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บรรยายโดย

อาจารย์พัฒนุช เจริญกิจมงคล Adv. Cert. SCM℗ (ITC)
กรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และวิทยากร 
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง ( 3 - 5 ปี ) เช่น
นักจัดซื้อมืออาชีพทุกระดับ ทุกองค์กร ที่ต้องการยกระดับงานจัดซื้อให้เป็น Strategic Procurement

หัวข้อสัมมนา :
❑ สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรคาดหวังจากฝ่ายจัดซื้อ

❑ บริหารงานจัดซื้ออย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

❑ บริหารทรัพยากรจัดซื้ออย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

❑ ท่านเป็นจัดซื้อแบบใด Traditional หรือ Strategic

❑ สุขภาพทางการเงินคืออะไร เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ออย่างไร

❑ เมื่อใดที่เราต้องประเมินสุขภาพทางการเงินของคู่ค้า

❑ ใครควรเป็นผู้ประเมิน และจะประเมินอย่างไร 

❑ งบการเงินบอกอะไรได้บ้าง

❑ อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร แล้วจะใช้อย่างไร 

การด าเนินธุรกิจในโลกทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นการเอาตัวรอดแต่เพียงองค์กรของตนเอง
เท่านั้น แต่เราต้องเติบโตไปด้วยกันทั้งระบบซัพพลายเชน ทักษะการเจรจาต่อรองเพียงอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอส าหรับนักจัดซื้อที่จะสรรหาคู่ค้าที่คู่ควร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบซัพพลาย
เชนอย่างยั่งยืน ยังมีทักษะอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เรา ๆ ท่าน ๆ ต้องรู้ ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น ซึ่ง
นอกจากจะท าให้เราสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวนักจัดซื้อเอง
อีกด้วย

ฝ่ายจัดซื้อนับเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินขององค์กรมากที่สุด เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อ
ต้องใส่ใจไม่ได้มีเพียง Cost Saving อย่างเดียว ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ และการคุกคามจาก 
Business Disruption ที่องค์กรเผชิญอยู่  เราจะสร้างคุณค่า (Total Value) ให้แก่องค์กรได้
อย่างไร คู่ค้ารายใดที่คู่ควรให้เราคบค้า ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบันและที่เราจะท าธุรกิจด้วยในอนาคต 
ทักษะในด้านการวิเคราะห์งบการเงินจึงถือเป็นอาวุธส าคัญอย่างหนึ่งที่นักจัดซื้อควรมีเพื่อช่วยนักจัดซื้อ
ในการคัดกรองคู่ค้าที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ นักจัดซื้อยังควรจะต้องมีความเข้าใจใน
เรื่องของความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงิน เพื่อให้สามารถวางแผนและหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย :
อ.ศิรินทร์ บัวหอม และ 
อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

http://www.pscmt.or.th/


ประวัติวิทยากร

Working Experiences :
2007 – Present :

Purchasing Manager
Premium Equipment & Engineering Co., Ltd.

1998 - 2006 :
Procurement Manager
OEM for Nike Sports Shoes
Union Footwear Public Co., Ltd.

1993 - 1997 :
Marketing Manager & Licensed Tourist Guide
The Tourist Agency

Education :
MBA (Finance Major)
Assumption University of Thailand (ABAC)

Professional Cert. :
Adv. Cert. PSCM (ITC)
Certified Purchasing Specialist (C.P.S.)
Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.)
Licensed Tourist Guide (English Language)

Social Contribution :
Special Project Committee :
Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand (PSCMT)
Working Team Member :
White Ocean Society (WOS)

24/12/2018

อาจารย์ศิรินทร์ บัวหอม Adv. Cert. PSCM (ITC)
Sirin Buahom
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. พรีเมีย่มอคิวิปเม้นท์แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง
ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย

อาจารย์ศิรินทร์ บัวหอม Adv. Cert. PSCM (ITC)



ประวัติวิทยากร

Working Experiences :

• Trainer of Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand

• Self - employment

24 – Yrs. Experience in Procurement and Supply Chain :

• 14 years in Petrochemical Industry

Bangkok Synthetics Co., Ltd.

BST Elastomers Co., Ltd.

• 10 years in Manufacturers

De Ster Thai Airline Products Co., Ltd.

Crown Food Packaging (TH) Co., Ltd.

Boehringer Ingelheim (TH) Co., Ltd.

Education :

1988 : Bachelor Degree of Economics, Chulalongkorn University

2004 : Advanced International Certificate with Distinction in Purchasing and Supply Chain Management (ITC)

24/12/2018

อาจารย์พัฒนุช เจริญกิจมงคล Adv. Cert. SCM℗ (ITC)
Patanuch Charoenkijmongkol
ผู้มีประสบการณ์งานบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
กรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหง่ประเทศไทย

อาจารยพ์ัฒนุช เจริญกิจมงคล Adv. Cert. SCM℗ (ITC)



รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการช าระเงิน

สิทธิประโยชน์สมาชิก
** ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกสมาคม ฯ เท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์ต่าง ๆ  ได้ ( สิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรอืให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ ) **
อัตราค่าสมาชิก (ราคา/ท่าน)
- รายปี ปีละ 100 บาท (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)
- สมาชิกตลอดชีพ ท่านละ 600 บาท  (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกรายปี
1 . ได้รับจุลสารสมาคมฯ ที่น าเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซพัพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวต่าง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเข้าร่วมโครงการวุฒิบตัรต่าง ๆ ในราคาพิเศษส าหรับสมาชิกรายปี
3 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกรายปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกตลอดชีพ
1 . ได้รับจุลสารวิสัยทัศน์สมาคมฯ ที่น าเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวตา่ง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมรับฟัง Food For Thought ที่จัดเป็นประจ าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
3 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Site Visit โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนด 
4 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเขา้ร่วมโครงการวุฒิบตัรต่าง ๆ ในราคาพิเศษส าหรับสมาชิกตลอดชีพ 
5 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปแีละ Purchasing Month โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกตลอดชีพ 

อัตราค่าอบรม ตามประเภทสมาชิก
หลักสูตรอบรม 1 วัน 
- ราคาบุคคลทั่วไป 4,494.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน )
- ราคาสมาชิกรายปี  4,066.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)
- ราคาสมาชิกตลอดชีพ 3,745.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)
เลขที่บัญชี    747-2-13256-8
ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"
ประเภท       บัญชีออมทรัพย์     
สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี

รายละเอียดการช าระเงิน
** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามค าสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **

หมายเหตุ : 
กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการช าระเงิน และด าเนินการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็นล าดับถัดไป

** Promotion !! สมัครอบรม 2 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ท่านท่ี 3 ลด 50% (ตามประเภทสมาชิก) **
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