
World Class Purchasing Process Management
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดบัมอือาชีพ

QR Code 
Website

QR Code 
Line Add

ติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือจองสัมมนาได้ที่

02 – 678 – 6786 ถึง 7

Training@pscmt.or.th 

helpdesk@pscmt.or.th
www.pscmt.or.th
@PSCMT       

24/12/2018

บรรยายโดย อาจารย์เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์   
Director ท่ี AIL (Asia Institution of Logistics)
วิทยากรประจ าสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ์ระดับระดับสูง ( 5 ปี ขึ้นไป ) เช่น
ระดับผู้บริหารแผนกจดัซื้อ , แผนกคุณภาพ , ผู้บริหารที่มีอ านาจ สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กร 

และพัฒนาแผนกจัดซื้อไปสู่มืออาชีพ , ระดับผู้บริหารทีส่นใจ

ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงกระบวนการท างาน ของแผนกจัดซื้อ
ระดับ World class ว่ามีขั้นตอนในการท างานเป็นอย่างไรบ้าง? รวมทั้งเปิดเผยเครือง
มือวัดการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานจัดซื้อว่า อยู่ที่ระดับไหน 
เมื่อเทียบเคียงกับระดับสากล ท่านจะได้เรียนรู้ Core business ของแผนกจัดซื้อ ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่นักจัดซื้อจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือที่จะได้น าไปสู่การพัฒนาการบริหารงาน
จัดซื้อไปสู่ระดับโลก อีกทั้งท่านวิทยากรจะได้เผยวิธีการลดต้นทุนในทุก ๆ รูปแบบ ว่ามีกี่
วิธีและมีอะไรบ้าง ระดับไหนที่คนในองค์กรจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดต้นทุน

หัวข้อสัมมนา (Day 1)
• ที่มาของ world class purchasing process
• เปิดเผยกระบวนการท างานที่ส าคัญของแผนกจัดซื้อว่ามี core business อะไรบ้าง
• น าเสนอ เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพงานจัดซื้อ เมื่อเทียบกับระดับสากล
• การวางกลยุทธ์ทางด้านวัตถุดิบ เพ่ือลดต้นทุน 
• Cost Saving กับ Cost Reduction มีความแตกต่างกันอย่างไร?
• มีก่ีวิธีในการลดต้นทุน และใครบ้างต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน 
• เครื่องมือในการบริหารผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไร?

หัวข้อสัมมนา (Day 2)
• การสร้างความสันพันธ์กับผู้ส่งมอบ และวิธีน าประโยชน์จากความสามารถของผู้ส่งมอบ 

น ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะท าอย่างไร?
• การวางกลยุทธ์เกี่ยวกับ Stock เพ่ือลดระดับ Inventory และลดเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ
• เทคนิค Sourcing กับประเทศที่ด้อยพัฒนา มีวิธีการอย่างไร เพ่ือที่จะได้ของทั้งถูกและดี
• เส้นทางการพัฒนาบุคคลากร เพ่ือน าไปสู่นักกลยุทธ์ และเติบโตไปสู่ผู้บริหาร มีข้ันบันไดอย่างไร?

ระยะเวลาอบรม 2 วัน
บรรยายโดย :
อ.เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์ 

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


ประวัติวิทยากร

Biological :
I have experienced in strategic Purchasing and Supply Chain more than 10 years

Working Experiences :
- Asia Institution of Logistics Foundation (AIL)
- Supply Chain Director, Patkol Plc.
- Fabrinet Co.,Ltd., Supply Chain & Logistics Director : report to VP SCM
- KCE Electronics Public Co.,Ltd. , Group Supply Chain Director
- Flextronics International (Thailand) Ltd., Supply Chain Management Senior Manager
- Philips Electronics (Thailand)Ltd.
- Lighting factories (Lamp, LE, Luminaires)
- Purchasing Manager Philips Lighting Thailand
- Samsung Electro Mechanics (Thailand) Co.,Ltd., Purchasing Manager
- Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd., Production Supervisor

Career of Certification :
Certify Purchasing Knowledge (CPK)
Certify Purchasing Specialist (CPS)
Executive Certify of Supply Chain Management

Specialist Areas :
- World Class Purchasing Process
- Supply Base Management
- Supplier Risk Analysis
- Implement stock strategies for reduce cost, cycle time and inventory.
- Set up Purchasing Organization for Philips Lighting Thailand, they has no Strategic Purchasing before.
- Create road map for supplier development program
- Reduce inbound, air freight, by implement consolidated shipment.
- Balanced Score Card
- People Competency
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อาจารย์เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์
Kriengwut Wicharnurak
Asia Institution of Logistics Foundation (AIL)
วิทยากรประจ าสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

อาจารย์เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ์



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 

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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อัตราค่าอบรม ตามประเภทสมาชิก
หลักสูตรอบรม 2 วัน
- ราคาบุคคลทั่วไป 8,988.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน )
- ราคาสมาชิกรายปี  8,132.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)
- ราคาสมาชิกตลอดชพี 7,490.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)


