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ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลกัสูตร  
“กลยุทธ์การจดัซ้ือสมยัใหม่อย่างมืออาชีพ” 

(Strategic and Planning for Purchasing) 

รุ่นถัดไป วันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 
                      เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training 

หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจดัซือ้และสรรหา (Procurement and Sourcing) อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ องค์กรต้องมี"การวางแผนกล
ยทุธ์ในงานจดัซือ้"(Strategic Planning)  ให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการจดัหา (Procurement) และซือ้มานัน้ผลิตภณัฑ์ต้องมี
คณุภาพ ตรงตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในการขอซือ้ และทนัตอ่การสง่มอบ  ซึง่เป้าประสงค์ของนกัจดัซือ้หรือฝ่ายจดัซือ้ของทกุ
องค์กรท่ีจะต้องท าให้ผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นัน้ สิ่งส าคญัท่ีสดุก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงาน
จดัซือ้ให้ถ่องแท้ ในการประยกุต์เทคนิคมาใช้กบัการท างานได้ทนัที  ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกบัแผนธุรกิจมากท่ีสดุ 
เพ่ือให้การผลิตหรือการขายให้สามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืนและรักษาระดบัคลงัสินค้า (Inventory) อยา่งมีระบบอีกด้วย 
จะสง่ผลให้ได้เปรียบในการแขง่ขนัในเชิงธุรกิจ 

ดงันัน้หากองค์กรสง่เสริมนกัจดัซือ้ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานจดัหาและจดัซือ้ให้มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก
ขึน้เชิงกลยทุธ์เป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะสามารถควบคมุการผลิตและการบริหารจดัการคลงัสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
จงึถือและเป็นเคล็ดลบัองค์ประกอบหนึง่ท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จขององค์กร ภายใต้กระแสการแขง่ขนัท่ีทวีความ
รุนแรงมากขึน้ในปัจจบุนัและน ามาซึง่การลดต้นทนุอยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรอยา่งแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าหลกัการและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบังานจดัหาและจดัซือ้ ไปประยกุต์ใช้งานในการ
วางแผนงานและพฒันาระบบการท างานได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้และเทคนิคจากการจดัการงานจดัซือ้เชิงกลยทุธ์ มาก าหนดรูปแบบการ
ท างานให้เกิดความสอดคล้องกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวของได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และตดัสินใจแก้ไขปัญหาในการสัง่ซือ้ตอ่กระบวนการผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้าอบรมสามารถวางแผนงานงานจดัซือ้ให้สอดคล้องกบัการท างานด้านการบริหารสินค้าคง
คลงัอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

 
หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

1. บทบาทและความส าคญัของต้นทนุขององค์กรในโลกแหง่การแขง่ขนัแบบ 4.0 (Industry 4.0)  
2. เป้าหมายส าคญัและจรรยาบรรณในงานจดัหาและจดัซือ้ของนกัจดัหาและจดัซือ้ท่ีดี 
3. ประเภทและต้นทนุการสัง่ซือ้ชนิดตา่งๆ เพ่ือก าหนดบทบาท, หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนกัจดัซือ้  
4. การก าหนดรูปแบบการจดัซือ้ด้วย ABC Analysis (Pareto) อยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 
5. การวางแผนงานในการจดัการงานจดัซือ้ตามหลกั 6Rs.  
6. ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบตังิานงานจดัซือ้ท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ  
7. เทคนิคการกระบวนการจดัซือ้ (Purchasing Process) Vs การรักษาระดบัคลงัสินค้า (Inventory) 
8. กลยทุธ์การตดัสินใจในการสัง่ซือ้ตอ่กระบวนการผลิต (Production) เพ่ือลดต้นทนุอยา่งเป็นรูปธรรม 
9. การวางแผนด าเนินการจดัซือ้ (Purchasing Action Plan) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. เทคนิคการเจรจาตอ่รองและแก้ไขปัญหาในงานจดัซือ้เชิงกลยทุธ์ 
11. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain 
12. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 

วิทยากร อาจารย์กมลทพิย์ จันทรมัส 

ระยะเวลาอบรม   
- 1 วนั (6 ชัว่โมง) 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัตกิาร 70%) 
- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมทัง้ชมภาพและวีดีทศัน์ประกอบ 
- ตวัอยา่งกรณีศกึษาส าหรับการฝึกปฏิบตัิ  
- กิจกรรมกลุม่ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop) 
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คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม 

- ผู้บริหาร ผู้จดัการ วิศวกร หวัหน้างาน ท่ีเก่ียวข้อง 
- ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีหรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจทัว่ไป 
- โปรดเตรียมเคร่ืองชว่ยค านวณ / เคร่ืองคดิเลข ทา่นละ 1 เคร่ืองในการฝึกอบรม 

 
จ านวนผู้เข้าอบรม 

- ไมเ่กิน 30 คน 

อตัราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น  (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ที่

จา่ย  3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 3000 210 90 3,120 

 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

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

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลักสูตร  กลยุทธ์การจัดซ้ือสมยัใหม่อย่างมอือาชีพ 
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: ____________________________________________________________________________  

 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   

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

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 


