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Supply Strategy
การจดักลยทุธสิ์นค้าในงานจดัซ้ือ 

ถึงเวลาแล้วทีนั่กจดัซ้ือจะต้อง คิดใหม่ และท าสิง่ใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากเดิม เพือ่เพิม่ศกัยภาพของ
นักจดัซ้ือและ ขององคก์ร ให้แข่งขนัได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ขอบเขตหน้าที ่และความรบัผิดชอบ ของ
นักจดัซ้ือ จึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงการได้มาซึง่สินค้าในราคา คุณภาพ และจ านวน ตามความต้องการของ
องค์กร เท่านัน้ การคดิและท าเพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพขององคก์ร ไปสู่การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยืนจงึเป็นเรื่องทีท่้า
ทาย 

หวัข้อสมัมนา
1. What Changes

- กระแสการเปลีย่นแปลง

2. JIT and Lean Philosophy

- การบรหิารจดัการดว้ยระบบ JIT และ Lean

3. Tactical VS Strategic Purchasing and Supply Chain Management

- การจดัซือ้ และซพัพลายเชนรปูแบบเดมิ (Tactical)  และ แบบใหม ่(Strategic)

4. Purchasing Portfolio Management

- การบรหิารจดัการกลุ่มสนิคา้ และบรกิารในงานจดัซือ้

5. Purchasing and SCM Strategic Cycle

- วงจรกลยุทธบ์รหิารจดัการงานจดัซือ้ และซพัพลายเชน
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วทิยากรประจ าสมาคมบรหิารงานจดัซื้อและซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบัผูม้ีประสบการณ์ระดบักลาง ( 3-5 ปี ) เช่น

นกัจดัซือ้ทกุระดบั , ผูบ้รหิารงานทีต่อ้งการพฒันาตนเอง , 

องคก์รทีจ่ะเขา้สูย่คุ Creative Economy 
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วิทยากรประจ าสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

การศึกษา :  
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัติช้ันสูง (Advanced Certificate) การจัดซื้อและ การบริหารจัดการซัพพลายเชน 

หลักสูตรนานาชาติ (ITC, UNCTAD/ WTO)

งานปัจจุบัน :
- รองประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไทย แอล เอ็ม อินเตอร์เทรด จ ากัด และ 
บริษัท อัลตร้า โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

- อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒน

- บริหารศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

งานสังคม :
- ประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและจัดการซัพพลายเชน 
แห่งประเทศไทย 

- (Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand-PSCMT) ปี 2550-2558
- คณะท างานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ส่วนงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ปี 2556-2557

- อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์สู่เชิงพานิชย์ วุฒิสภา ปี 2556-2557
- คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน 
ปี 2556 และ 2557

- วิทยากรบรรยายสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

แ



รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการช าระเงิน

รายละเอียดการช าระเงิน
 ** สมาคมไม่อยูใ่นขา่ยทีต่อ้งถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามค าส ัง่สรรพากรที ่ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ขอ้ 8(2) **

หมายเหต ุ: 
กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงนิพรอ้มระบุชือ่ผูเ้ขา้อบรม เพือ่ยนืยนัการช าระเงนิ และด าเนินการออกเอกสารใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นล าดบัถดัไป

อตัราค่าอบรม ONLINE หลกัสตูรอบรม 1 วนั  (6 ชัว่โมง/วนั)

ค่อบรมหลกัสตูรอบรม ONLINE

฿ 3,000
<< ระบบการเรียนการสอนแบบ Online >>

เรยีนโดยระบบ Online ผา่นโปรแกรม

ระยะเวลาการเรยีน 09:00 – 16:00 น. (6 ชัว่โมง)
ราคาพเิศษ 3,000 บาท จากปรกต ิ4,200 บาท

** หมายเหต ุ: ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% **

** Promotion !! 
สมคัรอบรม 3 ท่าน ในหลกัสตูรเดยีวกนั ท่านที ่3 ลด 50% **

ออมทรพัย ์สาขา ยอ่ยสีแ่ยกถนนจนัทน์ - เลยีบคลองชอ่งนนทรี

เลขทีบ่ญัช ี747 – 2 – 13256 – 8
ชือ่บญัช ีสมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย

และส่ง หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี 

training@pscmt.or.th, helpdesk@pscmt.or.th

แ
QR Code 

@pscmt
ติดต่อสอบถามข้อมลู หรือจองสมัมนาได้ท่ี

02 – 678 – 6786 ถงึ 7

Training@pscmt.or.th 

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

ThaiBuyer


