
[Pick the date] 
[กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซ้ือวัตถุดิบ]  

 

Professional Training  Solution                               086-8929330 Page 1 
 

 

 

 
 

 

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลกัสูตร  

“กลยุทธ์การจัดซ้ือสมยัใหม่อย่างมืออาชีพ” 

(Strategic and Planning for Purchasing) 
วันที ่24 พฤษภาคม 2565 / ;วันที ่29 มิถุนายน 2565/วันที ่27 กรกฎาคม 2565 

                      เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training 
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจดัซือ้และสรรหา (Procurement and Sourcing) อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ องคก์รตอ้งมี"การวางแผนกล

ยทุธใ์นงานจดัซือ้"(Strategic Planning)  ใหม้ั่นใจว่าผลิตภณัฑท์ี่ทาํการจดัหา (Procurement) และซือ้มานัน้ผลิตภณัฑต์อ้งมี

คณุภาพ ตรงตามขอ้กาํหนดที่ระบไุวใ้นการขอซือ้ และทนัต่อการสง่มอบ  ซึ่งเปา้ประสงคข์องนกัจดัซือ้หรือฝ่ายจดัซือ้ของทกุ

องคก์รท่ีจะตอ้งทาํใหผ้ลงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ัน้ สิ่งสาํคญัที่สดุก็คือการเรียนรูวิ้ธีการและเทคนิคของงาน

จดัซือ้ใหถ่้องแท ้ในการประยุกตเ์ทคนิคมาใชก้บัการทาํงานไดท้นัที  ตรงเปา้หมาย และสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจมากที่สดุ 

เพื่อใหก้ารผลิตหรือการขายใหส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื่นและรกัษาระดบัคลงัสินคา้ (Inventory) อย่างมีระบบอีกดว้ย 

จะสง่ผลใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ 

ดงันัน้หากองคก์รสง่เสรมินกัจดัซือ้ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในงานจดัหาและจดัซือ้ใหม้ีบทบาทสาํคญัเป็นอย่างมาก

ขึน้เชิงกลยทุธเ์ป็นสิ่งที่สาํคญัย่ิงที่จะสามารถควบคมุการผลิตและการบรหิารจดัการคลงัสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

จึงถือและเป็นเคล็ดลบัองคป์ระกอบหนึ่งท่ีสาํคญัที่จะนาํไปสูค่วามสาํเรจ็ขององคก์ร ภายใตก้ระแสการแข่งขนัที่ทวีความ

รุนแรงมากขึน้ในปัจจบุนัและนาํมาซึ่งการลดตน้ทนุอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่องคก์รอย่างแทจ้ริง 
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วัตถุประสงค ์/ ประโยชนท์ี่จะได้รับ 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํหลกัการและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบังานจดัหาและจดัซือ้ ไปประยกุตใ์ชง้านในการ

วางแผนงานและพฒันาระบบการทาํงานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํความรูแ้ละเทคนิคจากการจดัการงานจดัซือ้เชิงกลยทุธ ์มากาํหนดรูปแบบการ

ทาํงานใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานที่เก่ียวของไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวิเคราะหแ์ละตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการสั่งซือ้ต่อกระบวนการผลิตไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวางแผนงานงานจดัซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานดา้นการบรหิารสินคา้คง

คลงัอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 
1. บทบาทและความสาํคญัของตน้ทนุขององคก์รในโลกแห่งการแข่งขนัแบบ 4.0 (Industry 4.0)  

2. เปา้หมายสาํคญัและจรรยาบรรณในงานจดัหาและจดัซือ้ของนกัจดัหาและจดัซือ้ที่ดี 

3. ประเภทและตน้ทุนการสั่งซือ้ชนิดต่างๆ เพื่อกาํหนดบทบาท, หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของนกัจดัซือ้  

4. การกาํหนดรูปแบบการจดัซือ้ดว้ย ABC Analysis (Pareto) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

5. การวางแผนงานในการจดัการงานจดัซือ้ตามหลกั 6Rs.  

6. ปัจจยัที่ทาํใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานงานจดัซือ้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

7. เทคนิคการกระบวนการจดัซือ้ (Purchasing Process) Vs การรกัษาระดบัคลงัสินคา้ (Inventory) 

8. กลยทุธก์ารตดัสินใจในการสั่งซือ้ต่อกระบวนการผลิต (Production) เพื่อลดตน้ทนุอย่างเป็นรูปธรรม 

9. การวางแผนดาํเนินการจดัซือ้ (Purchasing Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. เทคนิคการเจรจาต่อรองและแกไ้ขปัญหาในงานจดัซือ้เชิงกลยทุธ ์

11. ความสมัพนัธร์ะหว่าง BOM, MRP, MRP II, ERP, Logistic and Supply Chain 

12. สรุปการเรียนรูแ้ละถามตอบ 

วิทยากร อาจารยก์มลทพิย ์จันทรมัส 
ระยะเวลาอบรม   

- 1 วนั (6 ชั่วโมง) 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%) 

- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมทัง้ชมภาพและวีดีทศันป์ระกอบ 

- ตวัอย่างกรณีศึกษาสาํหรบัการฝึกปฏิบติั  

- กิจกรรมกลุม่ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop) 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
- ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ วิศวกร หวัหนา้งาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูท้ี่มีหนา้ที่หรือผูไ้ดร้บัพิจารณาใหร้บัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งและผูส้นใจทั่วไป 

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคาํนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม 

 
จาํนวนผู้เข้าอบรม 

- ไม่เกิน 30 คน 

อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น  (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย อาหารกลาง ชา-กาแฟ 
วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ที่

จา่ย  3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 3,000 210 (90) 3,120 

 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 
1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (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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แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

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

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลขูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 

 


