ฉบับที่ 182 ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 / สาหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ผมขอเป็นตัวแทน
กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย ส่งความสุข ความปรารถนาดี มายังสมาชิก
ทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกที่เคารพนับถือ อานวยพรให้ท่านและครอบครัว
ประสบความสุ ข ความเจริ ญ พร้ อ มด้ ว ยอายุ วรรณะ สุ ข ะ
พละ มีความสาเร็จในสิ่งสุจริตที่ปราถนาทุกประการ

ปี 2558 เป็นปีที่สมาคมฯ ได้ทุ่มเทกาลังเดินหน้าปรับปรุง
และผลั กดั นกิ จกรรมต่า ง ๆ อย่า งมาก เรามีความตั้ง ใจเป็ น
อย่างยิ่งที่จะยกระดับวิชาชีพการบริหารจัดซื้อและซัพพลาย
เชน โดยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสอบรับวุฒิบัตร
ต่ อ ยอดให้ เ ข้ ม ข้ น และให้ เ ข้ า หลั ก ของการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี
คุณลักษณะการทางานแบบ Proactive และ เรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
และการแข่งขันในปัจจุบัน หลักสูตรที่ผมพูดถึงนี้ก็ คือหลักสูตร
จัด ซื้ อขั้น สูง (Advanced C.P.S.) ที่ผ่ านมาสมาคมฯ ได้
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
พั ฒ นาวิ ช าโลจิ ส ติ ก ส์ ห ากผู้ บ ริ ห ารนั ก จั ด ซื้ อ หน่ ว ยงานใด
สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ สามารถศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับที่แนบมาพร้อมวิสัยทัศน์ฉบับนี้
เพื่อจัดทางบประมาณและฝึกอบรมประจาปี 2559
ในส่วนเรื่องประชาคมอาเซียนที่ กรรมการสมาคมฯ ทุก
ท่าน ได้วางแผนเตรียมการไว้ ก็กาลังเข้าที่เข้าทาง... กาลังไป
ได้ ส วย... สมาคมฯ ได้ น าหลั ก สู ต รวุ ฒิ บั ต ร CPSM ของ
สหรัฐอเมริกา อันเป็นวุฒิบัตรที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกมาเปิด
สอนและสอบในประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกผู้ที่สนใจในประเทศ
ไทยได้รับความรู้ ได้สอบและมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

อีกประการหนึ่งคือนโยบายของกรรมการฯ ที่จะยกระดับ
สมาคมฯ ให้มี บทบาทในระดับสากลและสร้า งความสั มพัน ธ์
ระหว่ า งประเทศในอาเซี ย น โดยใช้ ช่ อ งทาง ของ
The
International Federation of Purchasing & Supply
Management (IFPSM) เราก็ ทาได้อ ย่างดี ดังจะเห็ นว่ า
อาจารย์ สุ ช าติ ประเสริ ฐ สม อุ ป นายกสมาคม ฯ ได้ รั บ การ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล Lewis E. Spangler Award จาก
IFPSM (รางวัลนี้สาหรับผู้ที่อุทิศตนอย่างสูงเพื่อการพัฒนา
วิช าชีพ การบริ ห ารงานจั ด ซื้ อและซั พ พลาย ซึ่ งเห็นได้อ ย่า ง
ชัด เจนจากประวั ติการทางานของท่านอุป นายกตลอดมา ที่
ท่ า นได้ ทุ่ ม เท อุ ทิ ศ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การยกระดั บ และพั ฒ นา
วิช าชีพ นี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2556 และประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่จัด
งาน IFPSM World Summit ในปี 2013 และต่อมาเราก็เร่งทา
ให้ เ กิ ด การยอมรั บ มากยิ่ ง ขึ้ น จากสมาชิ ก IFPSM ทั้ ง 48
ประเทศ จนกระทั่ ง ผมได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น IFPSM
Regional Vice President – Asia Pacific แม้ภาระงานจะ
หนั ก ขึ้ น กรรมการทุ ก คนก็ ไ ม่ ถ อย เราเดิ น หน้ า เต็ ม ที่ เ พื่ อ
สมาคมฯ อันเป็นที่รักของเรา

รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 61

งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี
AGM 2558
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
ณ ไบเทค บางนา

รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 62
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านต่อ หน้า 2
ตารางอบรมสัมมนา ประจาปี 2559
การอบรมและสอบ C.P.S. # 141
เดือนมีนาคม 2559
บทสัมภาษณ์

ผู้สอบ C.P.S. ได้คะแนนเป็นอันดับ 1

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงฉบับย่อของกิจกรรมที่ สมาคมฯ
ได้ ท าในปี ที่ ผ่ า นมา ผมขอเชิ ญ ชวนท่ า นสมาชิ ก มาร่ ว ม
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559
ซึ่งในครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วย
ในวันนั้นนอกจากเราจะได้มา รับทราบข่าวสาร กิจกรรม
ของสมาคม แล้วเรายังได้มีโอกาสมาสร้างความสัมพันธ์
พบปะสั งสรรค์ กรรมการ เจ้า หน้าที่ สมาคมฯ ตลอดจน
เพื่อนสมาชิก ในวงการจัดซื้อแล้ว ผมขอให้เรามาร่วมกัน
แสดงความคิดความเห็น คนละเล็กคนละน้อย เพื่อสมาคมฯ
อันเป็นที่รักของทุกคนนะครับ

อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
Adv. Cert. SCM℗(ITC)

นายกสมาคมฯ

เตรียมตัวมาร่วมใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี AGM 2558
และ Purchasing Month # 25
มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนสมาคมฯ ของเรากันนะคะ

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ท่านสามารถติดตาม รายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร หัวข้อการบรรยาย
พร้อม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ website : www.pscmt.or.th

2

Food for Thought

61

Food for Thought

62

รายการอาหารสมอง#

รายการอาหารสมอง#

PSCMT ร่วมกับ
Thailand Business Pages
จัดงานสัมมนา ในงาน Thailand
Industrial Fair & Food Pack 2016

PSCMT ร่วมกับ
PMP Management Co.,Ltd
จัดงานสัมมนา ในงาน The 2nd
Material Handling & Machinery 2016

“พลิกโฉมการบริหารงานจัดซือ้ 2016
สู่องค์กรชัน้ นาแห่งอนาคต”

“เผยทางลัด ลดต้นทุนจัดซื้อ
และซัพพลายเชน เปิดประตูสู่ AEC”

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 – 11:30 น.

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 – 11:30 น.

ห้องประชุม ห้อง Grand Hall 203 ชั้น 2 ไบเทคบางนา

ห้องประชุม ห้อง Phoenix 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วิทยากร : คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
Adv. Cert. SCM℗(ITC)

นายกสมาคมฯ

วิธีการสารองที่นงั่ :
Download แบบฟอร์ม “สารองที่นั่ง งาน Food for Thought ครั้งที่ 61 และ Food for Thought ครั้งที่ 62
ได้ที่ www.pscmt.or.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมาที่ E-mail : helpdesk@pscmt.or.th
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Essential Knowledge for Purchasing Professional 1
22-23
JAN

22-23
APR

22-23
JUL

21-22
OCT

การบริหารงานจัดซื้อแบบเป็นเลิศ
Purchasing Operational Excellence
18
MAR

11
JUN

17
SEP

24
DEC

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
Overseas Purchasing Techniques
22-23
JAN

22-23
APR

22-23
JUL

28-29
OCT

ระดับต้น เหมาะสาหรับผู้มีประสบการณ์ 1-2 ปี

ความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1

ระดับกลาง เหมาะสาหรับผู้มีประสบการณ์ 3-5 ปี

Training Calendar
2016

ขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์
Basic risk management in purchasing and supply chains
22
JAN

8
JUL

28
OCT

ขั้นสูง
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์
Advanced risk management in purchasing and supply chains
23
JAN

9
JUL

29
OCT

ความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
Essential Knowledge for Purchasing Professional 2
19-20
FEB

13-14
MAY

19-20
AUG

18-19
NOV

การจัดกลยุทธ์สนิ ค้าในงานจัดซื้อ
Supply Strategy
18
MAR

10
JUN

16
SEP

9
DEC

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน ลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Lean Supply Chain Strategy

Practices Negotiation for Buyer
12
FEB

6
MAY

5
AUG

4
NOV

ความรู้ในงานจัดซื้อสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นกั จัดซื้อ
Purchasing for Non Purchaser

19
FEB

13
MAY

19
AUG

11
NOV

สุดยอดกลยุทธ์
การจัดซื้อลีน ทาน้อยได้ผลมาก เพื่อการจัดซื้อที่ยั่งยืน
Lean agility six sigma Supply Chain Strategy

20
FEB

9
APR

15
OCT

17
DEC

18
JUN

20
AUG

20
FEB

14
MAY

20
AUG

12
NOV

การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
Communication for Negotiation

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Training and Seminar

14
JAN

8
APR

15
JUL

14
OCT

Purchasing Knowledge for Cost Saving
27
FEB

28
MAY

6
AUG

26
NOV

การบริหารคลังสินค้า
Warehouse Management
17
MAR

16
JUN

22
SEP

15
DEC

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด
Finance for Strategic Procurement
5
FEB

6
MAY

26
AUG

ระดับกลาง เหมาะสาหรับผู้มีประสบการณ์ 3-5 ปี

ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

บริหารงานจัดซื้ออย่างไร
ให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกาไรยั่งยืน
Green Procurement Strategy for Sustainable Business
19
MAR

4
JUN

17
SEP

24
DEC

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไร
ให้ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบ
Advanced TQM for Procurement & Supply Chains Management
27
FEB

7
MAY

27
AUG

26
NOV

รู้ทันกลเม็ดนักขาย

Knowing Salesman’s tactic

25
NOV

18
FEB

19
MAY

4
AUG

4
NOV

การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชน
ด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม

Vendor Management Inventory

Cost control in Supply Chains by Activity
18
MAR

17
JUN

23
SEP

9
DEC

12
MAR

Inventory Planning for Professional Purchasers
15
JUL

24
SEP

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ
วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ

21
OCT

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques

การวางแผนสินค้าคงคลังขั้นสูง
สาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ

25
MAR

24
JUN

9
SEP

Advanced Inventory planning for professional purchasers
30
JAN

16
JUL

การบริหารซัพพลายเชน
30
JAN

“Must Know” Concepts &
tools for top performance procurement

23
DEC

Supply Chain Management

22
OCT

แนวคิด และเครื่องมือสาหรับนักจัดซื้อชั้นเซียน

17
DEC

ระดับสูง เหมาะสาหรับผู้มีประสบการณ์
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

การวางแผนสินค้าคงคลังสาหรับนักจัดซื้อ
29
JAN

11
JUN

25
JUN

5
NOV

เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบ
ในกลุ่มประเทศ AEC และเส้นทางการพัฒนาซัพพลายเออร์
Sourcing Technique for AEC and Road map for Developing supplier

1-2
APR

26-27
AUG

30
JUN

www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 - 7

8
DEC

helpdesk@pscmt.or.th

6

C.P.S. # 132
บทสัมภาษณ์ คุณเกรียงศักดิ์ นนทคาจันทร์ ผู้สอบ C.P.S.
ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 พร้อมเผยเคล็ดลับดีๆ ในการพิชิตข้อสอบ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท เอส.เอ็ม.วี. (ประเทศไทย) จากัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในปัจจุบัน
- วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Metal) ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและทันตามความต้องการ
- กระบวนการ Sourcing, กาหนดและติดตาม KPI, Action plan และดาเนินตามนโยบาย ภายใต้ข้อกาหนดขององค์กร
- บริหารจัดการ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในแผนกให้ดาเนินการตามแผนการ ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ควบคุมการสรรหา คัดเลือก ประเมินและพัฒนาผู้ขาย
- พัฒนาบุคลากรจัดซื้อให้สามารถปฏิบัติงานตามบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

คุณเกรียงศักดิ์ นนทคาจันทร์ C.P.S.

รู้จักสมาคมฯ และ/หรือ ประทับใจ ในด้านใด มากที่สุด
มีโอกาสได้รู้จักสมาคมจัดซื้อ จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา และประทับใจใน ด้านการเป็นศูนย์กลางแหล่งให้ความรู้ ด้านวิชาชีพจัดซื้ อที่เป็นมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับสากล เพราะก่อนหน้านี้ โดยส่วนตัวเอง ก็มิได้จบการศึกษา ด้านจัดซื้อโดยตรง เพียงแต่ได้ศึกษาจากการทางานจริงเท่านั้ น บางครั้งจึง
ขาดการนาแนวคิดทฎษฎีด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน มาใช้ในการวางแผน หรือทางาน ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับฟังแนวคิด ความรู้
ประสบการณ์ จากท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายๆท่าน จึงเกิดความประทับใจครับ ที่เห็นหลายๆ ท่านเสียสละเวลา ทุ่มเททางานเพื่อเป็นวิ ทยาทาน
แก่บุคลากรในสายงานจัดซื้อจัดหา

ความรู้ที่ได้จากการอบรม สามารถนาไปใช้จริงได้หรือไม่
ประการแรกเลย คือได้ปรับแนวการทางานที่ใช้วิธีแบบทดลองสุ่ม ทาไป
ก่อนแล้วค่อยนา ข้อผิดพลาด มาเป็นบทเรียน ปรับเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์
ว่ า ต้ อ งวางแผนจั ด ซื้ อ อย่ า งไร ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ท าให้ ล ดความ
สูญเสียในกระบวนการจัดซื้อ
สอง เข้ าใจในระบบการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ มากขึ้ น เช่ น
บั ญ ชี ผลิ ต คลั ง พั ส ดุ ว่ า เค้ า มี วิ ธี ก ารท างานอย่ า งไร และจั ด ซื้ อ เรา
สามารถร่ วมกัน เป็ นที มกั บหน่ว ยงานอื่นๆ อย่างไรให้เ กิด ผลประโยชน์
ร่วมกัน
และสาม เข้ า ใจในบทบาทของจั ด ซื้ อ มากยิ่ ง ขึ้ น ว่ า สามารถสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ องค์ ก รมาก ขึ้ น ผ่ า น
กระบวนการด้านซัพพลายเชนที่เข็มแข็ง และ มองทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใน
สายธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อองค์ ก รอย่ างไร จะมี วิ ธี ก าร
รั บ มื อนั้ น ๆ หรื อวางแผนใช้ ก ลยุ ท ธ์ จัด ซื้ อแบบใดในสถานการณ์ นั้ น ๆ
ให้เหมาะสม

เคล็ดลับดีๆ ในการพิชิตข้อสอบ
เตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มก่ อ นสอบ อย่ า งเต็ ม ที่ อ่ า นทบทวนอย่ า งต่ า
ไม่น้อยกว่า 3 รอบ และทาบันทึกสรุปส่วนตัวในประเด็นที่สาคัญครับ และ
เน้นในหัวข้อที่ท่านอาจารย์ ได้กาชับในห้องสัมมนา พร้อมนา PRETEST
– POST TEST มาศึกษาและ ทาความเข้าใจว่าทาไมถึงได้ตอบอย่างนั้น
เพราะเหตุใด จริงๆแล้ว ก่อนเข้าอบรมสัมมนา ตั้งแต่ได้รับหนังสือ ก็เริ่ม
อ่านจบ 1 รอบก่อนเลย และบันทึกประเด็นที่สงสัย
วั น สอบ ก็ ผ่ อ นคลายครั บ ตื่ น แต่ เ ช้ า ไปห้ อ งสอบก่ อ นเวลาสั ก
1 ชั่วโมง ทานอาหารเช้าให้อิ่ม ก่อนเข้าห้องสอบ ก็นั่งนิ่งๆ สัก 5 นาที
ส่ ว นในตอนท าข้ อ สอบ เทคนิ ค ส าคั ญ คื อ ใจเย็ น ๆ อ่ า น โจทย์
ให้ละเอียด ตีโจทย์ให้แตกว่า ต้องการอะไร ข้อไหนที่ไม่ใช่ ให้ตัดทิ้งก่อน
เลย พร้อมดูเวลาอยู่เสมอ ว่า แต่ละข้อใช้เวลา แค่ไหน หากไม่ได้ ให้ผ่านไป
ก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาทา สุดท้ายทบทวนว่าตอบครบ ก่อนออก
ห้ อ งสอบ กรณี ข้ อ สอบ ค านวณ จะเริ่ ม ท าก่ อ นครั บ เพราะคิ ด ว่ า
ตรงไปตรงมาที่สุด และทาก่อนเพื่อสร้างกาลังใจครับ

ท่านคิดว่าบุคลากรในสายงานด้านจัดซื้อจัดหา มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานถึงระดับผู้บริหารองค์กรหรือไม่ อย่างไร
มีโอกาสแน่นอนครับ เพราะในสายงานจัดซื้อจัดหา หรือซัพพลายเชน มีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด หรือต่อความสามารถทางด้านแข่งขัน ยิ่งในโลก
แห่ งการแข่ งขั น ที่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อยู่ อย่ างจากั ด การจั ด ซื้ อจั ด หา
หรือโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขันที่ยั่งยืน และยังเป็นสายงานที่สามารถบริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง เช่น ทิม คุก เองก็มาจากสาย ซัพพลายเชน ที่ก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท apple จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า บุคลากรใน
สายงานจัดซื้อจัดหา สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานถึงระดับผู้บริหารได้
ท่านมี ความเห็ น อย่ างไรเรื่ องทุ จริ ต คอรั ป ชั่ น ในวงการจั ด ซื้ อ หรื อทั่ ว ๆไปใน
ประเทศไทย
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ที่ค่อยถ่วงความเจริญในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ยิ่ งในสายงานจั ด ซื้ อ จั ด หา หากกล่า วถึ ง คนโดยส่ ว นมากจะคิ ด ว่ า
บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นสายวิ ช าชี พ นี้ มั ก มี โ อกาสที่ จ ะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
คอรั ปชั่ น หรือรับ สินบน ท าให้ สายงานด้ านจัด ซื้อจั ดหา ถูกมองในแง่ลบ และ
มองข้ ามในส่ว นการพัฒ นา จึงเป็ นสิ่งที่ เราทุ กๆ ท่ านที่มิ ใช่ แค่ บุคลากรจัด ซื้ อ
ต้องกระทาตัวเป็นตัวอย่าง และร่วมกันสร้างจิตสานึก ว่าการทุจริต คอรัปชั่น
เป็นสิ่งที่เลวร้าย เป็นการทาร้ายสังคมและประเทศชาติอย่างรุนแรง มิควรให้การ
ยกย่องต่อบุคคลใดที่ร่ารวยโดยการทุจริต คอรัปชั่น พร้อมให้การยกย่องต่อ
บุคลากรที่ทางานด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างกาลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เยาวชนของชาติ ต่อไป
ปัจจุบัน สมาคมฯ กาลังพัฒนา หลักสูตร Advanced C.P.S. ซึ่งมีระดับความรู้
ที่สูงขึ้น เทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ ท่านสนใจจะเข้าอบรมและสอบวัดระดับ
ความรู้นี้อีกหรือไม่
หากมีโอกาส ต้องเข้าร่วมแน่นอนครับเพราะการเรียนรู้ ยังคงต้องต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ เพราะทุกวันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสายซัพพลายเชน
ยิ่งเราอยู่ในสายงานวิชาชีพนี้ด้วยแล้ว ยิ่งต้องหมั่นเรียนรู้ ศึกษา ให้มากๆ ขึ้น
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และอาจจะได้มีโอกาสได้รับฟังแนวคิดใหม่ จาก
ท่านอาจารย์ หรือเพื่อน ๆ ในวงการอื่นๆ เพี่อแลกเปลี่ยนความคิด ด้วยครับ

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายปี

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8
ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
( เมื่อท่านชาระเงินแล้ว กรุณาแนบสาเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการชาระเงินมาที่สมาคมฯ
เพื่อดาเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่ E-mail : helpdesk@pscmt.or.th หรือ Fax : +66 2678 6788
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ฉบับที่ 183 ประจาเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 / สาหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

สามัคคี คือ พลัง United we stand
ข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่แสดงความผันผวนตลอดเวลา
ประกอบกับบริบทในการทาธุรกิจปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก
ทาให้นั กจั ด ซื้อ ต้อ งคิด หนัก เพื่อ จะช่ วยหาวิ ธี ให้องค์ กรอยู่รอด
อย่ า งยั่ ง ยื น แต่ ก ารหาวิ ธี ที่ จ ะอยู่ ร อดนั้ น ต้ อ งไม่ ใ ช่ ก ารรอดที่
ฉาบฉวย หรื อรอดเพียงคนเดียว มุม มองของคนทางานจัดซื้ อ
ในปั จ จุ บั น ต้ อ งมองกว้ า งไปตลอดซั พ พลายเชน และมองลึ ก
ในระดั บ การท างานที่ ต้ อ งออกแบบให้ ป ระสานกั น อย่ า งไม่ มี
รอยต่อเพื่อให้เกิดความลื่นไหลของสินค้า (Goods Flow) ของ
ข้อมูล (Information Flow) ตลอดไปจนด้านการเงิน (Cash Flow)
มองให้ครอบ มองให้รอบ และจับมือกันรอดไปทั้งซัพพลายเชน....
เมื่อยังประเมินสถานกาณ์ไม่ได้ สถานการณ์ยังผันผวนไม่นิ่ง
ส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ ก็จะชะลอการลงทุน รอดูท่าทีให้เห็นลู่ทาง
แล้วค่อยเดินหน้าต่อ ในขณะที่รออยู่นั้น บางองค์กรก็ปลุกปลอบ
ขวัญไปพร้อ ม ๆ กับการฝึกปรือวิทยายุทธ ซุ่มซ่อนกาลัง เพื่ อ
เตรียมรับมือกับอนาคต ไม่มีอะไรที่จีรัง ทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องดับ
มีวันมืดก็มีวันสว่าง วันนี้ฟ้าหม่นหมอง วันหน้าฟ้าจะเป็นสีทอง
ผ่องอาไพ...
แม้ว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการจะไม่สู้ดีและในอนาคตก็ยัง
ไม่ชัดเจนแจ่มใส แต่ผู้บริหารงานจัดซื้อหลายท่านที่ผมได้มีโอกาส
ได้พบต่างก็มีกาลังใจที่ดี มุ่งสร้างกาลังใจให้ทีมงาน ประคองตัว
และรักษาทีมงานให้อยู่รอดไปด้วยกัน ไม่เฉพาะทีมงานในบริษัทแต่
รวมไปถึงการสอดส่องดูแลสารทุกข์สุขดิบของซัพพลายเออร์ด้วย
การที่ ไ ด้ ท ราบความเป็ น อยู่ ข องซั พ พลายเออร์ ท าให้ผู้ บ ริ หาร
เหล่านั้นประเมินความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ร่วมกันได้ หนักจะกลายเป็นเบา ที่เบาอยู่ก็อ่อนคลายลงไป

งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี
AGM 2558
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม

นัก จั ด ซื้ อส่ ว นใหญ่ จะทราบกั น เป็น อย่ า งดีแ ล้ ว ว่ า การท า
Centralize Purchasing เป็นเรื่องที่สามารถทา Cost Saving ได้
แต่ในปัจจุบันการทา Centralize แค่ในบริษัทอาจจะไม่เพียงพอต่อ
ความอยู่รอดเสียแล้ว เราน่าจะมาคิดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
การรวมกันซื้อ หรือ Purchasing Consortium ได้แล้ว ลองคิด
ดูว่าหากบริษัทในนิคมเดียวกัน ในตึกเดียวกัน หรือแม้กระทั่งพวก
เราที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคมฯ มาวางแผนการซื้ อ ร่ ว มกั น มี ก าร
บริหารจัดการให้เกิดความต้องการที่เหมือนกัน น่าจะทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งคนซื้อและคนขาย
แม้สถานการณ์จะยากลาบาก เราก็จะฝ่าฟันไปด้วยกัน ในปีนี้
ผมคิดว่าพวกเราคงต้องทางานหนักและจะต้องหาวิธีการทางาน
ใหม่ ๆ โดยทางหนึ่ ง ที่ เ ราจะท าได้ โดยใช้ ป ระโยชน์ จากการเป็ น
สมาชิกสมาคมฯ คือ ต้องออกมาร่วมกิจกรรมสมาคมฯ มาพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความสัมพันธ์กันให้มากเป็นพิเศษ ผมเชื่อ
ว่ า หากเราได้ ม าคุ ย กั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ใ นวิ ช าชี พ สร้ า ง
เครือข่ายนักจัดซื้อมืออาชีพ คอยช่วยเหลือกัน ผมว่าเราจะฝ่าฟัน
ความท้าทายไปได้อย่างยั่งยืน .... เริ่มจากการมาพบกันในงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 นี้นะ
ครับ เพื่อน ๆ รอท่านอยู่...
อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗(ITC)
นายกสมาคมฯ

หลักสูตร
Advanced Certificate
In Purchasing & Supply
(Adv. C.P.S.)

หลักสูตรอบรมและสัมมนา
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2559
การอบรมและสอบ C.P.S. # 144
เดือนกรกฎาคม 2559
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Training Calendar 2016
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

เดือนมีนาคม

เดือนกุมภาพันธ์

Vendor Management Inventory

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด

การบริหารคลังสินค้า

Finance for Strategic Procurement

Warehouse Management

การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชน
ด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม

Cost control in Supply Chains by Activity

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Practices Negotiation for Buyer

การบริหารงานจัดซื้อแบบเป็นเลิศ
Purchasing Operational Excellence

การจัดกลยุทธ์สนิ ค้าในงานจัดซื้อ

รู้ทันกลเม็ดนักขาย

Supply Strategy

Knowing Salesman’s tactic

บริหารงานจัดซื้ออย่างไร
ให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกาไรยั่งยืน
Green Procurement Strategy
for Sustainable Business

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน ลดต้นทุนอย่างยั่งยืน
Lean Supply Chain Strategy

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ
วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
Essential Knowledge for Purchasing Professional 2

ความรู้ในงานจัดซื้อสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นกั จัดซื้อ

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques

เดือนเมษายน
แนวคิด และเครื่องมือสาหรับนักจัดซื้อชั้นเซียน

Purchasing for Non Purchaser

สุดยอดกลยุทธ์ การจัดซื้อลีน
ทาน้อยได้ผลมาก เพื่อการจัดซื้อที่ยั่งยืน

“Must Know” Concepts &
tools for top performance procurement

ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

Communication for Negotiation

Lean agility six sigma Supply Chain Strategy

การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง

Purchasing Knowledge for Cost Saving

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไร
ให้ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบ
Advanced TQM for Procurement
& Supply Chains Management

ความรู้ในงานจัดซื้อสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นกั จัดซื้อ
Purchasing for Non Purchaser

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
Overseas Purchasing Techniques

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Training and Seminar

ความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
Essential Knowledge for Purchasing Professional 1

www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 - 7

helpdesk@pscmt.or.th
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 - 7

helpdesk@pscmt.or.th

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราค่าใช้จา่ ยการอบรม และสัมมนา
ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายปี

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8
ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
( เมื่อท่านชาระเงินแล้ว กรุณาแนบสาเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการชาระเงินมาทีส่ มาคมฯ
เพื่อดาเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่ E-mail : helpdesk@pscmt.or.th หรือ Fax : +66 2678 6788
สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท.)
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 0 2678 6786-7 แฟ็กซ์ 0 2678 6788 Email: helpdesk@pscmt.or.th
Website : www.pscmt.or.th

ชาระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิ่งตีพิมพ์
PRINTED MATTER

เปิดตัว หลักสูตร
Advanced C.P.S.

หลักสูตร C.P.S.#144
หมดเขตรับสมัคร 20 มิ.ย. 2559

หน้า 4

หลักสูตรใหม่เพื่อโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง

หน้า 1 - 3

Site Visit #1/2559
เยี่ยมชม 2 โรงงานที่ต่างกันสุดขั้ว
เตรียมตัวให้พร้อม วันที่ 8 มิ.ย. 59

หน้า 6

รายการอาหารสมอง#63

Public Training
พ.ค. – ก.ค. 2559

หน้า 5

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชน ในยุคอุตสาหกรรม
หน้า 7
4.0

ฉบับที่ 184 ประจาเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 / สาหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

วิสั ยทั ศน์ จัด ซื้อ และซัพ พลายเชน ฉบับ นี้อ อกสู่ สายตาสมาชิ ก
พร้อมกับโลโก้ใหม่ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยของ
สมาคมฯ ในฐานะศู น ย์ ก ลางความรู้ ท างวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่
สมาชิกและผู้สนใจ อีกทั้งเป็นศูนย์จัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรระดับต่างๆ
เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการทางานและตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ในฉบับนี้ผมได้รับเกียรติจากสมาคมฯให้เขียนบทความเป็นครั้งแรก
เพื่ อ แจ้ ง ข่ า วสารที่ ส าคั ญ แก่ ส มาชิ ก ผมจึ ง ขอถื อ โอกาสนี้ เ ปิ ด ตั ว
หลักสูตรใหม่ของสมาคมฯ ที่มีกาหนดการอบรมและสอบรับวุฒิบัตร
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีนี้
หลักสูตรใหม่นี้ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่สมาชิกผู้สนใจได้
พัฒนาตนเองในวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน ผ่านการอบรมสัมมนา
และการสอบรับวุฒิบัตรในระดับสูงที่เป็นภาคภาษาไทย วุฒิบัตรใหม่นี้
ใช้ชื่อย่อว่า Adv. C.P.S. (Advanced Certificate in Purchasing
and Supply) มีเนื้อหาวิชาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน
ความต้ องการของหลั กสู ตร ซึ่ง กาหนดโดย IFPSM (International
Federation of Purchasing and Supply Management) ซึ่งเป็นสมาพันธ์
วิชาชีพระดับโลกที่สมาคมฯเป็นสมาชิกอยู่
ปัจจุ บัน ผู้ทางานในวิชาชีพ จัด ซื้อและซัพพลายเชน จาเป็น ต้อ ง
เรีย นรู้ และพัฒ นาทักษะในการท างานอย่า งต่ อเนื่ องเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีพลวัตและ
ความหลากหลายมากขึ้ น สมาคมฯเล็ ง เห็ น ว่ า องค์ ค วามรู้ ต าม
หลักสูตร C.P.S (Certificate in Purchasing and Supply) ที่มีการจัด
อบรมและสอบรับวุฒิบัตรมานานกว่า 20 ปีแล้วในประเทศไทย

ฉัตรชัย ทรัพย์ประพฤทธิ์
CPSM, CPIM, Dip. SCM℗ (ITC)
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย

ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการทางานทั้งในภาคการผลิตและภาคการ
บริการ ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความสาคัญและมีความคาดหวังมาก
ขึ้ น ต่ อ บทบาทของงานจั ด ซื้ อ และซั พ พลายเชนที่ ก าลั ง เปลี่ ย นไป
ดังนั้น หลักสูตร Adv. C.P.S. จึงถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยทีมงาน
ผู้เ ชี่ย วชาญทั้ ง ในและนอกสมาคมฯ ซึ่ งเป็ นผู้ มีป ระสบการณ์ ต รงใน
วิชาชีพด้านนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หลักสูตร C.P.S. เหมาะสาหรับผู้ทางานในวิชาชีพจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ และเป็นพื้นฐานที่จาเป็นสู่การเรียนรู้ใน
ระดับถัดไป คือหลักสูตร Adv. C.P.S. ซึ่งมุ่งเน้นให้นักจัดซื้อและ
ซัพพลายเชน เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนาสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้
จริงต่อการทางาน เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นเป็นผู้บริหารใน
องค์กร ขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในเชิงการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่จาเป็น
สาหรับผู้ที่เตรียมจะเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่ทาหน้าที่ระดับ
บริ หารอยู่ แ ล้ ว เช่ น ตาแหน่ ง Procurement Manager, Supply
Manager, Logistics Manager, Operations Manager, Supply
Chain Manager และตาแหน่งบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้นาไปใช้พัฒนา
องค์ ก รและบรรลุ เ ป้ า หมายที่ เ ป็ น เลิ ศ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจนเป็ น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ ด้วยจุดประสงค์ของโครงการ
และกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ชัด เจนของหลั ก สู ต รใหม่ นี้ สมาคมฯจึ ง มี ก าร
กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมและสอบตามรายละเอียดที่สมาชิก
ได้เคยรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว (ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. ใน
ปัจจุบันที่ไม่กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร)

เนื้อหาหลักสูตร Adv. C.P.S. มีทั้งสิน้ 3 หมวดวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดวิ ช าที่ 1: การบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ ระหว่ า ง
ประเทศและสัญญาจัดซื้อ

หมวดวิชาที่ 2 : การบริหารงานโลจิสติกส์ และ
การปฏิบตั กิ าร

(Module 1: International Procurement & Contract
Management)

(Module 2 : Logistics & Operations Management)

ภาคที่ 1: การบริหารงานจัดซื้อระหว่างประเทศ
(Part 1: International Procurement)
เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ การจั ด ซื้ อ ระหว่ า ง
ประเทศ การจัดเตรียมสัญญาจัดซื้อระหว่างประเทศ
วิ ธี กา รช าระ เ งิ น ใน กา รค้ าระ ห ว่ า งป ระ เ ท ศ
INCOTERMS และพิธีการศุลกากรในการนาเข้า

ภาคที่ 2: การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดหา
(Part 2: Contract Management)
เ นื้ อ ห า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้ อ ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
คณะท างาน การจั ด เตรี ย มแผนงาน และการ
ควบคุมดูแลสัญญาจัดซื้อจัดหา

ภาคที่ 1: การบริหารงานโลจิสติกส์
(Part 1: Logistics Management)

(Module 3: Sustainability Management)

ภาคที่ 1: เทคโนโลยีและการบริหารความ สัมพันธ์
(Part 1: Technology & Relationship
Management)

เ นื้ อ ห า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้ อ ภ า พ ร ว ม ก า ร
บริหารงานโลจิสติกส์ และกิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่
การบริหารคลังสินค้า กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า
การบริหารการขนส่ง การดาเนินการกับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้า การให้บริการลูกค้า โลจิสติกส์ย้อนกลับ
การขนส่ ง ผ่ า นแดน การขนส่ ง ข้ า มแดน และผู้
ให้บริการโลจิสติกส์

เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ เทคโนโลยี ใ นการ
ปฏิบัติการด้านซัพพลายเชน การจัดซื้อจัดหาทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การประกวดราคาออนไลน์ การ
บริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ใ น ซั พ พลายเชนและการ
บริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

ภาคที่ 2: การบริหารการปฏิบตั กิ ารในงาน
ซัพพลายเชน
(Part 2: Operations Management in Supply
Chain)

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ สิ่งจาเป็นเกี่ยวกับทักษะ
ภาวะผู้นาในการบริหารงานจัดซื้อและ ซัพพลายเชน

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ บทนาสู่การบริหารการ
ปฏิ บั ติ ก าร กลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ก าร การบริ ห าร
คุ ณ ภาพ การออกแบบสิ น ค้ า และบริ ก าร การ
ออกแบบกระบวนการผลิ ต และวางผั ง โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติการ การวางแผนและ
ควบคุ ม ในการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ก าร และการ
ปฏิบัติการแบบทันเวลาและแบบลีน
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หมวดวิชาที่ 3: การบริหารองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

ภาคที่ 2: บทบาท และภาวะผูน้ าในงานซัพพลายเชน
(Part 2: Leadership in Supply Chain)

ในการสมัครเรียนหลั กสูตร Adv. C.P.S. ผู้สมัครจาเป็ น
ต้องสมัครอบรมทั้ง 3 หมวดวิชา (ไม่สามารถเลือกอบรมเฉพาะ
หมวดวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น) ส่วนการสมัครสอบสามารถลงทะเบียน
สอบในบางหมวดวิชาได้ ทั้งนี้ การออกวุฒิบัตรจะทาได้เมื่อผู้สมัคร
ผ่านการอบรม และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 3 หมวดวิชาเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หลั ก สู ต ร Adv. C.P.S. มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ แ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน การนาความรู้ไปใช้จริงในการ
ทางานและการสร้าง Network ระหว่างผู้เข้าอบรม ดังนั้น ผู้สมัคร
จาเป็นต้องผ่านการอบรมในหมวดวิชาที่ต้องการจะสอบก่อนจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบได้
ด้วยเหตุผลที่หลักสูตร Adv. C.P.S. มีเนื้อหาที่เข้มข้น และ
จานวนหัวข้อการเรียนรู้ที่มากขึ้น การอบรมจึงมีความแตกต่างอยู่
บ้ า งเมื่ อ เที ย บกั บ หลั ก สู ต ร C.P.S โดยใช้ เ วลาอบรมหมวดวิ ชาละ
2 วัน ส่วนการสอบจะแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. ค่อนข้างมาก
โดยใน แต่ละหมวดวิชา มีจานวนข้อสอบมากกว่า คือ 100 ข้อ ใช้เวลา
สอบ 2 ชั่วโมงต่อหมวดวิชา ลักษณะข้อสอบเป็นประเภทปรนัยแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) เน้นสัดส่วนของคาถามประเภท ความ
เข้ า ใ จ (Comprehension) การน าไป ใช้ (Application) แล ะกา ร
วิเคราะห์ (Analysis) มากกว่าสัดส่วนของคาถามประเภทความรู้
ความจ า (Knowledge) ทั้ ง นี้ ในบางหั ว ข้ อ การเรี ย นรู้ อ าจปรากฏ
คาถามประเภทการสั ง เคราะห์ (Synthesis) และการประเมิ น ค่ า
(Evaluation) ในข้อสอบได้ ซึ่งถือเป็นการวัดความรู้และการแก้ปัญหา
ระดับสูงและซับซ้อนขึ้น ตามแนวคิดการจาแนกการเรียนรู้ของบลูม
(Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives)
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่นี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากความทุ่มเท
และจิตอาสาของทีมงาน Adv. C.P.S. ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่
ผ่ า นมา ฝ่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ ในนามของสมาคมฯ ขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการผู้ เ รี ย บเรี ย ง ผู้ ร่ ว มทบทวนและจั ด ท าหนั ง สื อ ทุ ก
หมวดวิชา ซึ่งประกอบด้วย
คุณสุชาติ ประเสริฐสม
คุณยุพดี เจริญสุข
คุณกฤติกา ปั้นประเสริฐ
ดร. ชัยยุทธ เลิศพาชิน
คุณสมเกียรติ เจริญวิทย์วรกุล
คุณฉัตรชัย ทรัพย์ประพฤทธิ์
คุณภิญโญ ธันวารชร
คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
คุณพรชัย สุพัฒนผลาผล
คุณจันทรา เอี่ยมวิศิษฐ
คุณกมลรัตน์ จิตรแก้ว
และขอขอบคุณผู้ร่วมออกข้อสอบ ตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ ที่ช่วยจัดการงานธุรการและสนับสนุนการทางานด้านต่างๆ
อย่างดี
ที ม งานทุ ก ท่ า นและสมาคมฯหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หลั ก สู ต ร
Adv. C.P.S. นี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกนักจัดซื้อและซัพพลายเชน
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านงานจัดซื้อ
และซั พ พลายเชนในระดั บ สู ง ต่ อ ไป ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ส มาชิ ก เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการสื่อสาร เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นในระบบโซ่อุปทาน เพิ่มศักยภาพในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร และสามารถทางานเชิงกลยุทธ์ให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ของประเทศไทยเข้ า สู่ ก ารแข่ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น ใจ
ในยุ ค ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) และการปฏิ วั ติ โ ลก
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0)
สมาคมฯขอเชิ ญชวนท่ านสมาชิก ร่ วมเป็น ส่ว นหนึ่ งของการ
พัฒนาตนเองเพื่อโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการ
สมั ค รเข้ า อบรมและสอบรั บ วุ ฒิ บั ต รเป็ น รุ่ น แรกของประเทศไทย
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กาหนดเปิดอบรมในรุ่นแรกจะมีขึ้น
ในปลายเดือนพฤษภาคม 2559 และจัดสอบครั้งแรกสาหรับทุกหมวด
วิชาในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ สาหรับรุ่นถัดๆไป สมาคมฯจะได้
เตรียมวางแผนอีกครั้งในอนาคต โดยคาดว่าจะจัดให้มีการอบรมและ
สอบประมาณ 1 - 2 รุ่นต่อปี
สมาชิกสามารถติดตามความคืบหน้าของหลักสูตร ศึกษาหรือ
ทบทวนรายละเอี ย ดเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร และสามารถ
Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่ เว็ บไซด์ของสมาคมฯ ที่
http://www.pscmt.or.th หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2678 6786-7
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Training Calendar 2016
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

เดือนมิถนุ ายน
บริหารงานจัดซือ้ อย่างไร
ให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกาไรยัง่ ยืน

เดือนพฤษภาคม

Green Procurement Strategy
for Sustainable Business

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นกั จัดซือ้ ไม่ควรพลาด
Finance for Strategic Procurement
Practices Negotiation for Buyer

การจัดกลยุทธ์สนิ ค้าในงานจัดซือ้
Supply Strategy

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซือ้
บริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนอย่างไร
ให้ได้คณ
ุ ภาพสมบูรณ์แบบ
Advanced TQM for Procurement
& Supply Chains Management

การบริหารงานจัดซือ้ แบบเป็นเลิศ
Purchasing Operational Excellence

Vendor Management Inventory

กลยุทธ์การจัดซือ้ แบบลีน ลดต้นทุนอย่างยัง่ ยืน

การบริหารคลังสินค้า

Lean Supply Chain Strategy

Warehouse Management

ความรู้ทจี่ าเป็นสาหรับนักจัดซือ้ มืออาชีพ 2
Essential Knowledge for Purchasing Professional 2

การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชน
ด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
Cost control in Supply Chains by Activity

สุดยอดกลยุทธ์ การจัดซือ้ ลีน
ทาน้อยได้ผลมาก เพื่อการจัดซื้อทีย่ งั่ ยืน

ความรูใ้ นงานจัดซือ้ สาหรับผูท้ ไี่ ม่ใช่นกั จัดซือ้
Purchasing for Non Purchaser

Lean agility six sigma Supply Chain Strategy

รู้ทนั กลเม็ดนักขาย

Knowing Salesman’s tactic

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซือ้
วัดผลงานผูข้ าย และพนักงานจัดซือ้
Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques

ความรูใ้ นงานจัดซือ้ เพือ่ การลดต้นทุน

การบริหารซัพพลายเชน

Purchasing Knowledge for Cost Saving

Supply Chain Management

เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดบิ ในกลุม่ ประเทศ AEC
และเส้นทางพัฒนาผูส้ ง่ มอบ
Sourcing Technique for AEC and Road map
For Developing supplier

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้ง
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 - 7

helpdesk@pscmt.or.th
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ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราค่าใช้จา่ ยการอบรม และสัมมนา
ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายปี

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8
ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”
( เมื่อท่านชาระเงินแล้ว กรุณาแนบสาเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการชาระเงินมาทีส่ มาคมฯ
เพื่อดาเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่ E-mail : helpdesk@pscmt.or.th หรือ Fax : +66 2678 6788

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท.)
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 0 2678 6786-7 แฟ็กซ์ 0 2678 6788 Email: helpdesk@pscmt.or.th
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ฉบับที่ 185 ประจำเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2559 / สำหรับผู้สนใจทั่วไปและสมำชิกสมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย

สวัสดี ท่ำนสมำชิก ทุกท่ำนครับ สมำคมบริหำรงำน
จั ด ซื้ อ และซั พ พลำยเชนแห่ ง ประเทศไทย (Purchasing and
Supply Chain Management Association of Thailand)
หรือ เรียกย่อๆแบบสำกลว่ำ “PSCMT” โดยในวิสัยทัศน์ฉบับ
นี้และต่อๆไป ผมจะขอใช้คำว่ำ “PSCMT” แทนกำรเรียกชื่อเต็ม
และ เชิญชวนทุกท่ำน ใช้ชื่อย่อนี้ แทนชื่อเต็ม สมำคมฯ ในกำร
สื่อสำร
จริง ๆแล้ ว ชื่ อเต็ ม สมำคมนี้ดี มี ค วำมหมำยชัด เจนและ
เข้ำใจได้ง่ำยว่ำเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไร แต่ที่ขอใช้ชื่อ PSCMT
สั้นๆเพื่อให้ทันยุคในปัจจุบันที่มักสื่อสำรกันแบบสั้นๆและพอ
เข้ำใจกันได้ เช่น ในโลกออนไลน์ (Social Network) มักใช้คำ
ว่ ำ “ส่ ง โลมำ” ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ห มำยถึ ง ให้ ผู้ อ่ ำ นข้ อ ควำมนั้ น ส่ ง
ปลำโลมำไปให้ แต่จะหมำยถึง ให้ผู้อ่ำนนั้น ส่งโลเคชั่น หรือ
ส่ ง พิ กั ด ต ำแหน่ ง สถำนที่ มำให้ ผู้ ส่ ง
คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์ทดสอบและ รับรอง
ข้อควำม และ ทุกครั้งที่ใครถำมหรือ
คุณวุฒิมำตรฐำนวิชำชีพ
ต้ อ งแนะน ำตั ว ว่ ำ ผมมำจำกองค์ ก ร
สมรรถนะบุ
ค
คลตำม
ไหน กว่ำผมจะพูดชื่อสมำคมฯ จบ ว่ำ
ปี นี้ PSCMT มี อ ำยุ เ ข้ ำ สู่ ปี ที 28
มำตรฐำนอำชีพ
มำจำกไหน บำงท่ำนก็เดินจำกไปไกล
ถ้ ำ เปรี ย บกั บ อำยุ ค นก็ ยั ง ถื อ ว่ ำ
หรือนั่งหลับไปแล้ว ในบำงครั้งท่ำนๆ
สำขำวิ
ช
ำชี
พ
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์
เ ป็ น วั ย ที่ ท ร ง พ ลั ง มี คุ ณ วุ ฒิ
ที่รู้จักกัน เวลำจะแนะนำตัวผมให้ท่ำน
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำ ประสบกำรณ์ และชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่
อื่นได้รู้ มักจะบอกว่ำมำจำก “สมำคม
รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย อีกทั้งยัง
จั ด ซื้ อ ” สั้ น ๆ ไ ด้ ใ จค ว ำม แ ต่ ไ ม่
และจั
ด
จ้
ำ
ง
ได้พัฒนำตัวเองเพื่อสมำชิกและผู้ที่
ครบถ้ ว น ถ้ ำ เรำช่ ว ยกั น ใช้ ค ำว่ ำ
“PSCMT” บ่ อ ยๆ ก็ จ ะรั บ รู้ ว่ ำคื อ ทำงำนในสำยวิชำชีพงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชน อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อต้นปีที่
สมำคมอะไร และ ถ้ำใครไม่รู้จัก ค่อย ผ่ ำ นมำ PSCMT ได้ มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรชุ ด ใหม่ มี ก ำรสร้ ำ งสรรค์ สิ่ ง
อธิบำยและพูดชื่อเต็มทั้งชื่อภำษำไทย ใหม่ๆให้ทันยุคสมัยและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไม่ว่ำจะ
และภำษำอังกฤษให้ทรำบก็ไม่เสียหำย เป็นกำรใช้โลโก้ใหม่ของ PSCMT กำรเปิดหลักสูตรใหม่ Advanced C.P.S.
ซึ่งได้เริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ รวมถึง
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร PSCMT มีกำรเพิ่มฝ่ำย
คุณกฤษณ์ ตั้งสง่ำ
ใหม่ เรียกว่ำ “ฝ่ำยศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ งำน
รองผู้อำนวยกำรศูนย์
จัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง” โดยผมได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์
ทดสอบและ รับรอง
ทดสอบและรับรองคุณวุฒิมำตรฐำนวิชำชีพ และ คุณกฤษณ์ ตั้งสง่ำ เป็นรอง
คุณวุฒิมำตรฐำน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ทดสอบฯ เพื่อช่วยกันบริหำรและกำกับดูแลภำรกิจของ
วิชำชีพ
ฝ่ำยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะ ชั้น 3

ศูนย์ทดสอบ

Free

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จานวนจากัด

โดยทั้ ง หมด จะเน้ น กำรอบรมและทดสอบภำค
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ ำ นงำนบริ ห ำรกำรจั ด ซื้ อ
และซั พ พลำยเชน เพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ รั บ รององค์
ควำมรู้ที่เข้ำอบรม
และศู น ย์ ท ดสอบรั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตำม
มำตรฐำนวิ ช ำชี พ สำขำวิ ช ำชี พ โลจิ ส ติ ก ส์ สำขำงำน
จั ด ซื้ อ จั ด หำแล ะจั ด จ้ ำ ง จะเน้ นกำรทดส อบวั ด
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ไ ด้ จ ริ ง ต ำ ม
มำตรฐำนสำกล โดยแบ่งกำรทดสอบเป็น กำรทดสอบ
ภำคควำมรู้ และ ทดสอบภำคปฏิบัติซึ่งจะมีกำรทดสอบ
มำกกว่ ำ 1 สถำนี และ ใช้ เ วลำทดสอบภำคปฏิ บั ติ
มำกกว่ำภำคควำมรู้
โดยกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้ ได้แบ่งระดับพนักงำน
ออกเป็น 7 ชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงำนเบื้องต้นคือ ชั้น 1
จนถึงระดับผู้บริหำรระดับสูงคือ ชั้น 7 พนักงำน สำขำ
งำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง ได้รับกำรประเมินแบ่งเป็น 4
ระดับ เริ่มต้นที่ชั้น3 จนถึง ชั้น 6
ใ น ปี เ ริ่ ม ต้ น นี้ PSCMT ว ำ ง แ ผ น จั ด ท ด ส อ บ
สมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำขำงำนจัดซื้อ
จัดหำและจัดจ้ำง เฉพำะระดับ ชั้น 3 ได้แก่ ระดับตำแหน่ง
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ธุ ร กำรจั ด ซื้ อ , เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฝ่ ำ ยสนั บ สนุ น งำน
จัดซื้อ, เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ หรือ นักจัดซื้อทั่วไป
รำยละเอียดกำรทดสอบ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำร
ท ด ส อ บ แ ล ะ ก ำ ร ส มั ค ร เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร ท ด ส อ บ ดู
รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.pscmt.or.th หรื อ
หลั ก สู ต ร CPSM เป็ น International Certificate ติดต่อสอบถำม เจ้ำหน้ำที่ PSCMT เพิ่มเติมได้ที่ โทร.
หรือ วุฒิบัตรระดับสำกล จำก ISM ที่ได้รับกำรยอมรับ 02-678-6786-7, Email: helpdesk@pscmt.or.th
จำกสำกลทั่วโลก

ขยำยควำม PSCMT ได้รับกำรแต่งตั้งจำก สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) หรือ TPQI ให้เป็น
องค์กรรับรอง (CB) เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบ สมรรถนะ
บุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำขำวิชำชีพ โลจิสติกส์
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง ในระดับ ชั้น ต่ำงๆให้
เป็ น มำตรฐำนสำกล สำมำรถแข่ ง ขั น และเที ย บเคี ย ง
คุ ณ วุ ฒิ กั บ ประชำคมเศรษฐกิ จ อำเซี ย นและสำกลได้
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ คณะกรรมกำรบริ ห ำ PSCMT
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญนี้ จึงมีมติให้เปิดฝ่ำยใหม่นี้เพื่อ
รองรั บ กำรเป็ น ศู น ย์ ท ดสอบมำตรฐำนวิ ช ำชี พ จำก
TPQI และ หน่วยงำนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ ง หลั ก สู ต รอบรม กำร
ทดสอบเพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต รรั บ รองต่ ำ งๆที่ PSCMT เปิ ด
ให้บ ริกำร เป็น ดังนี้ ที่เ ทีย บเคียงสำกลที่ป รับเนื้อหำให้
สอดคล้องกับแนว
หลักสูตรอบรมระยะสั้น ( 1-2 วัน ) เน้นกำรอบรม
เนื้อหำเฉพำะเรื่องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งำนในเรื่องนั้นๆ
แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ตำมประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนผู้ เ ข้ ำ
อบรม ไม่ มี กำรทดสอบวั ดควำมรู้ อย่ ำงเป็น ทำงกำร
ขึ้นกับผู้อบรม
หลั ก สู ต ร C.P.S. และ Advanced C.P.S. เป็ น
National Certificate หรือวุฒิบัตรทำงกำรทำงำนใน
ประเทศไทยโดยได้รับกำรยอมรับและอ้ำงอิงวุฒิบัตรนี้
จำกสมำชิกและองค์กรต่ำงๆรวมทั้งบริษัทต่ำงชำติที่อยู่
ในประเทศไทยมำกกว่ำ 20 ปี

หน้ำ 2

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)

กำหนดกำรทดสอบ รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง ระดับ ชั้น 3 ประจำปี 2559
ทดสอบครัง้ ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎำคม 2559 เวลำ 08:30 – 12:30 น.
ทดสอบครัง้ ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยำยน 2559 เวลำ 08:30 – 12:30 น.
จำนวน
40 ท่ำน
ค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบ 1,400 บำทต่อท่ำน (ไม่รวม VAT)
พิเศษ สำหรับผู้สนใจเข้ำร่วมทดสอบ รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ครั้งที่ 2

ฟรี ค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบ (ติดต่อ ขอจองสิทธิและสมัครก่อน มีสิทธิกอ่ นตำมลำดับ รับจำนวนจำกัด)
สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่ำนในรอบที่ 1 จะต้องเสียค่ำช้จ่ำยในกำรสอบครั้งถัดไป

สถำนทีท่ ดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยแห่งประเทศไทย (PSCMT)
เลขที่ 26/56 อำคำรทีพีไอ ชั้น 23 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ
สำมำรถดูรำยละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pscmt.or.th
โทร.02-6786786-7

ผ่ำนมำแล้วครึ่งทำงกับกำรเปิดตัวหลักสูตร

Advanced C.P.S. รุ่นแรกของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 พค 2559 นอกจำกผู้เข้ำอบรมจะได้รับควำมรู้ที่อัดแน่นจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญแต่ละวิชำแล้ว
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้ำงควำมสนุกสนำน คุ้นเคย ระหว่ำงกันและกันมำกขึ้น
หน้ำ 3

Certified Professional in Supply Management (CPSM)
เปิดรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน

รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2560

ค่ าอบรม

ค่ าอบรมและสอบ

67,410.-

85,600.e-mail : helpdesk@pscmt.or.th

1. รำคำดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% แล้ว
2. หลักสูตรนี้สำหรับท่ำนที่เป็นสมำชิกตลอดชีพสมำคม เท่ำนั้น
ค่ำสมัคร สมำชิกตลอดชีพ 600 บำท
3. สมำคมฯ ไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย
4. กรุณำชำระเงินฯ โดยกำรโอน หรือ เข้ำเช็ค ในบัญชีสมำคมฯ
เท่ำนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่
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ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ประเภท
ชื่อบัญชี
สาขา

กสิกรไทย
747 – 2-13256 – 8
บัญชีออมทรัพย์
สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
ย่อยสี่แยกถนนจันทน์ - เลียบคลองช่องนนทรี

Tel : 0 2678 6786 – 7, Fax : 0 2678 6788
helpdesk@pscmt.or.th
www.pscmt.or.th

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Training Calendar 2016
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดซื้อ
อย่ำงไรให้ควำมเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นพื้นฐำน)

กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดซื้อ
อย่ำงไรให้ควำมเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นสูง)
กำรสื่อสำรเพื่อกำรเจรจำต่อรอง
กำรวำงแผนสินค้ำคงคลังสำหรับนักจัดซื้อ

กรกฎำคม

กำรวำงแผนสินค้ำคงคลังขั้นสูง
สำหรับนักจัดซื้อมืออำชีพ
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออำชีพ 1
ควำมรู้ในงำนจัดซื้อต่ำงประเทศ

รู้ทันกลเม็ดนักขำย สำหรับนักจัดซื้อ
วิธีเจรจำต่อรองในงำนจัดซื้อ
ควำมรู้ในงำนจัดซื้อเพื่อกำรลดต้นทุน
กลยุทธ์กำรจัดซื้อแบบลีน - ลดต้นทุนอย่ำงยั่งยืน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับ
นักจัดซื้อมืออำชีพ 2

สิงหำคม

สุดยอดกลยุทธ์กำรจัดซื้อลีน ทำน้อย ได้ผลมำก
เพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน
ควำมรู้ในงำนจัดซื้อสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักจัดซื้อ
กำรเงินที่นักจัดซื้อมืออำชีพควรรู้
แนวคิด และเครื่องมือสำหรับนักจัดซื้อชั้นเซียน

บริหำรงำนจัดซื้อและซัพ
พลำยเชนอย่ำงไร
ให้ได้คุณภำพสมบูรณ์แบบ

หมำยเหตุ : ทำงสมำคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
หน้ำ 5

กิจกรรมพิเศษ

งำนประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2558 เมื่อวันเสำร์ที่ 5 มีนำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ
สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อฯ ได้ทำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ชุดที่ 18 ขึ้น
โดย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนำยกสมำคมฯ ต่อไป
อีกทั้ง สมำคมฯ ยังจัดกิจกรรมสมำชิกสัมพันธ์ เชิญชวนสมำชิก ร่วมบริจำคเงินทำบุญ
ในโครงกำร จัดซื้อ...เพือ่ น้อง โดยสมำคมฯ นำเงินบริจำคที่ได้รับในงำนนี้ ไปมอบให้แก่ สถำนสงเครำะห์
บ้ำนเด็กอ่อนพญำไท เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2559

ติดตำมภำพกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/ThaiBuyer
หน้ำ 6
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Food for Thought

รายการอาหารสมอง 61-63

หน้ำ 7

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราค่าใช้จา่ ยการอบรม และสัมมนา
ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายปี

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %

สมำคมฯ ขอควำมร่วมมือให้สมำชิกใช้บริกำรทำง email และ website ให้มำกขึ้นเพื่อเป็นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ

ชาระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิ่งตีพิมพ์
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟ็กซ์ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 186 ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

เรามาถึงจุดนี้ไดอยางไร? การที่ทานนายกฯ เรา
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูอํานวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
ไมไดเกิดจากการวิ่งเตนหรือเราเสนอชื่อเพื่อใหไดตําแหนงแต
อย า งไร หากเกิ ด จากวิ สั ย ทั ศ น ข องท า นนายกฯ และ
คณะกรรมการสมาคม PSCMT ที่มีความคิดเห็นตรงกันวา
เราควรจะตองติดตอและเขารวมประชุมกับตางประเทศใหมาก
ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ประสบการณ มุมมอง ความรู
ความรวมมือชวยเหลือและจัด กิจกรรมต างๆ ในงานจัด ซื้อ
โลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดี
กับประเทศสมาชิกในกลุมสมาพันธจัดซื้อและซัพพลายเชน
สากลตลอดระยะเวลา 5-6 ป ที่ ผา นมา เราได เ ดิ น ทางเข า
รวมงานประชุมระดับชาติหลายครั้ง เชน เขารวมงานและเปน
วิทยากรรับเชิญ งาน SUPPLY LINK ทีป่ ระเทศฟลปิ ปนส เขา
รวมงาน NATCOM ที่ประเทศอินเดีย เปนวิทยากรรั บเชิญ
งาน SMIT Annual Conference ที่ ป ระเทศไต ห วั น เป น
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ งาน Annual Conference ของ ISM
Japan เป น วิ ท ยากรบรรยายและจั ด Work Shop งาน
IFPSM World Summit ที่ ป ระเทศสเปน เป น ต น และที่
ประเทศไทยเราเอง เมื่อป 2556 เราก็เคยไดรับการคัดเลือกให
เปนเจาภาพจัดงานประชุมระดับโลก “IFPSM World Summit
2013” พ ร อ ม จั ด ง า น ป ร ะ ชุ ม PSCMT ร ะ ดั บป ร ะ เ ท ศ
“PSCMT International Conference 2013” ใ น ง า น
ดังกล า ว มี ส มาคมที่ เ ป นสมาชิ ก IFPSM จากกลุ ม ประเทศ
ทั่วโลกมารวมงานเปนจํานวนมาก PSCMTไดทําการตอนรับ
แขกผูมีเกียรติอยางอบอุนและประทับใจแกผูเขารวมงานทุก
ทาน (ขอขอบคุณ สมาชิก กรรมการ และ ผูสนับสนุนทุกๆ
ทาน อีกครั้ง ที่ชวยกันจัดงานระดับโลกใหประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี) ในหลายๆ เวทีระดับนานาชาติที่ผานมา คุณ
อกนิษ ฐ ไดแสดงวิสัยทั ศนโ ดยเนนในหัวขอ Collaborative
networks และ Shared Values เป นสํ า คัญ เพื่ อ ผลัก ดัน ให
ประเทศสมาชิก IFPSM รวมมือกันในการยกระดับ วิชาชีพ
จัดซื้อ โลจิสติกส และซัพพลายเชนใหเกิดเปนรูปธรรม และมี
ความเปนสากลมากขึ้น จากเรื่องราวที่ผมไดบรรยายมา จึงไม
แปลกใจเลยที่ทําไมทานนายกฯ เราจึงไดรับการคัดเลือกใหเขา
รั บ ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการภาคพื้ น เอเชี ย แปซิ ฟ ก และ
กรรมการบริหาร แหง IFPSM

การประชุม IFPSM ASIA PACIFIC REGIONAL
MEETING # 1/2016 ในเดือนกรกฎาคม ที่ผานมา การ
ประชุมเริ่มจาก Ms. Cheryl Paradowski ประธาน IFPSM
กล า วต อ นรั บ และเป ด การประชุ ม ตามด ว ยคุ ณ อกนิ ษ ฐ
ผูอํานวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟก เปนผูนําการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ เปนเรื่อง
The Global Standard for Professional Competence in
Purchasing and Supply ซึ่งเปนการติดตามความเปนไปได
และความคืบหนาของโครงการนี้ในแตละประเทศสมาชิก ผม
คุณซินดี้ และ คุณกมลรัตน รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่
ได เ ข า ร ว มการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ด ว ย ทํ า ให ไ ด เ ห็ น พลั ง และ
บทบาทสําคัญในการเปนผูนําของทานนายกฯ ในการนําการ
ประชุม เปดโอกาสใหผูนําและตัวแทนจากทุกประเทศไดแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มุมมอง และ ขอจํากัดตางๆของ
โครงการ โดยการประชุมจะไมสามารถบรรลุผลและจับประเด็น
ใดๆ ไดถาขาดการสรุปที่ดี นอกจากทานนายกฯจะนําการ
ประชุมไดดีแลว ยังกลาวปดและสรุปการประชุมไดอยางชัดเจน
และตรงประเด็น ว า ประเทศใดจะต อ งรั บผิ ด ชอบอะไรต อ ไป
ส ว น ตั ว แ ท น ก ร ร ม ก า ร PSCMT ทุ ก ท า น ที่ เ ข า ร ว ม
สังเกตการณการประชุมครั้งนี้ ตางรูหนาที่วา Team Work
ที่มีประสิทธิภาพตองชวยกันทํางานในบทบาทหนาที่ใดบาง
การประชุมในวันนั้นจบลงดวยดี โดยไดรับความรวมมือ ใน
การแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอทุกประเทศสมาชิกในแถบภูมิภาคนี้ สวนบทบาทของ
กรรมการทานอื่นๆ ทีเ่ ดินทางเขารวมประชุมครั้งนี้เปนอยางไร
หากมีโอกาส ผมจะขอกลาวถึงในวิสัยทัศนฉบับตอๆไป แลว
พบกันใหม สวัสดี โชคดี มีความสุข ทุกทานครับ

ไชโย ประเทศไทย ไชๆๆ โยๆๆ ไชโย PSCMT
สรรชัย นิธีกลุ วัฒน C.P.S. CIPS Adv. Cert. Holder
ผูอาํ นวยการศูนยทดสอบและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
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เกล็ดความรู
Leadership (ภาวะผูน าํ หรือความเปนผูน าํ )
คือพลังชนิดหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุมคนและระบบองคกร ไปสูการบรรลุเปาประสงค
ที่มา: รศ. นิตย สัมมาพันธ. “ภาวะผูน าํ : พลังขับเคลือ่ นองคกรสูค วามเปนเลิศ”
สมการภาวะผูนํา Leadership = (Listen + Explain + Assist + Discuss + Evaluate + Response + Salute + Health + Inspire + Patient) x Change

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)

ทดสอบครัง้ สุดทายของป 59
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

กําหนดการทดสอบ รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ
สาขางานจัดซื้อ จัดหาและจัดจาง ระดับ ชั้น 3 ประจําป 2560
ทดสอบครัง้ ที่ 4
วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ทดสอบครัง้ ที่ 5
วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ทดสอบครัง้ ที่ 6
วันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 12:30 น.
จํานวน
40 ทาน ตอครั้ง
คาธรรมเนียมการทดสอบ 1,400 บาทตอทาน (รวม VAT)
สถานทีท่ ดสอบ ณ ศูนยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแหงประเทศไทย (PSCMT)
เลขที่ 26/56 อาคารทีพไี อ ชั้น 23 ถนนจันทนตดั ใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สามารถดูรายละเอียด ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.pscmt.or.th
หรือติดตอสอบถาม การสํารองทีส่ อบ ไดที่ โทร.02-6786786-7 | อีเมล : event@pscmt.or.th
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หมดเขตสมัคร และชําระเงิน
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เท่านั้น

Training Calendar 2016
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เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ
วัดผลงานงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ

การจัดกลยุทธสนิ คาในงานจัดซื้อ

16

[ Supply Strategy ]

[ Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques ]

17

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
[ Purchasing Operational Excellence ]

บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียว
และสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
[ Green Procurement Strategy for Sustainable Business ]

September

การบริหารคลังสินคา

22

กันยายน

23

[ Warehouse Management ]

การควบคุมตนทุนซัพพลายเชน
ดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
[ Cost Control in Supply Chains by Activity - Based Management ]

24

Vendor Management Inventory

การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง
[ Communication for Negotiation ]

ความรูในงานจัดซื้อสําหรับผูที่ไมใชนักจัดซื้อ
[ Purchasing for Non Purchaser ]

การวางแผนสินคาคงคลัง
สําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ (ขั้นพื้นฐาน)

14

15

21

[ Inventory Planning for Professional Purchasers ]

October
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
[ Essential Knowledge for Purchasing Professional#1 ]

21-22

การวางแผนสินคาคงคลังขั้นสูงสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ
[ Advanced Inventory Planning for Professional Purchasers ]

22

กลยุทธบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย
[ Basic risk management in purchasing and supply chains ] (ขั้นพื้นฐาน)
ความรูในงานาจัดซื้อตางประเทศ
[ Overseas Purchasing Techniques ]

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การแจงเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ตุลาคม

28
28-29

29
กลยุทธบริหารความเสี่ยง
จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปน
ศูนย (ขั้นสูง)
[ Advanced risk management
in purchasing and supply chains ]
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กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขาวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ นํามาซึ่งความเศราเสียใจ
และเปนความสูญเสียครั้งยิ่งใหญของคนไทยทั้งประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย ขอ
นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ทีท่ รงรักและหวงใยตอพสกนิกรชาวไทยมาอยางยาวนาน ในชวงเวลาแหงความอาลัย
นี้ สมาคมฯ ขอนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ชาวไทยควรยึดถือและนํามาปฏิบัติ ปรัชญาที่แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และความรักที่พระองคมีตอพสกนิกรของ
พระองค

หลักการแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผนดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ถูกตอกรองบานเรือนตัวอาคารไวนนั่ เอง
สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูทเี่ สาเข็ม
แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

คัดยอบางตอนมาจาก หนังสือ “พระอัจฉริยภาพแหงแผนดิน”
จัดทําโดย บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พิมพ พุทธศักราช ๒๕๔๙

โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา หากจะแยกแยะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจํากัด
กรอบในความเขาใจใหงา ยขึ้น สามารถแยกออกเปน ๕ สวน ดังนี้
๑. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอ ยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่นื
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปจ จัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
- การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ทีค่ าดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐานกลาวคือ
- เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะ
นําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใชสติปญ
 ญาในการดําเนินชีวิต
๕. แนวทางปฏิบัต/ิ ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

ฉบับที่ 187 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

“เศรษฐกิจพอเพียง

กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ”

เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและแนวทางปฏิ บั ติ ข อง “ทฤษฎี ใ หม ” เป น แนวทางในการพั ฒ นาที่ นํ า ไปสู
“...ขอใหทกุ คนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปร
มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตัง้ ปณิธาน
ของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การ
ในทางนี้ ทีจ่ ะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน
สรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรูความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน
ความสามัคคี
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ นับตั้งแตป
ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวด...
พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐาน
ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มคี วามคิด และมีอิทธิพล
ของการพึ่งตนเอง ความพอกิน พอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสราง
มีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึง่ มีความคิดเหมือนกัน
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับ
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร
ขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รูจัก
ขอย้ําพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ
กันภายใตชื่อวา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินจี้ ากเราไปได
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคณ
ุ คาอยูตลอดกาล”
สาขาตางๆ มารวมกันกลั่นกรองพระราชดํารัสฯ สรุปเปนนิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได
อัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมี
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ความเขาใจและนําไปประกอบการดําเนินชีวิต
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลัก
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรู ใหมีการนําหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางใน “คนเราถาพอในความตองการ ก็มคี วามโลภนอย
เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
การปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวน
วัตถุประสงคของการขับเคลื่อน เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชน ถาทุกประเทศมีความคิด–อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง
ทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปลูกฝงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตให
หมายความวา พอประมาณ ไมสดุ โตง
อยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข”
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคง ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญตอการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรัพยากรในมิติตางๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน และนําไปสูความ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
อยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
นี่เปนตัวอยางหนึ่งของพระอัจฉริยภาพในการ “ทรงมองไกล” ของในหลวงที่ทรงวางรากฐานไวใหปวงชนชาว
ไทยผานกลุมเกษตกรตั้งแตอดีตตราบเทาถึงปจจุบัน ซึง่ ชาวไทยทุกคนและทุกสาขาอาชีพก็สามารถนํามาปรับใชได
หนา 2

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Calendar 2017
C.P.S. Adv. C.P.S.

C.P.S.
คาอบรม
และสอบ
C.P.S.
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ประเภท
ชื่อบัญชี
สาขา

Month
Module

มีนาคม
March

กรกฎาคม
July

พฤศจิกายน
November

Module 1

Sat.4 – Sun.5

Sat.1 – Sun.2

Sat.4 – Sun.5

Module 2

Sat.11 – Sun.12

Sat.15 – Sun.16

Sat.11 – Sun.12

Module 3

Sat.18 – Sun.19

Sat.22 – Sun.23

Sat.18 – Sun.19

Exam M1–M3

Sun.26

Sun.30

Sun.26

สมาชิก
รายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

19,155.-

17,229.-

วิธีรับสมัคร
1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.pscmt.or.th
2. กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่ e-mail:
wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมฯ เทานั้น

กสิกรไทย
747 – 2 – 13256 – 8
บัญชีออมทรัพย
สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สาขายอยสี่แยกถนนจันทน
- เลียบคลองชองนนทรี

สมัครสมาชิกใหม
สมาชิกรายป 100 บาท
สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูใ นขายที่ตอ งถูกหัก ณ ที่จาย
ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8[2]
4. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชื่อในนาม

Module

Adv. C.P.S. #2

Adv. C.P.S. #3

Module 1

Sat.8 – Sun.9 Apr.

Sat.5 – Sun.6 Aug.

Module 2

Sat.29 – Sun.30 Apr.

Sat.26 – Sun.27 Aug.

Module 3

Sat.20 – Sun.21 May

Sat.16 – Sun.17 Sep.

Exam M1

Sat.3 Jun.

Sat.7 Oct.

Exam M2

Sat.10 Jun.

Sat.14 Oct.

Exam M3

Sat.17 Jun.

Sat.21 Oct.

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

32,000.-

36,500.-

Adv. C.P.S.
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JAN

MAY

SEP

FEB

JUN

OCT

MAR

JUL

NOV

APR

AUG

DEC

Essential Knowledge for Purchasing Professional 1
20-21
JAN

21-22
APR

21-22
JUL

27-28
OCT

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
Purchasing Operational Excellence
18
MAR

17
JUN

16
SEP

23
DEC

ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ
Overseas Purchasing Techniques
27-28
JAN

21-22
APR

28-29
JUL

27-28
OCT

ระดับตน เหมาะสําหรับผูมปี ระสบการณ 1-2 ป

ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1

ระดับกลาง เหมาะสําหรับผูม ปี ระสบการณ 3-5 ป

Training Calendar
2017

ขั้นพื้นฐาน
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย
Basic risk management in purchasing and supply chains
4
FEB

14
JUL

17
OCT

ขั้นสูง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย
Advanced risk management in purchasing and supply chains
11
FEB

15
JUL

18
OCT

ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
Essential Knowledge for Purchasing Professional 2
17-18
FEB

26-27
MAY

25-26
AUG

24-25
NOV

การจัดกลยุทธสินคาในงานจัดซื้อ
Supply Strategy
10
MAR

16
JUN

8
SEP

15
DEC

กลยุทธการจัดซื้อแบบลีน ลดตนทุนอยางยั่งยืน

วิธกี ารเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ

Lean Supply Chain Strategy

Practices Negotiation for Buyer
17
FEB

19
MAY

18
AUG

21
JAN

17
NOV

ความรูในงานจัดซื้อสําหรับผูที่ไมใชนักจัดซื้อ
Purchasing for Non Purchaser

10
MAY

20
OCT

สุดยอดกลยุทธ
การจัดซื้อลีน ทํานอยไดผลมาก เพื่อการจัดซื้อที่ยงั่ ยืน
Lean agility six sigma Supply Chain Strategy

18
FEB

24
JUN

19
AUG

21
OCT

28
JAN

17
MAY

21
OCT

การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง
Communication for Negotiation

หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Training and Seminar

23
JAN

28
APR

7
JUL

20
OCT

Purchasing Knowledge for Cost Saving
25
FEB

20
MAY

5
AUG

18
NOV

การบริหารคลังสินคา
Warehouse Management
30
MAR

29
JUN

21
SEP

21
DEC

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อไมควรพลาด
Finance for Strategic Procurement
13
JAN

28
APR

14
JUL

ระดับกลาง เหมาะสําหรับผูม ปี ระสบการณ 3-5 ป

ความรูในงานจัดซื้อเพื่อการลดตนทุน

บริหารงานจัดซื้ออยางไร
ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
Green Procurement Strategy for Sustainable Business
11
MAR

24
JUN

16
SEP

16
DEC

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอยางไร
ใหไดคุณภาพสมบูรณแบบ
Advanced TQM for Procurement & Supply Chains Management
11
FEB

13
MAY

26
AUG

23
DEC

รูทันกลเม็ดนักขาย
Knowing Salesman’s tactic

13
OCT

23
MAR

22
JUN

21
SEP

21
DEC

การควบคุมตนทุนซัพพลายเชน
ดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
Vendor Management Inventory

Cost control in Supply Chains by Activity
18
MAR

3
JUN

29
SEP

22
DEC

18
MAR

Inventory Planning for Purchasing professional
20
JUL

11
NOV

ระดับสูง เหมาะสําหรับผูม ปี ระสบการณ
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป

การวางแผนสินคาคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ
7
JAN

15
JUL

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ
วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซื้อ

8
SEP

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques

การวางแผนสินคาคงคลังขั้นสูง
สําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ

10
FEB

19
MAY

11
AUG

17
NOV

Advanced Inventory planning for Purchasing professional
14
JAN

27
JUL

การบริหารซัพพลายเชน

9
SEP

Supply Chain Management
14
JAN

แนวคิด และเครื่องมือสําหรับนักจัดซื้อชั้นเซียน
“Must Know” Concepts &
tools for top performance procurement

10
JUN

4
NOV

เทคนิคการหาแหลงวัตถุดิบ
ในกลุมประเทศ AEC และเสนทางการพัฒนาซัพพลายเออร
Sourcing Technique for AEC and Road map for Developing supplier

4-5
MAR

4-5
AUG

23
FEB
www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 - 7

15
JUN

19
OCT

training@pscmt.or.th

Calendar 2017
CPSM
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Contracting and Negotiation
Task B. Cost and Finance
Task C. International
Task D. Social Responsibility
Task E. Sourcing
Task F. Supplier Relationship Management

MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

*ราคาดังกลาวยังไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

65,000.-

84,000.-

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #4
2017

Sat.11 – Sun.12 Feb.

Fri.12 – Sat.13 May

Sat.19 – Sun.20 Aug.

Fri.24 – Sat.25 Feb.

Sat.27 May

Fri.1 – Sat.2 Sep.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่ [ รับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 เทานั้น ]
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7
helpdesk@pscmt.or.th
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Site Visit ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ชวงเชา เขาเยี่ยมชม โรงงานผลิตรถยนต บริษัท สยามนิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ชวงบาย เยี่ยมชม โรงงานผลิตสินคาพลาสติก บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) ทานสามารถดูภาพบรรยายกาศ เพิ่มเติมไดที่
ThaiBuyer

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)

การทดสอบสมรรถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชี พ วิ ช าชี พ โลจิ ส ติ ก ส
สาขาจัดซื้อ จัดหา และจัดจาง ชั้น 3 ทั้ง
3 ครั้งที่ผา นมาในป 2559 มีจาํ นวนผูเขา
รับการทดสอบ ทั้งสิ้น 104 ทาน เสร็จ
สิ้นไปดวยดี ตรงตามวัตถุประสงคและ
าหมายที
เป
่ตั้งไว
การจั ด ทดสอบสมรรถนะบุ ค คลฯ นี้
แบงการทดสอบเปน 2 สวน คือ
1. การทดสอบภาคทฤษฎี
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ

สถานทีท่ ดสอบ

ณ ศูนยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแหงประเทศไทย (PSCMT)
เลขที่ 26/56 อาคารทีพไี อ ชั้น 23 ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สามารถดูรายละเอียด ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.pscmt.or.th
หรือติดตอสอบถาม การสํารองทีส่ อบ ไดที่ โทร.02-6786786-7 | อีเมล : event@pscmt.or.th
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา
ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพิมพ
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพไี อ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel/โทร : +66 2678 6786-7 Fax/แฟกซ : +66 2678 6788 E-mail : helpdesk@pscmt.or.th Website : www.pscmt.or.th

