
P.03 P.04ตารางอมรบ หลกัสูตร C.P.S. 
เดือนกรกฎาคม 2562 
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ตารางอมรบ หลักสูตร Adv. C.P.S 
รุ่นที่ 5

ฉบับท่ี 201 ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน 2562  /  สําหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

P.06 ตารางอบรม หลักสูตร CPSM#6 
และ ตารางการทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ

ตารางอบรม หลักสูตรฝึกอบรม 
เดือนมกราคม – เมษายน 2562

เก็บมาเลา
เอามาเขียน

งานประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมฯ ในปี 2562 เราจัดการบรรยาย 2 เรื่อง 2 แนว
ด้วยกันค่ะ ภาคเช้าเป็นเรื่อง “The Power of Mindset Beyond 4.0” โดย ดร.ทอง พุทธรอด ท่ีให้
มุมมองในการทํางาน การพัฒนาตัวเอง การบรรยายเช้านี้สร้างแรงกําลังใจในการทํางานให้สมาชิกเราได้
อย่างฮึกเหิม ไปลุยกันต่อได้สบาย!!

ส่วนภาคบ่ายเป็นเรื่องเก่ียวกับการตั้งเป้าหมายท่ีมาแรงในปีท่ีผ่านมาคือเรื่อง “OKR v.s. KPI 
เลือกแบบไหนให้โดนใจองค์กร” โดยคุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท
จิตตะ ดอทคอม จํากัด คุณพรทิพย์มีประสบการณ์ในการใช้ OKR จากบริษัท Google มานับ 10 ปี
นอกจากเราจะได้เข้าใจ OKR แล้ว ยังได้ฟังวิธีการทํางานในองค์กรระดับแนวหน้าของโลกอีกด้วย  

P.07
กิจกรรม

Site Visit #1/2562

OKRs
v.s.KPI

Objectives & Key Results

Key Performance Indicator เลือกแบบไหนให้โดนใจองค์กร

อานตอ หนา 2
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OKRs vs KPI เลือกแบบไหนให้โดนใจองค์กร

บทความยังไม่จบแค่นี้นะคะ ท่านสามารถ ติดตามต่อ 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจ ที่ผู้เขียนรวบรวมมา
แบ่งปันให้  ได้ที่      : ThaiBuyer    

คุณพรทิพย์ บอก ว่ า  OKR ก็ คื อ  Simple Goal 
Driven Management ฝ่ายบริหารตั้งเป้าหมาย
และประกาศให้พนักงานได้รับรู้ เพราะ Harvard 
Business Review พบ ว่ า  95% ข อ ง พ นั ก ง า น         
ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร 
หรือองค์กรต้องการอะไรจากเขาเพ่ือช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย OKR จะบอก 2 เรื่อง 

What (Objectives – เป้าหมายอะไรท่ีต้องการบรรลุ)

How
(Key Results – เราต้องทําอะไรจึงจะทําให้เป้าหมายบรรลุผล หรือ 
Objectives ท่ีตั้งไว้จะวัดผลด้วย Key Results อะไรบ้าง)

❷

❶

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ 
ประธายฝ่ายพัฒนาวชิาชีพ
ผู้เรียบเรียง

คุณพรทิพย์ กองชุน
ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท จิตตะ ดอทคอม จํากัด

AGM’18
ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 61

Objectives

Significant กับองค์กร
Concrete จับต้องได้หรือวัดผลได้ 

Action-oriented ปฏิบัติได้
Ambitious มีความท้าทาย

จะเป็นเชิงปริมาณ (quantitative) หรือเชิงคุณภาพ (qualitative) ก็ได้ แต่จะต้อง

คุณพรทิพย์พูดถึงการคิดเป้าหมายแบบ “Moonshot” เหมือนในอดีตท่ีคนเราคิดเรื่องไปเหยียบดวง
จันทร์ ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเป้าหมายท่ีท้าทาย และทําได้ในท่ีสุด เราไม่ควรคิด
เป้าหมายแบบ “Roofshot” หรือสูงแค่บนหลังคาเท่านั้น
ดังนั้นการตั้งเป้าหมายของ OKR จึงมี 2 แบบ แบบแรกเรียกว่า Aspirational Goalเป็นเป้าหมายท่ี
ท้าทายสุดๆ ซึ่งถ้าทําได้ 60%-70% ของเป้าหมาย
ก็ถือว่าดีแล้ว อีกแบบเป็น Committed Goal 
จะต้องบรรลุ 100% เท่านั้น



• หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
- สมัครสมาชิก รายปี 100 บาท
- สมัครสมาชิก ตลอดชีพ 600 บาท

• ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

อานรายละเอยีด และ ติดตอสอบถาม เพ่ิมเติมไดที่
www.pscmt.or.th          +66 2678 6786 -7

รายละเอียดเพ่ิมเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

helpdesk@pscmt.or.th

wijitra@pscmt.or.th

- 3 -

ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือ
- บทบาทหน้าที่ของงานจัดซ้ือ
- หัวใจและเป้าหมายการจัดซ้ือ
- การระบุความต้องการในงานจัดซ้ือ
- การจัดทําข้อกาํหนดคุณสมบัติที่ดี
- การหาแหล่งขายและประเมินผู้ขายเบ้ืองต้น
- การวิเคราะห์ราคาและต้นทุน
- การวางแผนเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในงานจัดซ้ือ
- กระบวนการเปิดการเจรจาต่อรอง 
- หลักกฎหมายซ้ือขายสําหรับนักจัดซ้ือจัดหา
- ข้อสัญญาในสัญญาซ้ือขาย
- จรรยาบรรณงานจัดซ้ือ

กลยุทธ์การจัดซ้ือจัดหา
- ความแตกต่างขององค์กรและเป้าหมายงานจัดซ้ือ
- นโยบายการจัดซ้ือจัดหา
- กลยุทธ์การจัดซ้ือ
- การพฒันาการกลยุทธ์การจัดซ้ือจัดหา
- งบประมาณการจัดซ้ือจัดหา 
- การจัดทําแผนการจัดซ้ือ
- การพยากรณอ์ปุสงค์ 
- การบริหารจัดการพสัดุคงคลัง 
- การจัดการพสัดุและการผลิต
- การจัดการคลังสินค้า

ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซ้ือจัดหา
- ภาวะแวดล้อมต่องานจัดซ้ือ
- ภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง การปกครอง 

และทางด้านเศรษฐกิจ
- ภาวะแวดล้อมด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี
- ภาวะแวดล้อมทางด้านกฎหมาย และด้าน

สิ่งแวดล้อม
- การประเมินผลงานจัดซ้ือ
- การประเมินผลงานผู้ขาย
- ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนสําหรับงานจัดซ้ือ
- การใช้ความรู้เร่ืองต้นทุนกับงานจัดซ้ือ
- การวิเคราะห์งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน

อบรม
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3

สอบ 1-3

เดือนกรกฎาคม

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม

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

NEW



ได้รับการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซ้ือ
นานาชาติ (IFPSM) ทําให้เป็นที่ยอมรับกว่า 46 ประเทศท่ัวโลก

Advanced C.P.S. เป็นหลักสูตรท่ีสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร 
C.P.S. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้พัฒนา และได้รับการรับรองความรู้ความสามารถวิชาจัดซ้ือและซัพพลายเชน
ระดับสากล หลักสูตรนี้ประกอบด้วยตําราวิชาการ 3 หมวดวิชา เรียบเรียงโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ทํางาน การอบรมใช้เวลาหมวดวิชาละ 2 วันและจัดสอบ ส่วนวิธีการฝึกอบรมและสอบจะแตกต่างจากหลักสูตร 
C.P.S. โดยเน้นการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริง

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ :
หมวดวิชาท่ี 1 :  การบริหารงานจัดซ้ือระหว่างประเทศ 
หมวดวิชาท่ี 2 :  การบริหารการปฏิบัติการใน

งานซัพพลายเชน
หมวดวิชาท่ี 3 :  การบริหารงานโลจิสติกส์และองค์กร

สู่ความย่ังยืน 
                       

ADV.
C.P.S.

อบรม อบรมและสอบ

32,000.- 40,500.-

Scan QR เพ่ืออานรายละเอียดเพ่ิมเติม >>

ปฏิทินการอบรมและสอบ รุนท่ี 5 [Update]
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

เกณฑการประเมินผลสอบ Adv. C.P.S.
>> ขอสอบวิชาละ 100 ขอ ใชเวลาไมเกิน 120 นาที/วิชา
>> ตองตอบถูกอยางนอย 60 ขอ (60%) จึงจะถือวาสอบผาน

หมวดวิชาที่ 2
เสารที่ 25 – อาทิตยที่ 26 พฤษภาคม

หมวดวิชาที่ 1
เสารที่ 8 – อาทิตยที่ 9 มิถุนายน

หมวดวิชาที่ 3
เสารที่ 29 – อาทิตยที่ 30 มิถุนายน

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

Certificate PSCMTCertificate IFPSM

ในหลกัสตูรนี ้ท่านจะได้รับ 
Certificate 2 ใบ
1. Certificate Adv. C.P.S.

จาก สมาคมฯ
2. Certificate รับรองจาก IFPSM




08 ความรู้ในงานจัดซ้ือเพ่ือการลดต้นทุน

(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

09 ความรู้ในงานจัดซ้ือสําหรับผู้ไม่ใช่นักจัดซ้ือ
(Purchasing for Non Purchaser)
การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)

22 การเงินที่นักจัดซ้ือมืออาชีพควรรู้
(Finance for strategic Procurement)

23 วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซ้ือ
(Negotiation Techniques for Procurement)
เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซ้ือจัดหา
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)

29-30 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 2  
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)
กระบวนการบริหารงานจัดซ้ือระดับมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

30 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง –
จัดซ้ืออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นพ้ืนฐาน)
(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

25 การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
(Communication for Negotiation)

การบริหารคลังสินค้า
(Warehouse Management)

26-27 ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 1  
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)

27 การวางแผนสินค้าคงคลังสําหรับนักจัดซ้ือ
(Inventory Planning for Purchasing Professional)

27-28 ความรู้ในงานจัดซ้ือต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)

20 บริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชน
อย่างไรให้ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบ
(Advanced TQM for Procurement 
& Supply Chains Management)

อ่านรายละเอียด และ ติดต่อสอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่
www.pscmt.or.th                +66 2678 6786 -7             training@pscmt.or.th

รายละเอียด
เพ่ิมเติม

และ DOWNLOAD
ใบสมคัรได้ที่ >>

บริการจดัฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองคก์ร (In-House Training)
    หวัขอ้และระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้อยูก่บัความตอ้งการของบรษิทัผูข้อรบับรกิาร
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11 การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซ้ือ 
(Supply Strategy)

บริหารงานจัดซ้ืออย่างไรให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกําไรย่ังยืน
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)

17 เทคนิคการประเมินผลงานจดัซื้อ วดัผลงานผ ูข้าย และพนักงานจดัซื้อ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & 
Purchasers Performance Techniques)

23 ร ู้ทนักลเมด็นักขายสาํหรบันักจดัซื้อ
(Knowing Salesman’s tactic)

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

กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยง – จดัซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศนูย ์(ข ัน้สงู)
(Advanced risk management in purchasing and supply chains)

25 การบริหารซพัพลายเชน
(Supply Chain Management)

แนวทางปฏิบตัิการจดัซื้อเพื่อความย ัง่ยืนข ัน้สงู
(Advanced Practice for Sustainable Procurement)



สถาบนัคุณวุฒวิชิาชีพ  (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

SCAN QR
สาํรองทีน่ั่ง  
ไดท้ีน่ี่
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ปฏิทินการจัดอบรม ป 2019 (จัดอบรมปละ 1 คร้ัง)
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

Module 1 Module 2 Module 3
เสาร์ ท่ี 11 – อาทิตย์ ท่ี 12 พฤษภาคม
ศุกร์ ท่ี 24 – เสาร์ ท่ี 25 พฤษภาคม

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

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

CERTIFIED PROFESSIONAL 
IN SUPPLY MANAGEMENTCPSM

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

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมคัรไดที ่>>

ค่าอบรม ค่าอบรมและสอบ

68,000.- |   90,000.-
• สําหรับสมาชิก ตลอดชีพ

เท่านั้น
• ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

ประกอบดวย 3 วิชา
Module 1 : Supply Management Core

Module 2 : Supply Management Integration

Module 3 : Leadership and Transformation  

in Supply Management

เปิดสํารองท่ีนั่งผู้เข้ารับการทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
ภายใต้กฎเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ระดับช้ัน 3

วันท่ี

23
พฤษภาคม 2562
09:00 – 12:30 น.

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

สถานท่ีสอบ: อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.





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 ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก

    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรบัสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %
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อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ตองการพัฒนานักจัดซ้ือ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญท่ี www.pscmt.or.th

สํารองท่ีน่ัง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

สิง่ตพีมิพ์
PRINTED MATTER

ชาํระคา่ไปรษณยีากรแลว้
ใบอนุญาตเลขที ่122/2550

ปณ.ยานนาวา

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากข้ึนเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ
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