรษัิท แฮพสเ์บอรก์ จ ากดั 
 Production Planning & Warehouse Manager : บรษัิท แฮพสเ์บอรก์ จ ากดั 
 Purchasing Manager : บรษัิท แฮพสเ์บอรก์ จ ากดั 
 Purchasing Engineer : บรษัิท แฮพสเ์บอรก์ จ ากดั 

ความเชีย่วชาญ 

 การจัดการโลจสิตกิส,์ การจัดการสนิคา้คา้คงคลัง, การจัดการคลังสนิคา้ 
 แบบจ าลองสถานการณ์การโซอ่ปุทาน “เบยีรเ์กม” 
 Microsoft Excel Function & Formula 
 Microsoft-Excel Pivot Table & Pivot Chart 
 Microsoft-Excel for Logistics 
 ไคเซน็เพือ่ปรับปรงุงานและเพิม่ผลผลติ 
 Lean, QCC, QC 7 Tools 
วธิกีารอบรม  บรรยายในรปูแบบออนไลนผ์า่นZoom 
 

อตัราคา่สมัมนา/ทา่น (รวมคา่วทิยากร เอกสารการอบรม  
ราคา 1,500.00 บาท บคุคลท่ัวไป ทา่นละ 1,500 บาท 

 (ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม VAT 7%) 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค  ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่  โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161  ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี  0103553030100 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์

เลขที ่732-245823-8 

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

ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิขา้มจงัหวดั 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-6183752 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:public.ptstraining@gmail.com
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การวางแผนสั่งซือ้วัตถุดบิอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Raw Material Planning  

สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com  

   
   บรษิทั_________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________
รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID________________________________ 
    
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

6. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 


