
 

 

 

 

การคัดเลอืกซพัพลายเออร ์อยา่ง..มอือาชพี  (Supplier Selection as Professional) 

วนัที ่14 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00-12.00 น  Online Training by zoom 

การคัดเลอืกผูข้ายนัน้ เป็นงานหนิส าหรับนักจัดซือ้ทกุคน ทีจ่ะตอ้งท าใหไ้ด ้เพราะมันเป็นงานส าคัญ ทีจ่ะวดั
ความสามารถของนักจัดซือ้คนนัน้ ถา้รับผดิชอบจดุนีไ้ด ้เขาก็สามารถจะรับผดิชอบงานจัดซือ้ทัง้ระบบได ้

ถา้องคก์รของทา่น ยังขาดองคค์วามรูใ้นเรือ่งการคัดเลอืกผูข้ายแลว้ ก็เทา่กับการขาดประสทิธภิาพในการแขง่ขนั 
(มตีน้ทนุทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ในตลาด) และอาจเกดิปัญหาในการท างานได ้(ปัญหาในดา้นคณุภาพ)  

เพือ่เป็นการพัฒนาบคุลากรใหก้ับฝ่ายจัดซือ้/จัดหา ของทา่นใหม้อีงคค์วามรูใ้นเรือ่งนี ้ผมจงึไดจั้ดท าหลักสตูร
พเิศษขึน้มา ส าหรับงานจัดหาโดยเฉพาะ โดยใชช้ือ่วา่ 

การคัดเลอืกผูข้ายอยา่ง..มอือาชพี (Supplier Selection as Professional)  

หลักสตูรนี ้ผมใชป้ระสบการณ์จากการเป็นผูบ้รหิารในหน่วยงานจัดซือ้ และท างานในต าแหน่งผูจั้ดการท่ัวไป / 
QMR ทีเ่ป็นบรษัิทขา้มชาต ิและบรษัิทฯของคนไทย ทัง้ขนาดเล็ก และใหญข่นาด ทีพ่นักงานมากกวา่ 3,000 คน
มาแลว้  

ซึง่จะตอ้งดแูล Supplier ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ มากกวา่ 200 ราย รวมถงึวตัถดุบิอกี มากกวา่ 3,000 
items และยังไดรั้บต าแหน่งเป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ใหก้บัทัง้องคก์รดว้ย ผมเชือ่วา่
ประสบการณ์ทีส่ะสมมานี ้จะเป็นประโยชนก์ับทมีของทา่น ทีไ่ดเ้ขา้มารับการอบรมในหลักสตูรนี้ 

วทิยากร  อาจารย ์อนันต ์วชริาวฒุชิยั 

@ โดยการอบรมนี ้จะมเีนือ้หาทีค่ลอบคลมุ 4 หัวขอ้ใหญ่ๆ ดังนี ้

1. Supplier Selection Committee : 



 

 

 การแตง่ตัง้ทมีในการท า Supplier Selection 
 ท าไมตอ้งมทีมี (Why) 
 ใครตอ้งเขา้รว่มบา้ง (Who) 

2. Supplier Specification : 

 การก าหนดคณุสมบัตผิูข้าย : หลักการและเหตผุล 
 การจัดกลุม่ Supplier : หลักการและเหตผุล 

3. Supplier Assessment : 

 การออกแบบ วธิกีารประเมนิ (Audit Form & Audit Score) 
 เทคนคิในการเป็นผูต้รวจประเมนิ (Audit Technique) 

4. Supplier Record : 

 การบันทกึขอ้มลู Supplier 
 การจัดท า AVL (Approve Vendor List) 

หมายเหต ุ: หัวขอ้ทัง้ 4 นีจ้ะคลอบคลมุ การตรวจประเมนิผูข้าย ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (Domestic & 
Oversea) 

@ ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากการอบรมนี ้

 จะชว่ยใหผู้ท้ีจ่ะตอ้งมาดแูลงานจัดซือ้/จัดหา สามารถเขา้ใจบทบาท หนา้ที ่และวธิกีารในการคัดเลอืก
ผูข้าย (Supplier Selection) รวมถงึสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิัตงิานไดเ้ลย (Supplier 
Assessment) 

 การท า Supplier Selection จะชว่ยแกปั้ญหาการคอรัปชัน่ / ชว่ยสรา้งความสมัพัทธท์ีด่รีะหวา่งทมีของ
บรษัิทฯกับทมีของผูข้าย 

@ หลักสตูรนีเ้หมาะกับใครบา้ง 

 ผูบ้รหิารทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์ในงานจัดซือ้มากอ่น แตต่อ้งมาดแูลงานจัดซือ้/จัดหา 
 หัวหนา้แผนกจัดซือ้ ทีต่อ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เพือ่ไปรับผดิชอบงานในระดับทีส่งูขึน้ 
 เจา้หนา้ทีแ่ผนกจัดซือ้ ทีต่อ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เพือ่ไปท างานในต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

@ ท าไมคณุตอ้งมาเรยีนรูก้ับเรา 

 เพราะเรามวีธิทีีจ่ะถา่ยทอดอยา่งเป็นขัน้ตอน ทีท่ าใหค้ณุเรยีนแลว้เขา้ใจไดอ้ยา่งงา่ยๆ 

 เพราะเราใชผู้ส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิระหวา่งประเทศ และงานจัดซือ้มามากกวา่ 20 ปี ทีม่ี

ประสบการณ์ตรงในการคา้กับ Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America 

 ไดรั้บองคค์วามรูจ้ากผูส้อน ทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในเรือ่งตา่งๆ เชน่ Purchasing Route / 

Procurement / QS / ISO / BOI / Import / Export / Logistic / ERP / QMR 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

 

www.ptstraining.co.th 

วธิกีารช าระเงนิ:  โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

การคดัเลอืกซพัพลายเออร ์อยา่ง..มอือาชพี  (Supplier Selection as Professional) 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________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: ____________________________________________________________________________  

http://www.ptstraining.co.th/

