ฉบับที่ 200 ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 / สําหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

The 20th ISM/CAPS Japan Annual Conference

เก็บมาเลา
เอามาเขียน

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผูเรียบเรียง

สวัสดีคะทานสมาชิกทุกทาน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ดิฉันมีโอกาสไปรวมงานประชุมของ
ISM Japan ที่เ มืองโตเกี ย ว ISM คื อ Institute for Supply Management ของอเมริ กาที่ท าง
สมาคมเราเองก็นําหลักสูตรประกาศนียบัตร CPSM ของเขามาจัดเรียนจัดสอนอยูในประเทศไทย 5 รุน
มาแลว และกําลังเปดรับสมัครรุนที่ 6 จัดวาเปนประกาศนียบัตรระดับโลกที่มีการจัดสอบทั่วโลก ที่ญี่ปุน
เองก็มี ISM Japan เปนตัวแทนในการจัดอบรม ซึ่งเขาทํากันอยางเขมขนถึงขนาดแปลหนังสือ CPSM
เลมหนาๆ ทั้ง 3 เลมเปนภาษาญี่ปุนและจัดตั้งเปน ISM Japan เลยทีเดียว งานในปนี้เปนการฉลอง
ค ร บ ร อ บ 20 ป ข อ ง ISM Japan เ ข า ตั้ ง หั ว ข อ conference เ รื่ อ ง “Supply chain
digitalization” และเชิญผูบรรยายจากหลายประเทศ เชน อเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย ไตหวั น
เวียดนาม ญี่ปุน อิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศไทยคะ

วิธีการจัดงานของเขาก็นาสนใจคะ เขาใหเวลาบรรยายคนละ 15 นาที มีการแปล 10 นาที และ
มีการสรุปอีก 5 นาที รวม 30 นาทีตอผูบรรยาย 1 ทาน มีคนคอยกดกริ่งเตือนเรื่องเวลา ทุกๆ
การบรรยาย 3 หัวขอจะเปนการตอบคําถามรวมทีเดียว ดิฉันนึกสงสัยอยูวาเขาจะควบคุมเวลาไดดีแคไหน
แตละชวงก็มียืดบาง หดบางนิดหนอย แตรวมทั้งวันแลว เขาก็สามารถจบไดในเวลาที่กําหนด งานวันนั้นมี
ผูเขาฟงประมาณ 100 คนจากบริษัทตางๆ ในญี่ปุน ที่นาประทับใจเราจะเห็นความตั้งใจของผูฟง ไมเห็น
คนนั่งเลนโทรศัพทระหวางการบรรยาย อาจมีบาง แตนอยมากๆ จนตัวเองรูสึกเกรงใจที่จะหยิบโทรศัพท
มาเก็บภาพบรรยากาศมาใหสมาชิกดูเลยคะ สปอนเซอรที่มาออกงานจะตั้งโตะหลังหอง และทุกคนก็นั่งฟง
และอยูจนจบงานเพราะเขาถือวานี่เปนเวลางาน เรื่องวินัยนี่ ยกนิ้วใหเขาจริงๆคะ
อานตอ หนา 2
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เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนมกราคม – เมษายน 2562
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ตารางอมรบ หลักสูตร Adv. C.P.S
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ตารางอบรม หลักสูตร CPSM#6

งานประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
2561 (AGM)

รุ่นที่ 5

และ ตารางการทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ

The 20th ISM/CAPS Japan Annual Conference
Keynote speaker ของงานนี้เปน CEO ของ ISM จาก
อเมริกา Mr.Tom Derry พูดถึงกระบวนการงานตางๆ ใน
Supply Management ทํ า ให นึ ก ถึ ง นิ ย ามและเนื้ อ หาของ
supply management ที่เรียนกันในหลักสูตร CPSM ก็จะ
ครอบคลุมเรื่องตางๆ เหลานี้ และไปไกลกวา scope ในตาราง
นี้อีกมากทีเดียว

ใน อเมริ ก ามี ก ารใช ระบบ
อั ต โนมั ติ ใ นกระบวนการของ P2P
(Purchase to Pay) ประมาณ 2
ใน 3 ของกระบวนการ ซึ่ ง ทาง
CAPS Research (หน ว ยงานหนึ่ ง
ของ ISM ที่ ทํ า เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย
www.capsresearch.org) พ บ ว า
ค า กึ่ ง กลางของแต ล ะงานที่ มี ก ารใช
ระบบอัตโนมัติเปนดังนี้

Create REQ
Approved REQ
Create PO
Approve Order
Transmit Order
Confirm Order
Received Goods & Services
Receive Invoice
Verify Invoice
Pay Invoice

66
80
73
80
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50
60
57
57
71

บทความยังไมจบแคนี้นะคะ ทานสามารถ ติดตามตอ ขอมูลที่เปนประโยชนและนาสนใจ ที่ผูเขียนรวบรวมมาแบงปนให
ไดที่
:ThaiBuyer ไดนะคะ
-2-

NEW CONTENT [เริ่มกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป]
ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านหลักสูตรในเนื้อหาเดิม สามารถเข้าสอบเนื้อหาเดิมได้
ภายในเดือนมีนาคม 2562 เท่านั้น
NEW

เดือนกรกฎาคม

อบรม

ศุกร์ ที่ 5 – เสาร์ ที่ 6
เสาร์ ที่ 13 – อาทิตย์ ที่ 14
ศุกร์ ที่ 19 – เสาร์ ที่ 20

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3

สอบ 1-3

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม

ความรู้เรื่องการจัดซื้อ

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา

-

-

บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ
หัวใจและเป้าหมายการจัดซื้อ
การระบุความต้องการในงานจัดซื้อ
การจัดทําข้อกําหนดคุณสมบัติที่ดี
การหาแหล่งขายและประเมินคัดเลือกผู้ขาย
การวิเคราะห์ราคาและต้นทุน
การวางแผนเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
กระบวนการเปิดการเจรจาต่อรอง
หลักกฎหมายซื้อขายสําหรับนักจัดซื้อจัดหา
ข้อสัญญาในสัญญาซื้อขาย
จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

ความแตกต่างขององค์กรและเป้าหมายงานจัดซื้อ
นโยบายการจัดซื้อจัดหา
กลยุทธ์การจัดซื้อ
การพัฒนาการกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา
งบประมาณการจัดซื้อจัดหา
การจัดทําแผนการจัดซื้อ
การพยากรณ์อปุ สงค์
การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง
การจัดการพัสดุและการผลิต
การจัดการคลังสินค้า

ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อจัดหา

- ภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อ
- ภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง การปกครอง
และทางด้านเศรษฐกิจ
- ภาวะแวดล้อมด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี
- ภาวะแวดล้อมทางด้านกฎหมาย และด้าน
สิ่งแวดล้อม
- การประเมินผลงานจัดซื้อ
- การประเมินผลงานผู้ขาย
- ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนสําหรับงานจัดซื้อ
- การใช้ความรู้เรือ่ งต้นทุนกับงานจัดซื้อ
- การวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

• หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
• ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

helpdesk@pscmt.or.th
wijitra@pscmt.or.th
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- สมัครสมาชิก รายปี 100 บาท
- สมัครสมาชิก ตลอดชีพ 600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซื้อ
นานาชาติ (IFPSM) ทําให้เป็นที่ยอมรับกว่า 46 ประเทศทั่วโลก

Advanced C.P.S. หรือ Advanced Certificate in Purchasing and Supply เขียนย่อว่า Adv. C.P.S. เป็นหลักสูตรที่
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร C.P.S. เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนสมาชิกให้พัฒนา และได้รับการรับรองความรู้ความสามารถวิชาจัดซื้อและซัพพลายเชนระดับสากล หลักสูตรนี้
ประกอบด้วยตําราวิชาการ 3 หมวดวิชา เรียบเรียงโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์ทํางาน การ
อบรมใช้เวลาหมวดวิชาละ 2 วันและจัดสอบ ส่วนวิธีการฝึกอบรมและสอบจะแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริง
ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ :
หมวดวิชาที่ 1 : การบริหารงานจัดซื้อระหว่างประเทศ
( International Procurement Management )
หมวดวิชาที่ 2 : การบริหารการปฏิบัติการในงานซัพพลายเชน
( Operations Management in Supply Chain )
หมวดวิชาที่ 3 : การบริหารงานโลจิสติกส์และองค์กรสูค่ วามยั่งยืน
( Logistics & Sustainability Management )
- การบริหารงานโลจิสติกส์ ( Logistics Management )
- การบริหารความสัมพันธ์ ( Relationship Management )
- บทบาทและภาวะผู้นําในงานซัพพลายเชน ( Leadership in Supply Chain )

ADV.
C.P.S.

อบรม

อบรมและสอบ

32,000.-

40,500.-

Scan QR เพื่ออานรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ปฏิทินการอบรมและสอบ รุนที่ 5

เกณฑการประเมินผลสอบ Adv. C.P.S.

หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

>> ขอสอบวิชาละ 100 ขอ ใชเวลาไมเกิน 120 นาที/วิชา
>> ตองตอบถูกอยางนอย 60 ขอ (60%) จึงจะถือวาสอบผาน

หมวดวิชาที่ 1
เสารที่ 4 – อาทิตยที่ 5 พฤษภาคม

หมวดวิชาที่ 2
เสารที่ 25 – อาทิตยที่ 26 พฤษภาคม

หมวดวิชาที่ 2
เสารที่ 15 – อาทิตยที่ 16 มิถุนายน

สอบ อาทิตยที่ 7, 14 และ 21 กรกฎาคม 2562 (สอบสัปดาหละ 1 วิชา ตามลําดับ)


23
25-26

การสื่อสารเพื่อการเจราจาต่อรอง
(Communication for Negotiation)

16

ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
(Essential Knowledge for Purchasing
Professional # 1)

27-28

การจัดทําสมรรถนะในงานจัดซื้อ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Developing Procurement Functional Competency - Workshop)
กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน – ลดต้นทุนอย่างยั่งยืน
(Lean Supply Chain Strategy)

22

23
22

การเงินที่นักจัดซื้อมืออาชีพควรรู้

(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & Purchasers Performance Techniques)

08
09

(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

(Finance for strategic Procurement)

23
การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
ความรู้ในงานจัดซื้อสําหรับผู้ไม่ใช่นักจัดซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)

(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)

29-30

30

ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2

(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ

(World Class Purchasing Process Management)

20
25

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
อย่างไรให้ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบ
(Advanced TQM for Procurement
& Supply Chains Management)

การสื่อสารเพือ่ การเจรจาต่อรอง
(Communication for Negotiation)

การบริหารคลังสินค้า
(Warehouse Management)

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

(Negotiation Techniques for Procurement)

เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซื้อจัดหา

(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง –
จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นพื้นฐาน)

(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

26-27
27

การวางแผนสินค้าคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ
(Inventory Planning for Purchasing Professional)

27-28

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)

บริ ก ารจัด ฝึ กอบรมในหน่ ว ยงานหรือ องค์ก ร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของบริษทั ผูข้ อรับบริการ
อ่า นรายละเอีย ด และ ติ ด ต่อ สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC
และเส้นทางพัฒนาผู้ส่งมอบ
(Sourcing Technique for AEC and Road Map for
Developing supplier)

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขาย และพนังงานจัดซื้อ

ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

21

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)

training@pscmt.or.th
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ความรู้ที่จาํ เป็นสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)

รายละเอีย ด
เพิ่ ม เติ ม
และ DOWNLOAD
ใบสม คั รได้ที่ >>

สถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เปิดสํารองที่นั่งผู้เข้ารับการทดสอบ

วันที่

โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

25

ภายใต้กฎเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมษายน 2562

ระดับชั้น 3

09:00 – 12:30 น.

สถานที่สอบ: อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

SCAN QR
่ ่ง
สํารองทีนั
่ ่
ได ้ทีนี

CPSM

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th

CERTIFIED PROFESSIONAL
IN SUPPLY MANAGEMENT

ปฏิทินการจัดอบรม ป 2019 (จัดอบรมปละ 1 ครั้ง)
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Module 1

Module 2

Module 3

เสาร์ ที่ 11 – อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม
ศุกร์ ที่ 24 – เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม

ศุกร์ ที่ 12 – เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม
เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม

เสาร์ ที่ 5 – อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม
ศุกร์ ที่ 25 – เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม

ประกอบดวย 3 วิชา

• สําหรับสมาชิก ตลอดชีพ
Module 1 : Supply Management Core
เท่านั้น
Module 2 : Supply Management Integration
• ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

ค่าอบรม

68,000.- | 90,000.-

Module 3 : Leadership and Transformation
in Supply Management

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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ค่าอบรมและสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

Annual General Meeting 2018
การประชุมใหญส่ ามัญประจําปี 2561
AGENDA
08:00 – 08:30 น.
09:00 – 10:30 น.
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:15
13:15 – 13:45

น.
น.
น.
น.
น.

14:00 – 16:00 น.
16.00 น.

ลงทะเบียน
การบรรยายหัวข้อ “The Power of Mindset Beyond 4.0”
บรรยายโดย ดร. ทอง พุทธรอด (กรรมการผู้จัดการ)
NTP Consultant Group
Coffee Break และ สนุกกับกิจกรรมจากบูธผู้สนับสนุน
แถลงผลงานสมาคมฯ โดยคุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 19
รับประทานอาหารกลางวัน International Buffet
พิธีมอบเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้สําเร็จหลักสูตร
Advanced Certificate in Purchasing and Supply รุ่นที่ 3 และ 4
การบรรยายหัวข้อ “OKR vs KPI เลือกแบบไหนให้โดนใจองค์กร”
บรรยายโดย คุณพรทิพย์ กองชุน (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ)
บริษัท จิตตะ ดอทคอม จํากัด
Coffee Break และ สนุกกับกิจกรรมจากบูธผู้สนับสนุน

Date: 16.03.19
Time: 08:00 – 16:00
Venue: Busarakam Ballroom, 2nd Floor
Avani Atrium Bangkok Hotel
[ For PSCMT’s Member only ]
หมายเหตุ

 กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสม
 สมาคมฯ ขอความกรุณา สมาชิกทุกทา่ น แตง่ กายดว้ ยชุดสุภาพหรือเสื้อสมาคม
งดสวมรองเทา้ แตะ
 เพื่อให้สมาคมฯ เตรียมความพรอ้ มอยา่ งดีทสี่ ุด สมาคมฯ ขอปิ ดรับการลงทะเบียนเขา้ ร่วมงาน
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เทา่ นัน้ และหากทา่ นสํารองที่นัง่ แล้ว ไมส่ ามารถเขา้ ร่วมงานได้
ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกกับทางสมาคมฯ เพื่อมิให้สมาคมฯ เสียคา่ ใช้จ่ายโดยสูญเปลา่

REGISTER

ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

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. คาใชจายในการอบรมจะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา
สิง่ ตีพมิ พ์
PRINTED MATTER

ฉบับที่ 200
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