
ฉบับท่ี 168 ประจำเดือน มกราคม 2556 - มีนาคม 2556 / สำหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

        ผมขอเปนตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ สงความปรารถนาดี
ไปยังทุกทานในศุภวาระข้ึนปใหมน้ี พวกเราขอเปนกำลังใจและสนับสนุนทุกทานใหประสบความสำเร็จลุลวงตามประสงค
ในสิ ่งส ุจร ิตทั ้งปวง และขอใหท านนอมนำพระรัตนตรัยตลอดจนสิ ่งท ี ่ท านเคารพนับถือเปนหลักค้ำจ ุน
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหอยูในกุศลกรรมตลอดไป
        ป 2556 เปนปที่มีความหมายกับพวกเราชาว PSCMT อยางมาก เพราะเปนปที่สมาคม ฯ ครบรอบ 25 ป 
หรือ Silver Jubilee ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดวางแผนกิจกรรมตาง ๆ โดยมุงเปาไปที่การใชโอกาส 
Silver Jubilee นี้เปดตัวสูสาธารณะ และกิจกรรมตาง ๆ จะถูกวัดผลในมิติที่สมาชิกจะเขามามีสวนรวม “ป 2556 นี้เปนปที่พวกเราทุกคน
ตองแสดงความเปนเจาภาพ สมาชิก จะมีสวนรวม จะชวยกันคนละไมคนละมือภารกิจถึงจะบรรลุตามเปาหมาย”  ผลที่ไดจากการดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ นี้ จะทำให มีคนรูจักสมาคมฯ กวางขวางขึ้น บรรดาผูบริหาร นักธุรกิจ จะรับทราบวามีสมาคมวิชาชีพวิชาชีพอยาง PSMCT นี้
ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการแบบ Not for Profit Organization เราเปนที่พึ่งในเรื่องความรูตาง ๆ ในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
มา 25 ปแลว  

โอกาสในป 2556

        กิจกรรมในป 2556 ที ่นอกเหนือการคาดหมายปกติค ือ PSCMT ไดเปนเจาภาพการจัดประชุม IFPSM World Summit , 
IFPSM : International Federation of Purchasing and Supply Management  คือองคกรอิสระและไมหวังกำไรระดับสากล เปนที่รวมไวซึ่ง
สมาคมทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายระดับชาติเขาไวดวยกัน เรียกวาเปนสมาพันธระดับสากล 
        IFPSM เปนศูนยรวมของสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายจากท้ังโลกเขาไวดวยกัน มีสมาชิกจาก 45 ประเทศท่ัวโลก IFPSM ทำหนาที่
ประสานงานใหเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน (Practice) อันเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย มุงมั่นที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถของสมาชิก ใหตอบสนองตอสมาชิกขององคกรนั้น ๆ อีกทอดหนึ่ง และ IFPSM ก็เล็งเห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการ 
และของประเทศไทย จึงเปนที่มาของการที่ IFPSM ตัดสินใจลงมติจัดการประชุมสุดยอดของโลก (IFPSM World Summit) ที่ประเทศไทย
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ที่จะถึงนี้
สมาชิกจะไดอะไร ?
การประชุมที่ประเทศไทยนี้ทำใหเราไดประโยชนมาก จัดประชุมที่เรา ทั่วโลกบินมาหาเรา มาใหเราสอบถาม มาใหเราเรียนรู เมื่อกรรมการสมาคม
เราไดเรียนรูและสัมผัสประสบการณตรงในการเขาประชุมนี้ ผมเชื่อมั่นเหลือเกินวาจะเกิดแรงขับดันภายในและมีกำลังใจอยางสูง ในการทำงาน
เพื่อสมาคม อันจะนำประโยชนสูสมาชิกทุกคนในที่สุด

เมื่อสมาคมจะเปน Host Country จัดการประชุม IFPSM World Summit 2013 เราก็จะถือโอกาสนี้จัด International Conference 
ฉลองครบรอบ 25 ป สมาคม ฯ จะทำใหสมาชิกไดรับความรูโดยตรงจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนระดับโลก 
ไดสัมผัสบรรยากาศของการประชุมระดับนานาชาติ 
เราจะชวยสมาคมฯ ไดอยางไร ?
ตื่นตัว ตอบรับ : สมาชิกตองตื่นตัวในโอกาสที่สมาคมฯ ไดสรางขึ้นมานี้ ติดตามขาวสาร ความรูที่สมาคมสงผานกิจกรรม หรือสื่อตาง ๆ 
สนับสนุน เสนอแนะ มากขึ้น : การจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็อยาลังเลที่จะมารวมงาน หากสมาชิกตองการจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ
ในกิจกรรมก็สามารถติดตอโดยตรงที่สมาคมไดทกุชองทาง  

ที่สำคัญที่สุดที่ทานจะสนับสนุนสมาคมได ...คือทานสามารถชวยใหวชิาชีพนี้เปนท่ียอมรับโดยการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพ ไมวาทานจะเปนหรือ
ไมเปนสมาชิกของสมาคมฯ โปรดทราบวาทานเปนตัวแทนของผูปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ และมีสวนที่จะทำใหภาพลักษณของวิชาชีพนี้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป... 
ปนี้เรามารวมแรงรวมใจกันนะครับ

2013 The Silver Jubilee of PSCMT
โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv.Cert. PSCM (ITC)

นายกสมาคม ฯ
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เปลี ่ยนแล้ว.....
 “นำ้แข็งขั้วโลกเหนือหนา 10 เมตรเมื่อสิบปีที่แล้ว ปัจจุบันหนาเพียง 3 เมตร อีกสิบปีไม่มีความหนาเหลือเลย โลกเปลี่ยนไปมาก”

เปลี ่ยนแล้ว C.P.S. ชุดวิชาที ่ 3 ชื ่อวิชา “ความรู ้เรื ่องสิ ่งแวดล้อมต่องานจัดซื ้อจัดหา” เปลี ่ยนรูปโฉมจากชุดเดิมแบบไร้ร่องรอยโฉมเก่า 
ทันสมัย ทันกาล ชุดเดิมกลายเป็นอดีต
 ในการจัดอบรม และ สอบรับวุฒิบัตร C.P.S. ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 สมาคมฯ จะเริ ่มใช้ชุดวิชาที ่ 3 นี้เป็นต้นไป
 สมาชิกสมาคมฯ โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลง เพื ่อเตรียมตัวสมัครเข้ารับการอบรม และ สอบ (วิชาที ่ 3 “ใหม่”)
                                    

          ประกาศจากฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สจซท
           มกราคม 2556

C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)  สอบผาน หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

C.P.S. (Certificate in Purchasing and Supply) สอบผานทั้ง 3 หมวดคือ
       หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

       หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธการจัดซื้อจัดหา
       หมวดวิชาที่ 3 ความรูเรื ่องสิ่งแวดลอมตองานจัดซื้อจัดหา
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อบรมและสอบ

C.P.K., C.P.S.C.P.K., C.P.S.

หมวดวิชาที่ 2
กลยุทธการจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 3
ความรูเรื่องสิ่งแวดลอม
ตองานจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 1
ความรูเรื่องการจัดซื้อ

(อบรม 2 วัน)

ขั้นตอนการซื้อและวิธีการขอซื้อ
    - บทบาทและหนาที่ของงานจัดซื้อ
    - ความสัมพันธระหวางเปาหมายงานจัดซื้อ
      และองคกร
    - หัวใจของงานจัดซื้อ และวงจรงานจัดซื้อ
การระบุความตองการในการจัดซื้อ
    - การจัดประเภทสินคาและบริการที่ซื้อ
    - วิธีการเขียนขอกำหนดของสินคาและบริการ
    - External Standards & Internal Standar

      dization

การคัดเลือกผูขาย
    - ปจจัยการเลือกผูขาย และการประเมินผูขาย
    - Economic Order Quantity

    - การวิเคราะหราคาของผูขาย และโครงสราง
      การลงทุน
การเจรจาตอรองเชิงกลยุทธ
    - การวางแผนการเจรจาตอรอง
    - ขั้นตอนในระหวางการตอรอง และหลังจาก
      ตอรองแลว
หลักกฎหมายซื้อขายและจรรยาบรรณงานจัดซื้อ
    - ขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะ
      ซื้อขาย
    - การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
    - หลักฐานเพื่อการฟองรองบังคับคดี
    - หนาที่ความรับผิดชอบของผูซื้อ ผูขาย
    - การโอนกรรมสิทธิ์ การสงมอบ
    - หลักการทำสัญญา เงื่อนไขและขอตกลงที่สำคัญ
    - จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

นโยบายและเปาหมายงานจัดซื้อ
ความแตกตางขององคกรและรูปแบบงานจัดซื้อ
กลยุทธการจัดซื้อ (Purchasing Strategies)

รูปแบบจำลองจัดวางตำแหนงสินคา (Supply 

Positioning Model: SPM)

ขั้นตอน และวิธีการสราง SPM

กลยุทธงานจัดซื้อ โดยประยุกตใช SPM

มุมมองของผูขายมีผลตอการตอรองของผูซื้อและ
กลยุทธการจัดหา
การจัดทำงบประมาณจัดซื้อ
แผนการจัดซื้อ (Supply Planning)

การจัดการพัสดุคงคลัง (Managing Inventory)

ประเภทสินคาคงคลัง วิธีคิดตนทุนสินคาคงคลัง
ระบบในการสั่งซื้อสินคาคงคลัง 3 ระบบ
การกำหนดระดับ Safety stock

การบริหารการผลิตแบบทันเวลา JIT

ภาวะแวดลอมตองานจัดซื้อ
    - ความหมายและชนิดของภาวะแวดลอม
    - ผลกระทบของภาวะแวดลอมที่มีตอองคกร
    - ผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร
ภาวะแวดลอมทางดานการเมือง การปกครอง ดานเศรษฐกิจ 

และดานสังคม
    - ภาวะแวดลอมทางดานการเมืองระดับประเทศ 

      และระดับนานาชาติ
    - นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สงผลตองานจัดซื้อ
    - อิทธิพลของวัฒนธรรมองคกร
    - ผลกระทบของจรรยาบรรณตองานจัดซื้อ
ภาวะแวดลอมทางดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม
    - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีตองานจัดซื้อ
    - พ.ร.บ.ความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา
      ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

    - พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551

    - บทบาทของฝายจัดซื้อในการลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
การประเมินผลงานจัดซื้อ
    - การตั้งตัวชีวัด (KPI) ในการประเมินผลงาน
    - การตั้งเปาหมายและวิธีการวัดผลงาน
    - การประเมินผลงานผูขาย
    - การเก็บขอมูลและทำรายงาน
ความรูเกี่ยวกับตนทุนสำหรับงานจัดซื้อ
    - ความหมายและความสำคัญของตนทุน
    - ประเภทตนทุน
    - การใชความรูเรื่องตนทุนกับงานจัดซื้อ
การวิเคราะหงบการเงินและอัตราสวนทางการเงิน
    - ความหมายของงบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
    - การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
    - การวิเคราะหงบกระแสเงินสด



หมายเหตุ:
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สำหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น  

       สมัครสมาชิกใหม สมาชิกรายป 100 บาท
    สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

4. กรุณาชำระดวยเงินสด เช็คขีดคลอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม  

ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย”  

ประเภท บัญชีออมทรัพย  
ธนาคารกสิกรไทย    

สาขายอยสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองชองนนทรี  
เลขที่บัญชี 747-2-13256-8

สอบถามขอมูลเพิ ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ขั ้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร.0 2678-6786-7 แฟกซ 0 2678 6788 
E mail : helpdesk@psmct.or.th
Website : http://www.psmct.or.th

วางแผนเสียแตเนิ่น ๆ [ตารางอบรมและสอบ 2556] 

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน

หมวด 1  เสารที่ 2 - อาทิตย ที่ 3
หมวด 2 เสารที่ 16 - อาทิตย ที่ 17
หมวด 3 เสารที่ 23 - อาทิตย ที่ 24

หมวด 1  เสารที่ 6 - อาทิตย ที่ 7
หมวด 2 เสารที่ 13 - อาทิตย ที่ 14
หมวด 3 เสารที่ 20 - อาทิตย ที่ 21

หมวด 1  เสารที่ 2 - อาทิตย ที่ 3
หมวด 2 เสารที่ 9 - อาทิตย ที่ 10
หมวด 3 เสารที่ 16 - อาทิตย ที่ 17

อาทิตยที่ 31 อาทิตยที่ 28 อาทิตยที่ 24

อบรม

สอบ

สมาชิกรายป สมาชิกตลอดชีพ

6,385 5,763

19,155 17,229

C.P.K.

C.P.S.

ลงทุนกับความรูวันนี้ คุณจะไดสิ่งดีๆ ที่คุมคา คิดถึง เร่ืองจัดซื้อ ….. คิดถึง PSCMT

สถานที่ โรงแรมอมารีเอเทรียม  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สถานที่

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่  www.pscmt.or.th 

2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที ่  
    e-mail: helpdesk@pscmt.or.th, wijitra@pscmt.or.th

วิธีการสมัคร



26 01 13

Vendor Management 
inventory

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

TOPIC

- Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

- What is VMI?

- Type of VMI

- VMI Process

..........

นธธธ   

อ.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

TOPIC

- What Changes

- JIT and Lean Philosophy

- Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

..........

ออออ.

Supply Strategy

18 01 13 19 01 13to

Communication for 
Negotiation

TOPIC

- ทำไมการเจรจาตอรองจึงสำคัญตอธุรกิจ

- กับดักการเจรจาตอรอง

- การพิสูจนความเช่ือทางการเจรจาตอรอง

- การเจรจาตอรองแบบไมใชคำพูด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  า  

Essential Knowledge for 
Purchasing Professional 1

TOPIC

- บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

- Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี

- เขาใจเปาหมายของแตละสินคาและ

บริการท่ีจัดซื้อ

- การระบุความตองการท้ัง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

- กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ อออออออออ.อ

ตนนนน

24 01 13

25 01 13 26 01 13to

Overseas Purchasing 
Techniques

TOPIC

- พิธีการศุลกากรเกีย่วกับการนำเขา

- สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใต

กรอบความตกลงเขตการคาเสรี

- สัญญาการคา 

- Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

- สินเชื่อเพ่ือการนำเขา 

..............

อ.ยุพด ีเจริญสุข

อ.กฤติกา ปนประเสริุ 
คุณ 

ออออ.ก

ขขข

ุ 

11 01 13

TOPIC

- รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

- เครื่องมือลีนเพ่ือใชลดความสูญเปลา 

- วิธีการนำลีนมาใชในองคกรท่ัวไป 

- ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน 

..........

อ.ศตกร หงสจรรยา ยาาาาา  

Lean Supply Chain 
Strategy

08 02 13

Finance for strategic 
procurement

S
p

TOPIC

- สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO คาดหวัง

จากนักจัดซื้อ

- งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

- จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

- ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา / ผูขาย

ผานอัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis)

- กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในรูปแบบตาง ๆ

..............

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม อออ.

อ.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

TOPIC

- ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

- วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

- การเตรียมตัวเพื่อการเจรจา

- ขอควรระวังที่ผูที่เพ่ิงเริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

..........

ออออ.

Practices Negotiations 
For Buyers

08 02 13

15 02 13



TOPIC

- การวิเคราะหและการจัดกลุม รายจาย 

Spending  Analysis

- ตนทุนและการต้ังราคาสินคา

- Total Cost of Ownership (TCO) 

..........

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุนทุ

Purchasing Knowledge 
for Cost Saving

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

TOPIC

- Purchasing Mix  หัวใจของการจัดซ้ือ

- ความสำคัญ และ หลักการบริหารงานจัดซ้ือ

- รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการ สิ่งที่จะซื้อ

- นักจัดซื้อ ผูขอซื้อ ควรทำอยางไร

เพื่อใหงานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ
Purchasing for 
Non purchaser

ัฒน 

Essential Knowledge for 
Purchasing Professional 2

TOPIC

- Sourcing v.s. Strategic Sourcing

- 8 ขั้นตอนในการประเมินเพื่อคัดเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

- รูปแบบความสัมพันธกับซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

- รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน 

- ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ 

..............

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน

อ.อกนิษฐ สมิตะพินท ุ

อ

อออออออออออ..อก

ัตนนนนนนนนนนน

อTOPIC

- ความสำคัญของการจัดซื้อในองคกร      

- อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

- นักจัดซื้อมีสวนรวมในการเพ่ิมความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

..........

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุนทุ

Purchasing Operation 
Excellence

09 02 13

15 02 13 16 02 13to

16 02 13

22 02 13

TOPIC

- ความจำเปนท่ีตองเก็บสินคา

- บทบาทของคลังสินคาในโลกแหงการแขงขัน 

- ประเภทของคลังสินคา

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา  

..........

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร ออ.เกีย

Warehouse 
Management

14 03 13

Knowing 
Salesman's Tactic

TOPIC

- จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลสแมน

- การวิเคราะหการขายแบบเกาและแบบใหม

- Workshop การขายและขบวนการกิจกรรม

ทางการตลาด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  า  

21 03 13

Measuring 
Purchasing Function, 
Vendor Rating and  
Purchasers 
Performance 
Techniques

TOPIC

- ผลสำรวจส่ิงท่ีผูบริหารคาดหวังจากฝายจัดซ้ือ

- หัวขอ (Area) ท่ีควรต้ังเปนผลงานของฝายจัดซ้ือ

- คนหาตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) ในแตละ

หัวขอ (Area)

..........

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน รัตนนนน 

22 03 13

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

14 03 13

หลักสูตรสัมมนา
มกราคม - มีนาคม

 255 2556
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18-19
FRI-SAT

Supply Strategy
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FRI

Communication for Negotiation
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25-26
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SAT
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Measuring Purchasing Function, 
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"ตารางกิจกรรมดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7

e-mail: helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th



งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และ Purchasing Month #22

“ จิตเบิกบาน...งานสมบูรณ ”
วันเสารที ่9 มีนาคม 2556

ถนนสุขุมวิท 22 (รถไฟฟา BTS สถานี พรอมพงษ)
ณ หอง Queen’s Park 1 – The IMPERIAL QUEEN’S PARK HOTEL BANGKOK

07:45 - 08:20   ลงทะเบียน พรอมพบปะเพ่ือนใหม และทักทายเพ่ือนเกา
08:30 - 10:00   การบรรยายหัวขอ “จิตอจัฉริยะ รหัสลับแหงปญญาที่นักจัดซื้อควรรู” 

   โดย ดร. ปริญเนตร สุวรรณศรี 
10:00 - 10:30  คอฟฟเบรค สนุกกับกิจกรรมจากบูธผูสนับสนุน
10:30 - 11:00     แถลงผลงานสมาคม โดยคุณอกนิษฐ สมิตะพินท ุนายกสมาคมฯ 

11:00 - 12:00  เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม
12:00 - 13:00     รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00     การบรรยายธรรมหัวขอ “จิตเบิกบาน งานสมบูรณ”
   โดย พระอาจารยประสงค ปริปุณโณ
15:00 - 15:30  คอฟฟเบรค ลุนรางวัลจากบูธผูสนับสนุนตอ
15:30 - 16:30  การบรรยายหัวขอ “Purchasing Process Development & Transforming” 

   โดย คุณวัชรินทร มากมี 

เนื่องจากการประชุมในปนี ้จะมีการเลือกตั้ง
กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม พรอมทั้งจะมีการบรรยาย ถึง 3 เรื่อง 3 รสชาด 

ขอใหสมาชิกมาลงทะเบียนกันแตเชา 
เพื่อใหการประชุมและการบรรยายเปนไปตามกำหนดการ



พระอาจารยประสงค ปริปุณโณ
อดีตเจาอาวาสวัดปาชิคาโก พระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป

มีผลงานดานรอยแกว รอยกรองที่ใหขอคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม
ในการดำเนินชีวิต ทานเปนผูเขียนหนังสือ “ หักหอกเปนดอกไม ”
และยังมีผลงานหนังสือที่มีทั้งภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ 
เปนที่ชื่นชอบของคนทุกวัยและแพรหลายทั้งในและตางประเทศ

ทานจะมาบรรยายธรรมในหัวขอ “ จิตเบิกบาน...งานสมบูรณ ”

ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี (ครูโน๊ต) 

สุดยอดนักยุทธศาสตรการเรียนรู ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของเด็กไทย
ในการประกวดศิลปกรรมระดับโลก 
ผูเขียนหนังสือ “จิตอัจฉริยะ Genius 7 ” 
จะมาไขความลับแหงปญญาที่นาอัศจรรยที่สุด 
ในหัวขอ “ จิตอัจฉริยะ รหัสลับแหงปญญาที่นักจัดซื้อควรรู ”

คุณวัชรินทร์ มากมี
"Corp Procurement Officer"

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
จะมาแบงปนหลักการบริหารงานจัดซื้อ การพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานจัดซื้อสู ความเปนเลิศขององคกร
ในหัวขอ “Purchasing Process Development & Transforming”

วิธีการสำรองที่นั่ง : ลงทะเบียน ON-LINE เท่านั้น ที่ www.pscmt.or.th

เพื่อให้สมาคมฯ เตรียมต้อนรับต้อนรับทุกท่านอย่างดีที่สุด สมาคมฯ ขอปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ภายในวันที่ 25 ก.พ. 56 เท่านั้น และหากท่านสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้  ขอความกรุณา 
แจ้งยกเลิกกับทางสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์แก่สมาชิกท่านอื่น และมิให้สมาคมฯ เสียค่าใช้จ่ายโดยสูญเปล่า

ดดร
สสสุด
ใใใน
ผผผููเขี
จจจะ
ใใใน

Free!งานนี้
สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน  

อย่าลืมเตรียมนามบัตรมาแลกเปลี่ยนกันเยอะ ๆ นะคะ...แล้วพบกันค่ะ !!!

¨ÓÀÒ¾ÃÍÂÂÔéÁáÅÐàÊÕÂ§ËÑÇàÃÐáºº¹Õéä´ŒÁÑêÂ?... »‚¹ÕéàÃÒ¨Ðä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ¤ÇÒÁÊØ¢áºº¹Õé¡Ñ¹ÍÕ¡
ÍÂ‹Ò§àμçÁÍÔèÁá¹‹¹Í¹



วันเสารที ่2 กุมภาพันธ 2556

เวลา 9:30 – 11:30 น.

วันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2556

เวลา 9:30 – 11:30 น.

สนใจเขารวมรับฟงเสวนา โดยไมเสียคาใชจาย สามารถลงทะเบียน ไดที่ www.pscmt.or.th
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Helpdesk@pscmt.or.th  หรือ ติดตอที่ 02-678-6786 to 7

อาหารสมองรายการ

ครั้งที่ 53-54

Food forThought

PSCMT รวมกับ Thailand Business Pages 
จัดงานเสวนา ในงาน Thailand Industrial Fair 2013 

หัวขอ “ ซื้ออยางไร ใหโดนใจผูบริหารเต็ม ๆ ” นำการเสวนาโดย อาจารยอกนิษฐ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ
ณ หองประชุม ไบเทค บางนา ชั้น 2 

คุณศตกร  หงสจรรยา
Asia-Pacific, 
Certified LEAN Master
At Success Co., Ltd.

คุณฉัตรชัย ทรัพยประพฤทธ์ิ
Supply Chain Manager
Purac (Thailand) Ltd.

คุณอนุชา บุรเทพ
Acting For Div. Manager, 
Supply Management
PTT Maintenance and Engineering Co., Ltd.

คุณทันงาม ประยูรสกุล
Thailand Group Purchasing Manager
Crown Food Packaging (Thailand) 
Public Co., Ltd.

คุณศรัณยา ชัยบัญชากิจ
Category Manager, 
Sourcing & Supply Chain, South Asia
Kimberly – Clark (Thailand) Co., Ltd.

คุณศุภสรร หงสลดารมภ
ผูจัดการแผนกจัดซื้อจัดจาง
บริษัท เสริมสุข (มหาชน) จำกัด





4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญช ีธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชอีอมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่



ฉบับท่ี 169 ประจำเดือน มีนาคม 2556 - เมษายน 2556 / สำหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

   เมื่อตลาดเกิดการแขงขันที่รุนแรง บริษัทจะใชวิธีเขาซื้อหรือควบรวม
บริษ ัท (Merger and Acquisition, M&A) M&A เพ ื ่อเต ิบโตแบบ
กาวกระโดดและตัดคูแขงออกจากตลาด การควบรวมบางลักษณะเปนการ
ซื้อกิจการมาเพื่อตัดโอกาสทางธุรกิจของคูแขง บางลักษณะควบรวมเพื่อ
ตอยอดธุรกิจ  เมื่อเหตุผลในการทำการควบรวมตางกัน ผลกระทบและ
กลยุทธในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนจึงตางกัน
    การควบรวมในบริษัทที่มีสินคาประเภทเดียวกัน และตองการควบคุม
หรือปรับระบบใหเกิดความคุมคาจากขนาด จะมีการรวบรวมความตองการ
ซื้อ เปรียบเทียบเงื่อนไขการซื้อ หรือ คุณสมบัติของสินคา และทำการปรับ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหมีจำนวนซื้อมากขึ้นและสามารถตอรอง
ใหไดเงื ่อนไขที่ดีขึ ้นไดอีก สวนคนที่ทำงานอยู ก็คงรูสึกหวั่นไหวไมนอย
เพราะหลังจากที่เขารวมจำนวนซื้อและปรับระบบเรียบรอย ตอมาก็คง
จะมาดูเรื่องวิธีทำงานและปรับลดกำลังใหเหมาะสม แตสวนใหญคนเกง 
คนที่ทำงานเปนทีม และ คนที่ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมมักจะอยูรอด
    การควบรวมแบบคนละธุรกิจ จะเนนเขาไปซื้อเพื่อดำเนินกลยุทธตอยอด
ธุรกิจใหแข็งแรงขึ้นกวาเดิมโดยเร็ว แทนที่จะสรางขึ้นเองใหม เชน บริษัท
ผลิตเครื่องดื่มไปซื้อบริษัทกระจายสินคาเพื่อตองการใชชองทางการจัด
จำหนาย การขนสงของเขา, หางสรรพสินคาไปซื้อบริษัทที่ทำ on line 
shopping เพ ื ่อต องการช องทางการขายแบบ  On l ine ท ี ่ เขาม ี
ความชำนาญอยู, บริษัทผูผลิตยาตองการซื้อเทคโนโลยีหรือลิขสิทธที่บริษัท
คนควาวิจัยไดครอบครองไว เปนตน
    อยางไรก็ตามนักกลยุทธมีแผนการทำงานหลัง การควบรวมกิจการทั้งใน
ระยะกลางและระยะยาวอันจะเปนหัวใจสำคัญที่ทำใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของการควบรวมกิจการ และมีความเสี่ยงบางอยางที่ตองทำการสื่อสารและ
บริหารจัดการ  

สิ่งที่นักวางแผนกลยุทธจะทำเมื่อเกิดการ M&A ขึ้นคือ 

 1. รวมรวมตัววัดการทำงานตาง ๆ ของบริษัททั ้งคู เพื ่อการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ เชน Account Payable, Account Receivable, 
Production Yield,  Stock level & Stock turnover rate, 
จำนวนซัพพลายเออร
 2. เปรียบเทียบวิธีการทำงาน สังเกตการทำงานที่ผิดปกติ โดยใช
ประโยชนของมุมมองท่ีไมเคยชินตองานน้ัน ๆ (พวกท่ีเขาทำอยูประจำ มักเคยชิน
กับวิธีการเดิมและคิดวาเปนวิธีที่ดีที่สุดแลว) นักกลยุทธใชมุมมองที่ใหม
ตองานและคิดแบบตรรกะ และคิดไปถึงการวางแผนหากจะตองเปล่ียนแปลง
วิธีการทำงานในระยะตอไป

ควรทำอะไรหลังจากการ “ควบรวม/เข้าซื้อ”  
What we have to do after Merger and Acquisition (M&A)?

โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv.Cert. PSCM (ITC)

นายกสมาคม ฯ

 3. วางแผนรวมกัน เชน แผนการผลิต แผน
สั่งซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินคาคงคลัง รวมถึง
ความตองการลูกคา (Demand forecasting) 
และแผนการจัดสง  การวางแผนรวมกันจะ
ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และเรียนรู
วิธีการทำงาน แบะขอจำกัดของกันและกัน 
 4. ทบทวนโครงสรางองคกรและโครงสรางซัพพลายเชน วางแผน
การเปลี่ยนแปลงอยางละเอียด 
    4 ขอที ่กลาวมานี ้ตองมีเปาหมาย  ระบุกรอบเวลาที ่ชัดเจน และลง
รายละเอียดการทำงานใหมากที่สุด อยาผลีผลามดำเนินการในชวงแรก 
อยารวบงานเขามาไวในระบบเดียวกันเร็วเกินไป แตก็อยาปลอยเวลาใหผานไป 
ตองวางแผนท้ัง 4 ขอ ท่ีวาไปน้ีอยางดี เพ่ือใหประโยชนสูงสุดในการทำ M&A
สามขอแรกอานแลวดูจะเขาใจงายกวาขอสี่ 
    ในขอสี่ ขยายความละเอียดสิ่งที่ตองพิจารณาคือ มุมมองจากภายนอก
องคกรซัพพลายเออรและผูเกี่ยวของทั้งหมด จะมองวาโครงสรางทางดาน
ซัพพลายเชนจะเปลี ่ยนไป ชองทางการติดตอสื ่อสารอาจเปลี ่ยนไป 
กระบวนการทำงานอาจจะถูกปรับเปลี่ยน และที่สำคัญและตองระมัดระวัง
คือความไวเนื้อเชื่อใจหรือความสัมพันธที่เคยสั่งสมไวอาจจะถูกลดระดับ
หรือมลายหายไปในพริบตาหากเกิดความผิดพลาดแมเพียงเล็กนอย
    การบริหารความสัมพันธของคูคาเปนส่ิงสำคัญท่ีตองมีแผนการดำเนินการ
ที่ชัดเจน คูคาที่มีมูลคาการซื้อขายกันมาก ๆ และคูคาที่มีความสำคัญตอ
ผลิตภัณฑของเรามาก ๆ เราตองมีการบริหารความสัมพันธอยูตลอดเวลา 
และความสัมพันธเปนเรื่องที่ตองลงทุน เปนเรื่องที่ตองมีการบริหารจัดการ 
ความสัมพันธไมไดเกิดขึ้นไดเอง และที่สำคัญความสัมพันธตองใช “คน” 
เปนหลัก ตองเก็บคนที่“กุม” ความสัมพันธเหลานี ้เอาไวกอน และถาย
ความสัมพันธที่มีระหวาง คนกับคน ใหมาเปนระหวาง องคกรตอองคกร 
    เม ื ่อข าวการเข าซ ื ้อและควบรวมไดถ ูกเผยแพรออกไป ความคิด 
การคาดการณถึงผลกระทบไปตางๆ นาๆ ก็เกิดขึ้นชนิดที่ควบคุมไมไดและ
รวดเร็วมาก แผนการสื่อสารที่จะตองสื่อสารไปยังคูคา การแจงทิศทางและ
นโยบายธุรกิจ การเตรียมความพรอมของซัพพลายเชนตองถูกเตรียมไวอยาง
ชัดเจนและพรอมตอการปฏิบัติโดยเร็ว  การจัดลำดับความสำคัญของ
กิจกรรมและระบุผู รับผิดชอบจะเปนวิธีการที่ทำใหมั ่นใจในความสำเร็จ
มากยิ่งขึ้น 
       ผมเปนกำลังใจชวยหากใครไดรับผลกระทบของ M&A โดยเฉพาะ
หากเราเปนฝายถูกเขาซื้อ อยาตกใจครับ  ตั้งสติใหดี มองไปขางหนา 

และชวยเขาทำงานทั้งสี่ขอที่วามานี้ ผมวาอยูรอดและสงางาม 

พลายเชนแหงประเทศไทย
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มาคม ฯ
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   เมื่
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คนที่
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17 05 13
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 ทำไมการเจรจาตอรองจึงสำคัญตอธุรกิจ

 กับดักการเจรจาตอรอง

 การพิสูจนความเช่ือทางการเจรจาตอรอง

 การเจรจาตอรองแบบไมใชคำพูด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Communication for 

Negotiation

04 04 13

26 04 13

 บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

 Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี

 เขาใจเปาหมายของแตละสินคาและ

บริการท่ีจัดซื้อ

 การระบุความตองการท้ัง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

 กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 1

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

19 04 13 20 04 13to

 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเขา

 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใต

กรอบความตกลงเขตการคาเสรี

 สัญญาการคา 

 Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

 สินเชือ่เพื่อการนำเขา 

..............

Overseas Purchasing 

Techniques

อ.ยุพดี เจริญสุข
อ.กฤติกา ปนประเสริุ 

OOOOverveve sea

อ

19 04 13 20 04 13to

 นิยามความเสี่ยง

ประเภทความเส่ียง

ทฤษฏีความเสี่ยง

การวิเคราะหความเสี่ยง

การใชเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

แนวโนมความเสี่ยงในอนาคต

ความเส่ียงในการจัดซ้ือและซัพพลายเชน

..............

แลละซะซัพัพพพลพพลพลพลลลลายายายายาายายเชชเชเ นน

Strategic risk management
in purchasing and

supply chains

อ.ศตกร หงสจรรยา 

 What Changes

 JIT and Lean Philosophy

 Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

 Purchasing Portfolio Management

 Purchasing and SCM Strategic Cycle

..........

Supply Strategy

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

y

นคุณณณณณ นคณณณณณนคณณณณณ

Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคลลลลล
วหออ

  

อม มม ม ม 

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ คุณณณ คณณณคณณณ

Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตวัเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิง่เริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

10 05 13

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุ
Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจัดซ้ือในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจดัซ้ือมีสวนรวมในการเพ่ิมความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจดัซ้ือ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรียกรอง

คาเสียหาย

..........

 รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

 เคร่ืองมือลีนเพื่อใชลดความสูญเปลา 

 วิธีการนำลีนมาใชในองคกรทั่วไป 

 ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน

 การนำเทคนิคและเคร่ืองมือมาใชใน

ซัพพลายเชน

 วิเคราะหสายธารแหงคุณคาในงานจัดซื้อ

 การต้ังเปาหมายความสำเร็จในการลดตนทุน

 กรณีศึกษาและเคล็ดลับในงานจัดซ้ือแบบลีน 

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมนิเพื่อคัดเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกบัซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

17 05 13 18 05 13to



18 05 13

06 06 13

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

หลักสูตรสัมมนา
เมษายน - มิถุนายน

 255 2556

 Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

 What is VMI?

 Type of VMI

 VMI Process

 Pro and Con

 VMI agreement and Contract 

Management

 VMI implementation and challenges

 Key to Success 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

Vendor Management 

inventory

 ความสำคัญและความเก่ียวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการสิ่งที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการการ

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for Non purchaser

25 05 13

 Supplier มีความสำคัญอยางไรกับเรา

 ทัศนคติผิดๆที่เรามีตอ Supplier 

นักจัดซื้อควรปรับเปลี่ยนมุมมองอยางไร

 Buyer Character ตองเปนคนมี

ลักษณะอยางไร

 การแบงประเภทของ Supplier เพ่ือ

วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารและ

นำไปสู business alliance(Kris Mode)

 การทำ Supplier award 

อ.เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ

How to create 

Business Alliance

อ.อ.อ.ออออออ เกเกเก

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร บบบุตุตุตุตุตุตุ รรรรรรร รร ร  

Warehouse Management

 ความจำเปนท่ีตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสนิคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจดัเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคลื่อนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

..........

13 06 13

 การวิเคราะหและการจดักลุม 

รายจาย Spending Analysis

 ตนทุนและการตั้งราคาสินคา

 Total Cost of Ownership (TCO)

 เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร

 การเลือกซัพพลายเออร

 ปริมาณการซื้อนอย มีผูขายนอยราย 

จะตอรอง อยางไรดี

..........

Purchasing Knowledge 

for Cost Saving

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ

ledge e e e 

ng

ทุ

15 06 13

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หัวขอ (Area) ที่ควรต้ังเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

 คนหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ใน

แตละหัวขอ (Area)

 ตัวอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำ

ไปเลือกใชไดทันที

 กำหนดนิยามเพืื่อการคำนวนและ

เก็บผลงานของแตละ KPI

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

รคำนวนและ

PI

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

21 06 13

 การแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน

 พื้นฐานความเขาใจระหวางโลจิสติกส 

และซัพพลายเชน

 ความทาทายในการบริหารซัพพลายเชน

 ความรวมมือในซัพพลายเชน

 ปรากฎการณและผลกระทบของ 

Bullwhip Effect

 กลยุทธการสรางความไววางใจใน

ซัพพลายเชน

.........

Supply Chain Management 

อ.อกนษิฐ สมิตะพินทุ

agemmemenent t t

ทุ

22 06 13

 จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลสแมน

( Death of a salesman )

 การวิเคราะหการขายแบบเกาและ

แบบใหม

 Workshop การขายและขบวนการ

กิจกรรมทางการตลาด

 Workshop การขายเชิงกลยุทธ

 สไตลการขายแบบตางๆ

 อุปนิสัยแหงความสำเร็จของนักขาย

.........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Knowing 

Salesman's Tactic

27 06 13

อ



        สวัสดีคะ พี่นองชาว PSCMT ทุกทาน กอนอื ่นตอง
ขอขอบคุณที่ทุกทานใหความสนับสนุนกิจกรรมการสัมมนาของ
สมาคมฯ มาอยางตอเนื่อง ฝายฝกอบรมและสัมมนา ของเราจึง
มีการพัฒนา หลักสูตรใหมๆ ที่นาสนใจ เพื ่อใหสมาชิกของเรา 
ไดนำความรูที่ไดรับไปปรับใชในงานของทานอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
        ซึ ่งในปจจุบัน การทำงานไมวาจะเปนอาชีพใด ไมเวน
แมกระท้ังนักจัดซ้ือเอง ก็จะประสบปญหากับความเส่ียงในการทำงาน 
ซึ่งก็มีผลกระทบอยูหลายปจจัยดวยกัน แลวเราจะรับมืออยางไร 
กับความเสี ่ยงที ่จะเกิดขึ ้น มีวิธีปองกัน ควบคุม หรือ บริหาร
ความเสี่ยงอยางไร ใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด
               เรามาขอความคิดเห็น และคำแนะนำจาก อาจารย
ศตกร หงสจรรยา Adv. CIPS, CPM ปจจุบันทานดำรงตำแหนง 
รองกรรมการผูจัดการ ในบริษัท At-Success Marketing Co.,Ltd 
ผูเชี่ยวชาญดาน Lean & Supply Chain และ ดานการจัดการ
บริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ อะไร
         ความเสี่ยง (Risk) มีหลายคำนิยาม แตรวม ๆ สรุปไดวา 
ความเสี่ยง คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 
มีทั ้งเหตุการณดีเกินคาด และเหตุการณรายเกินไป ซึ ่งสอง
เหตุการณนี้สามารถนำเราไปสูภยันตรายได  นักบริหารระดับโลก
จะแยก การบริหารจัดการ ความไมแนนอน (Uncertainty) 
ความเสี ่ยง (Risks) และภยันตราย (Threats) ใหแตกตางกัน 
และในตัวความเสี่ยงเอง ก็จะแบงออกเปน 

่

กำจัดความเสี่ยง กับ 

ความเสี่ยงแทจริง (Pure risk) คือ ความเสี่ยงที่มีแตผลรายเทานั้น และ 
ความเสี ่ยงคาดการณได (Speculating risk) คือ ความเสี ่ยงที ่อยู ใน
ภาวะวิสัยที่อาจจะกลายเปนผลดีได  คำนิยามที่ใหนี้ หลายคนอาจไดยิน
เปนครั ้งแรกเพราะเขาใจวา ความเสี ่ยงมีแตผลรายเทานั ้น เปนแบบ 
Pure Risk และยากตอการบริหารจัดการ ซึ่งจริงๆ แลว ความเสี ่ยง
สามารถบริหารจัดการไดและทำใหโอกาสในการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 
นอกเหนือความคาดหมายจากแผนงานเราลดลงไปได จนไมมีผลกระทบ
ตอการดำเนินงานของเรา 
        ทำไมตองเรียนรูเรื่องการจัดการกับความเสี่ยง (รูเรื่องความเสี่ยง 
สำคัญอยางไร)
       ความเส่ียงมักถูกละเลย มองไมเห็น และไมใหความสำคัญ จนนำไป
สูความเสียหายตอธุรกิจ ปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก รวดเร็ว และ
สงผลในวงกวาง เชน พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้น ศักยภาพของคูแขง ปญหาแรงงาน คาแรงงาน ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนเปนความเสี่ยงที่หากธุรกิจไมมีแผนรับมือ
อาจกระทบตอความสามารถในการบริการลูกคา (Service level) และ

ตนทุนธุรกิจ (Cost) ลดทอนประสิทธิภาพของหวงโซอุปทาน ในทางกลับกัน 
หากธุรกิจสามารถปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงตางๆได จะสามารถสราง
ความแตกตางในมุมมองของลูกคา บริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสรางเสถียรภาพในหวงโซอุปทานใหเหนือกวาคูแขงไดชัดเจนหรือ
ที่เราเรียกวา Competitive advantage และถาเราบริหารความเสี่ยง
ไดดีมากเทาไหร ธุรกิจจะสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนแบบ Sustainable
Growth มากขึ ้นเทานั ้น ดังนั ้น นักบริหารทุกทานตองเรียนรู การ
บริหารความเสี่ยง (Risk management)

INTERVIEW



ความเสื่ยง เกี่ยวของกับนักจัดซื้ออยางไรบาง
 นักจัดซื ้อ หรือ ผู บริหารซัพพลายเชน จะตองประเมิน

ความเสี ่ยงในระบบจัดซื ้อและซัพพลายเชนตลอดหวงโซอุปทาน 
เพ่ือชวยลดภยันตรายของธุรกิจและสงเสริมใหธุรกิจเขมแข็งอยางย่ังยืน 
ซ่ึงความเส่ียงมีแหลงท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอก ความเส่ียงภายใน 
(Internal risks) นั ้นสามารถพบไดตามกระบวนการตางๆ เชน
ความผิดพลาดในการสงผานขอมูลจากลูกคาไปยังผู ขายวัตถุดิบ 
สวนความเสี ่ยงภายนอก (External risks) นั ้นเก ิดจากปจจัย
นอกเหนือการควบคุม เชน ภัยธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล ขอกำหนด
ทางสิ่งแวดลอม ฯลฯ ความเสี่ยงเหลานี้สงผลใหกระบวนการตางๆ
ในหวงโซอุปทานไมสามารถดำเนินงานตามแผนที่ไดวางไว 

 นักจัดซื้อตองบริหารจัดการเรื่องจัดหาวัตถุดิบ เครื่องจักร 
และการขนสงที ่ม ีค ุณภาพใหทันเวลาภายใตตนทุนที ่เหมาะสม
ซึ ่งเปนหนาที ่สำคัญของนักจัดซื ้อ แตในปจจุบัน การทำงานของ
นักจัดซื้อตองเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย แปลกใหม และคาดไมถึง 
เชน โรงงานหยุดการผลิตกระทันหันเพราะสภาวะอากาศแปรปรวน
หรือภัยธรรมชาติ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ สิ่งเหลานี้
เปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพของการจัดซื้อและ
หวงโซอุปทานที่นักจัดซื้อตองปองกันลวงหนา อยาปลอยใหเกิดขึ้น
แบบไมมีมาตราการรองรับแกไขปญหาในงานของตนเอง

นักจัดซื้อจะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอยางไร
 การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อนั้นตองมองตลอดทั้ง

หวงโซซ ัพพลายเชน แลวมากำหนดกลยุทธปองกันความเสี ่ยง
(Strategic Risk management) ใหสอดคลองกับธุรกิจ เมื ่อได
กลยุทธที่ดียอมนำไปสูปฏิบัติการงานที่เยี่ยมยอดดวย (Excellent 
Operation)  หลายคนอาจจะไมรูวาความเสี่ยงมีอะไรบาง นาแปลก
ที่ความเสี่ยงขอหนึ่งที่พบเห็นในหลายธุรกิจ คือความเสี่ยงที่นักจัดซื้อ

ไมมีเคยมีกลยุทธเลย หรือ มีกลยุทธไมสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ
ขององคกร และไมแผนงานลดความเสี่ยงตลอดกระบวนการ การรับมือ
ความเสี่ยงตองเริ่มจากการจัดการความเสี่ยงระดับกลยุทธ โดยเริ่มจาก
การสรางความเขาใจวา จุดแข็งของธุรกิจคืออะไร และเปาหมายใน
หวงโซอุปทานของสินคาที ่ตองการจัดหาคืออะไร นักจัดซื ้อตองมอง
เสนทางการไหลของสินคา (Material flow) การไหลของขอมูล (Information 
flow) การไหลของเงินทุน (Financial flow) ใหตรงกับกลไกของตลาด 
ศักยภาพของผูผลิตแตละราย ชองทางจัดจำหนาย วิธีการขนสง ฯลฯ 
จากนั้นนำมาวิเคราะหเพื่อหาความเสี่ยงและประเมินความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงหาวิธีการรองรับความเสี่ยงเหลานั้นบนความสมดุล
ระหวางตนทุน (Cost) และประโยชนที่ไดรับ (Benefit) เครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะหนั ้นมีใหเลือกมากมาย เชน Pareto chart, Makigami, 
Six Sigma, Evaluation matrix ซึ่งควรเลือกใชใหเหมาะสม

       โลกเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจและภัยทางธรรมชาติ ถึงเวลาแลวที่นักจัดซื้อและนักบริหาร
ซัพพลายเชนจำเปนตองมีความรูเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเปน
อาวุธในการทำงาน ชวยใหธุรกิจรอดพนจากภยันตราย และยิ่งกวานั้น
ชวยใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั ่งยืน และเมื ่อธุรกิจเราเติบโต 
ประเทศเราก็เจริญ ผลดีเหลานี้จะกลับมาสูผูปฏิบัติงานไมมากก็นอยครับ 

อ.ศตกร หงสจรรยา 
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หมายเหตุ:
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สำหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น  

       สมัครสมาชิกใหม    สมาชิกรายป 100 บาท
      สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

   ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

4. กรุณาชำระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม  

ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย”  

ประเภท บัญชีออมทรัพย  
ธนาคารกสิกรไทย    

สาขายอยสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองชองนนทรี  
เลขที่บัญชี 747-2-13256-8

สอบถามขอมูลเพิ ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
โทร.0 2678-6786-7 

E mail : helpdesk@psmct.or.th

วางแผนเสียแตเนิ่น ๆ [ตารางอบรมและสอบ C.P.K., C.P.S.] 

ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2556

หมวด 1  เสารที่ 6 - อาทิตย ที่ 7
หมวด 2 เสารที่ 13 - อาทิตย ที่ 14
หมวด 3 เสารที่ 20 - อาทิตย ที่ 21

หมวด 1  เสารที่ 2 - อาทิตย ที่ 3
หมวด 2 เสารที่ 9 - อาทิตย ที่ 10
หมวด 3 เสารที่ 16 - อาทิตย ที่ 17

หมวด 1  เสารที่ 1  -  อาทิตย ที่ 2
หมวด 2 เสารที่ 15 -  อาทิตย ที่ 16
หมวด 3 เสารที่ 22 - อาทิตย ที่ 23

อาทิตยที่ 28 อาทิตยที่ 24 อาทิตยที่ 30

อบรม

สอบ

สมาชิกรายป สมาชิกตลอดชีพ

6,385 5,763

19,155 17,229

C.P.K.

C.P.S.

ลงทุนกับความรูวันนี ้คุณจะไดสิ่งดีๆ ที่คุมคา คิดถึง เรื่องจัดซื้อ ….. คิดถึง PSCMT

สถานที่ โรงแรมอมารีเอเทรียม  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
สถานที่

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่  www.pscmt.or.th 

2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที ่  
   e-mail: helpdesk@pscmt.or.th, wijitra@pscmt.or.th

วิธีการสมัคร

หมวดวิชาที่ 2
กลยุทธการจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 3
ความรูเรื่องสิ่งแวดลอม
ตองานจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 1
ความรูเรื่องการจัดซื้อ

(อบรม 2 วัน)

ค
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ประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท Engineering Management The University

of Melbourne

ลักษณะการทำงานในตำแหน่งของคุณ ?

ปัจจุบันทำงานมา 3 ปี 3 เดือน ส่วนงานจัดซื ้อและจัดจ้าง
อุปกรณ์และชิ ้นส่วนด้านวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง นอกจาก
นี ้ร ับผิดชอบดูแลส่วนการจัดซื ้อและจัดจ้างงานทางด้านความ
ปลอดภัยและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานบ้างหรือไม่และมีวิธีแก้ไข
อย่างไร ?
การส่งสินค้าและบริการล่าช้าจากวันและเวลาที ่กำหนด
วิธีแก้ไข วางแผนการสั ่งซื ้อตาม Consumption และใช้หลัก
การ VMI ในการบริหารจัดการ Blanket Order

ความประทับใจหรือความภาคภูมิใจเกี่ยวกับงานที่ทำ ?
สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที ่ตั ้งไว้
เป้าหมายในอนาคต สามารถพัฒนาและวางระบบการทำงาน
ให้รวดเร็วและสะดวกต่อการทำงานมากขึ ้น
ประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับวิทยากรและเพื่อนร่วมหลักสูตร
มีการยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจแต่ละหัวข้อได้ชัดเจนมากขึ้น

พรรณิตา
มาสวิมล

PTT Asahi 
Chemical

Procurement Officer

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Overseas Purchasing Techniques

PSCMT INTERVIEW



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่



ฉบับท่ี 170 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 - มิถุนายน 2556 / สำหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

   วันเสารท่ี 9 มีนาคม 2556 วันประชุมใหญสามัญประจำป 2555 
ในป น ี ้ ม ี การ เล ือกต ั ้ งกรรมการบร ิหารสมาคมช ุดท ี ่  17  
ประจำป 2556 – 2558   ซึ่งเปนการบริหารสมาคมในวาระ 3 ป
เปนครั้งแรก จากเดิมวาระละ 2 ป แตเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
ในการทำงาน ในปที่ผานมาคณะกรรมการจึงมีมติใหขยายวาระ
การบริหารใหยาวขึ ้น ทำการเสนอที ่ประชุมใหญแกขอบังคับ
สมาคมฯ และใหบังคับใชในการเลือกตั้งครั้งถัดไป

   ทานอุปนายก สุชาติ ประเสริฐสม ผู ดำเนินการเลือกตั ้ง
ไดชี ้แจงใหทราบถึงเหตุผลของการขยายวาระที ่จะตองดำรง
ตำแหนงและค ุณสมบัต ิของกรรมการท ี ่พ ึงม ีอย างช ัดเจน
กอนที่จะเปดใหเสนอชื่อผูรับสมัครเลือกตั้ง  แมวาจะเปนภาระ
ที ่ผูกพันกันถึง 3 ป แตก็มิไดเปนอุปสรรคใดๆ ในการเขารับ

ร่วมกันสร้างบรรทัดฐานใหม่สมาคม ฯ ของเรา 

                                 Let’s create PSCMT new normal

โดย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv.Cert. PSCM (ITC)

นายกสมาคม ฯ

1.  คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗ (ITC)                   นายกสมาคมฯ
2.  คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.           อุปนายกสมาคมฯ
3.  คุณกมลรัตน จิตรแกว  C.P.S., C.P.K.        เลขาธิการสมาคมฯ
4.  คุณวิทิดา อัศวชัยพงษ C.P.S., C.P.K. Adv. Cert. SCM℗ (ITC)   เหรัญญิก,กรรมการฝายกิจการตางประเทศ
5.  คุณฉัตรชัย ทรัพยประพฤทธิ์ CPIM, Dip. SCM℗ (ITC)      ประธานฝายพัฒนาวิชาชีพ
6.  คุณจันทรา เอี่ยมวิศิษฐ C.P.S., C.P.K.        กรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ
7.  คุณพรชัย สุพัฒนผลาผล C.P.S., C.P.K.        กรรมการฝายพัฒนาวิชาชีพ
8.  คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน C.P.S. Adv. Cert. SCM℗ (ITC), CIPS Adv.Cert.Holder    ประธานฝายกิจการตางประเทศ
9.  คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร Adv. Cert. SCM℗ (ITC), CIPS Adv.Cert.Holder    กรรมการฝายกิจการตางประเทศ
10. คุณวีรวัฒน ปญญาธนกุล Adv. Cert. SCM℗ (ITC)        ประธานฝายฝกอบรมและสัมมนา
11. คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน  C.P.K., C.P.S. CIPS Adv.Cert.Holder      กรรมการฝายฝกอบรมและสัมมนา
12. คุณภิญโญ ธันวารชร MCIPS., C.P.S.         ประธานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. คุณศิรินทร บัวหอม Adv. Cert. SCM℗ (ITC)           ประธานฝายกิจกรรมพิเศษ
14. คุณอรทัย พูลทรัพย  CIPS Adv.Cert.Holder        กรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ
15. คุณศุภสรร หงสลดารมภ CIPS Adv.Cert.Holder       กรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 17 ประจำป 2556 – 2558 

เลือกตั้ง เมื ่อเปดใหมีการเสนอชื่อผูสมัคร 
ก็ม ีสมาชิกเสนอชื ่อผ ู ท ี ่ เขาเห็นว าควร
จะเปนกรรมการ โดยทั่วไปก็ใชหลักที่วา
เสนอช ื ่อกรรมการช ุดเด ิมท ี ่ม ีผลงาน
ดีอยูแลว กลับมาเปนกรรมการตออีกสมัย 
แตที ่น าสนใจคือในปนี ้ม ีผ ู ได ร ับการเสนอชื ่อบางทานไมเคย
เปนกรรมการเลย แตมีบทบาทบางอยาง เชน เปน Trainer  
ของสมาคมอยู จ ึงเปนที ่ร ู จ ักของสมาชิก เมื ่อสมาชิกเล็งเห็น
ศักยภาพจึงเสนอชื ่อขึ ้นมา นั ่นก็แสดงวามีสมาชิกบางสวน
ไดจับตามอง เล็งเห็น และมีสวนรวมในการบริหารสมาคมฯ  
ผูที่เสนอชื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ มีบางสวนที่เปนสมาชิก
ในที ่ประชุมอาสาเสนอชื ่อต ัวเอง เป นผู สม ัครเล ือกตั ้งเป น
กรรมการดวย  เหตุการณที ่ผมเลามาเหลานี ้เริ ่มเกิดขึ ้นตั ้งแต

พพลายเชนแหงประเทศไทย

M (ITC)

มาคม ฯ

ร 

ฉฉฉบบับท่ี 17

   วัน
ใในป 
ปประ
เปน
ใในกา
กการ
สสมา

   ท
ไไดชี ้
ตตำแ
กอน
ี ่



การเลือกตั ้งครั ้งที ่แลว จึงอาจถือวาเปนบรรทัดฐานใหมของ
การเลือกตั้งเขาเปนกรรมการบริหารสมาคม คือ เริ่มมีผูเสียสละ
เสนอชื่อตนเองเขามาเปนกรรมการสมาคมเพื่อชวยงานสังคม
มากขึ้น  

   กรรมการทุกทานทราบดีว าจะตองสละเวลาวางสวนตัว 
และการทำงาน สมาคมก็อยู ในรูปแบบอาสาสมัครแบบไมมี
ค าตอบแทนเป นเง ินเป นทองมากมาย แตในทางกล ับก ัน
เมื่อมาเปนกรรมการสมาคมฯ ยังตองถูกสมาชิกคาดหวังผลงาน
ในเร ื ่ องการบร ิหารสมาคม  และการจ ัดก ิจกรรมต าง  ๆ  
กรรมการชุดนี้จึงถือวาเปนผูที่มีความตั้งใจอยางสูงที่จะมาชวย
กิจการสมาคมใหเจริญกาวหนา ผมจึงขอยกยองและขอบคุณ
ในความเสียสละของกรรมการทุกทานมา ณ ที่นี ้ 

   แมว าจะมีทีมกรรมการที ่พรอมที ่จะเสียสละรวมทำงาน
เคียงบาเคียงไหลกับผมในฐานะหัวเรือใหญ ลำพังทีมบริหาร
ที ่แข็งแกรงของเราก็ไมสามารถทำใหสมาคมฯ กาวหนาขึ ้น
อยางมากเทาที ่ควร หากไมไดร ับการสนับสนุนจากสมาชิก 
ผมเชื่อมั่นวาถาสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีอยูถึงหนึ่งหมื่นกวาคน

      ฝายพัฒนาวิชาชีพ ขอแสดงความยินดีกับคุณพรศิริ อมรพัชระ จากบริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด  

ที่เขาสอบ C.P.S. ครั้งที่ 109 วันที่ 31 มีนาคม 2556 และเปนผูทำคะแนนไดสูงสุดทั้งสามวิชา คือ  92%, 86% 
และ 96% ตามลำดับ 
      ฝายพัฒนาวิชาชีพกำลังขอติดตอ สัมภาษณเพื่อนำเคล็ดลับการเรียนและการสอบ C.P.S. มาฝากครับ..... 

ทั่วประเทศ ชวยสมาคมฯ คนละเล็กคนละนอย คนละไมคนละมือ 
จะทำใหสมาคมฯ ของเราเปลี่ยนไปอยางผิดหูผิดตาทีเดียว

   สมาชิกทุกคนชวยสมาคมฯ ไดอยางงายที่สุด ทานสามารถ
ชวยประชาสัมพันธกิจกรรมสมาคม โดยการ Forward mail 
ขาวสารกิจกรรม การฝกอบรม ของสมาคมใหก ับเพื ่อนฝูง 
ซัพพลายเออร  หรือคนที่ทานรูจัก และคิดวาเปนประโยชนกับเขา 
แตหากทานมีโอกาสสนับสนุนหรือเขารวมกิจกรรมสมาคมฯ   
หากเขารวมแลวทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม
ประการใด ทานก ็สามารถแจ งกล ับมาได ท ันท ี  หากทาน
มีความคิดเห็น หรือตองการเสนอความคิดในกิจกรรมใหม ๆ 
ที่จะเปนประโยชนตอทานและสมาชิกทานอื่น ก็สามารถติดตอ
สมาคมไดทั้งทางโทรศัพท ทางอีเมล ไดเสมอ 

   ที ่ผมอยากจะใหพวกเรารวมกันสรางบรรทัดฐานใหมของ
สมาคมฯ   คือเห็นผู เสียสละตัวเองเขามาเปนกรรมการใหมี
จำนวนมากย ิ ่ งข ึ ้น อยากเห ็นสมาช ิกลงแรงช วยสมาคมฯ 
คนละไมคนละมือ ผมเชื่อวาพวกเราทุกคนรักและภูมิใจในอาชีพ
และสมาคมฯ ของเรา และพร อมท ี ่จะแปลงความร ักและ
ความภูมิใจที่มีอยูใหเปนรูปธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป 



อาหารสมองรายการ

ครั้งที ่55

Food for Thought

อนาคตนักจัดซื้อ
BEYOND AEC

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (PSCMT) 
โดยฝายกิจกรรมพิเศษ ขอเชิญทุกทานมาลิ้มรสอาหารสมองจานเด็ด 

กับหัวขอแซบเวอร  พรอมชมงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม  

SUBCON THAILAND  2013  กันแบบเต็มอิ่ม....!!!

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  
เวลา 13.00-15.30 

ณ หองประชุม Grand Hall 201 
ไบเทคบางนา

นำเสวนาโดย คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมฯ

FREE

0-2678-6786 to 7 

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

กรรม  

วิทยากรรวมเสวนา

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 
ประธานฝายฝกอบรมสัมมนา
สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

คุณฉัตรชัย ทรัพยประพฤทธิ์
ประธานฝายพัฒนาวิชาชีพ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

คุณไพโรจน โชติวิชชา
Senior Procurement Manager

National Starch and Chemical (Thailand) Ltd.
Corn Products (Thailand) Co., Ltd.

สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา สามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้ที่ www.pscmt.or.th รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่านเท่านั้น !
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17 05 13

11 05 13

Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคลลลลล
วหออ

 

อม มม ม ม 

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ คุณณณ คณณณคณณณ

Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตวัเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิง่เริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

10 05 13

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุ
Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจดัซ้ือในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจดัซ้ือมีสวนรวมในการเพิ่มความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจดัซ้ือ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรยีกรอง

คาเสียหาย

..........

 รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

 เครื่องมือลีนเพื่อใชลดความสูญเปลา 

 วิธีการนำลีนมาใชในองคกรทั่วไป 

 ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน

 การนำเทคนิคและเคร่ืองมือมาใชใน

ซัพพลายเชน

 วิเคราะหสายธารแหงคุณคาในงานจัดซื้อ

 การต้ังเปาหมายความสำเร็จในการลดตนทุน

 กรณีศึกษาและเคล็ดลับในงานจัดซ้ือแบบลีน 

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมินเพ่ือคดัเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกบัซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมติะพินท ุ

17 05 13 18 05 13to

 Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

 What is VMI?

 Type of VMI

 VMI Process

 Pro and Con

 VMI agreement and Contract 

Management

 VMI implementation and challenges

 Key to Success 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

Vendor Management 

inventory

 ความสำคัญและความเก่ียวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการส่ิงที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการการ

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for Non purchaser

25 05 13

18 05 13
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

หลักสูตรสัมมนา
พฤษภาคม - มิถุนายน

 255 2556 Supplier มีความสำคัญอยางไรกับเรา

 ทัศนคติผิดๆที่เรามีตอ Supplier 

นักจัดซื้อควรปรับเปลี่ยนมุมมองอยางไร

 Buyer Character ตองเปนคนมี

ลักษณะอยางไร

 การแบงประเภทของ Supplier เพื่อ

วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารและ

นำไปสู business alliance(Kris Mode)

 การทำ Supplier award 

อ.เกรียงวุฒ ิวิชานุรักษ

How to create 

Business Alliance

อ.อ.อ.ออออออ เกเกเก

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร บบบตุตุตุตุตุุ รรรรรร ร รร ร  

Warehouse Management

 ความจำเปนท่ีตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสินคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจดัเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคล่ือนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

..........

13 06 13

 การวิเคราะหและการจดักลุม 

รายจาย Spending Analysis

 ตนทุนและการตั้งราคาสินคา

 Total Cost of Ownership (TCO)

 เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร

 การเลือกซัพพลายเออร

 ปริมาณการซื้อนอย มีผูขายนอยราย 

จะตอรอง อยางไรดี

..........

Purchasing Knowledge 

for Cost Saving

อ.อกนษิฐ สมิตะพินทุ

ledge e e e 

ng

ทุ

15 06 13

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หัวขอ (Area) ที่ควรต้ังเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

 คนหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ใน

แตละหัวขอ (Area)

 ตัวอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำ

ไปเลือกใชไดทันที

 กำหนดนิยามเพืื่อการคำนวนและ

เก็บผลงานของแตละ KPI

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

รคำนวนและ

PI

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

21 06 13

 การแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน

 พื้นฐานความเขาใจระหวางโลจิสติกส 

และซัพพลายเชน

 ความทาทายในการบริหารซัพพลายเชน

 ความรวมมือในซัพพลายเชน

 ปรากฎการณและผลกระทบของ 

Bullwhip Effect

 กลยุทธการสรางความไววางใจใน

ซัพพลายเชน

.........

Supply Chain Management 

อ.อกนิษฐ สมิตะพนิทุ

agemmemenent t t
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INTERVIEW

นักจัดซื้อ กับ แนวความคิด เรื่อง VMI (Vendor Management Inventory)

     ในปจจุบัน นักจัดซ้ือเรา ตองประสบปญหาตางๆ จากสภาวะการแขงขัน
ในการดำเนินธุรกิจ จะพบวาการจัดการดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
อยางมีประสิทธิภาพ มีสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเปนอยางมาก โดย
จะตองมีกระบวนการวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบตางๆ และ
การจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพและตองสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา ซึ่งหลายๆ ทานคงจะเคยทราบและไดยินเรื่องแนวคิดแบบ 
VMI หรือ Vendor Management Inventory กันมาบาง 
     ในวันนี้ เราไดรับเกียรติ สัมภาษณ ขอคำแนะนำ และความคิดเห็น
จากผูมีประสบการณ โดยตรง ดาน Vendor Management Inventory 
(VMI) อาจารยนพมาศ พรอมประพันธ CIPS Int’l Adv. Holder 
วิทยากรสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 
หล ักส ูตร  “Vendor Management Inventory“ 
ซึ่งปจจุบันทานดำรงตำแหนง Senior Purchasing 
Mana gemen t  ใ นบร ิ ษ ั ท  B en chma r k  
Electronics (Thailand) Co., Ltd. ทานไดให
แนวคิดไว...

VMI คือ อะไร
     VMI หรือเรียกช่ือเต็มวา Vendor Management
Inventory แนวคิดนี ้เริ่มขึ้นในยุค 90 นี่เอง กลุมผูริเริ่ม 
คือ กลุมอุปโภคบริโภค Wall Mart and Procter & Gamble, 
K Mart, Home Depot โดยมีแนวคิดและความตองการที่จะมีสินคา
ใหแกผูบริโภคอยางตอเนื่อง แตใชตนทุนที่นอยที่สุด 
     VMI โดยความหมายท่ัวๆไป ก็คือความรวมมือกันระหวาง 2 บริษัท
ขึ้นไป ในการที่จะสงตอขอมูลของความตองการและระดับสินคาคงคลัง
ของสินคาน้ันๆ ใหกับผูผลิตหรือผูคาปลีก เพ่ือผูคาจะไดนำขอมูลท่ีไดไป
บริหารจัดการ การผลิตและระดับของสินคาคงคลังเพ่ือจัดสงใหกับลูกคา
อยางตอเนื่อง ไมวาความตองการนั้น อาจเปนความตองการที่ปกติหรือ
เรงดวนก็ตาม
     ทั้งนี้ ผูขายและผูซื้อ อาจจะตองมีขอตกลงหรือสัญญาระหวางกัน 
ซึ่งขึ้นอยูกับมูลคาของสินคาและความสัมพันธหรือไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
ผูซื้อและผูขาย

VMI กับ งานจัดซื้อ
     ในธุรกิจปจจุบันนี้ มีการแขงขันสูงมาก หากผูคาซึ่งเปนเจาของ
ผลิตภัณฑสามารถนำสินคาเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว ก็มีโอกาสท่ีจะเปน
ผูนำตลาดและไดรับสวนแบงการตลาดที่มากกวาผูทีเ่ขาตลาดทีหลัง ใน
แงของหวงโซอุปทาน เมื่อความตองการของลูกคาปลายน้ำ 
(Downstream) มีสูง ก็จะสงผลกระทบถึงผูขายซ่ึงอยูตนน้ำ (Upstream) 
งานจัดซื้อเปนหนึ่งโซในหวงโซอุปทาน ยอมจะเกิดผลกระทบแนนอน 
ดังน้ัน หากผูขายมีสินคาคงคลังหรือวัตถุดิบท่ีพรอมในการผลิตก็จะสามารถ

ลดระยะเวลาการจัดซื้อและการผลิตลงได ซึ่งจะ
ทำใหการจัดซ้ือสินคาน้ันๆงายขึ้น และยังสามารถ
ลดคาโสหุย และคาขนสงทั้งผูซื ้อและผูขายได ทั้งนี้ การสงตอขอมูล
ระหวางกัน ในเวลาที่เหมาะสม คือปจจัยหนึ่งที่ทำให VMI ประสบความ
สำเร็จ และลดตนทุนการจัดเก็บและการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชนที่จะไดรับ จาก VMI
     เมื่อกลาวถึงเรื่อง VMI ผูขายโดยสวนใหญจะไมเห็นความสำคัญ
เทาทีค่วร เพราะเห็นวา ประโยชนที่ไดจะตกเปนของผูซื้อ และผูขายก็จะ
มีตนทุนเพ่ิมเสียมากกวาในความเปนจริงแลว ถาพิจารณาอยางรอบคอบ
VMI ชวยลดวิกฤตหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้นมา เชน การเพิ่มขึ้น
             ของอุปสงคที่เกินความคาดหมายอยางกะทันหัน, ตัวเลขของ
                    สินคาคงคลังคลาดเคลื่อน หรือ ลดผลกระทบของ
                       ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) เน่ืองจากการ
                          ขาดแลกเปลี่ยนขอมูลที่ดีระหวางผูซื้อและผูขาย 
                           จึงทำใหผูขายคาดคะเนอุปสงคของลูกคาผิดไป 
                           ฉะนั้น การที่มีขอตกลงที่จะมีการบริหาร VMI 
                         รวมกัน ก็จะสามารถลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น จาก
                       เหตุการณขางตนได นอกจากน้ัน VMI ยังมีประโยชน
                     อีกมากมาย อยางเชน

   1. ผูขายสามารถประมาณการ ยอดขายไดอยางแนนอน
   2. ลดตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลังทั้งของผูซื้อและผูขาย
   3. เพิ่มระดับการใหบริการลูกคา (Service level) ในระยะเวลาท่ี
      เหมาะสม
   4. ปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ตามความตองการของตลาด
   5. เกิดการจัดการอยางเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑใหม
   6. ลดคาขนสง
   7. ลดการผิดพลาดในการสงตอขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      ใหรวดเร็วขึ้น
   Etc.

     สรุป... Vendor Management Inventory ไมใชเรื่องใหม อยางที่
กลาวมาขางตน VMI ถือกำเนิดมากวา 20 ปแลว เพียงแตวายังไมมีการ
เผยแพรและศึกษาอยางจริงจังในวงการธุรกิจอื่นๆ ที่ไมใชสาขาอุปโภค
บริโภค อันท่ีจริงแลว VMI สามารถนำมาใชไดในทุกวงการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ
ขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย และการบริหารจัดการของผูขายอยางมี
ประสิทธิภาพโดยที่ไดรับขอมูลที่แทจริงจากลูกคาหรือผูซื้อในระยะเวลา
ที่เหมาะสม นอกจากประโยชนที่กลาวมาขางตน VMI ก็มีขอที่พึงระวัง 
ในการบริหารจัดการดวย ถาผูซ้ือและผูขายสามารถปองกันจุดออนลวงหนา
ได VMI จะเปนตัวชวยที่สำคัญมากในระบบหวงโซอุปทานของเรา



กติกาและเงื ่อนไข
1. ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,900 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาท รวม Vat แล้ว) 2. ต้องเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯเท่านั ้น ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิแทนกัน 
3. รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่านเท่านั ้น ใช้หลักชำระเงินก่อนมีสิทธิ ์ก่อน 4. กรุณาแต่งกายให้รัดกุมและสุภาพ สวมรองเท้าหุ ้มส้นเพื ่อความปลอดภัย 
ห้ามใส่ร้องเท้าแตะ 5. กรุณาใส่เสื ้อของสมาคมฯ หากต้องการจะซื ้อเสื ้อ กรุณาติดต่อ (02) 678-6786-7 6. ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่อนุญาตผู ้อยู ่ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทั้งสองบริษัท 7. การชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  “ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
“ บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 747–2–13256–8 ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยสี ่แยกถนนจันทน์–เลียบคลองช่องนนทรี (กรุณาแนบใบโอนมาด้วย)

ไปลั้ลลา ขับฮอนดา 
และสัมผัส The Power of Dreams 

กันนะคราพี่นอง

ไปดื่มชา ภายใตเคมเปญ ลุนรหัสรวยฟาผา 
พรอมเยี่ยมชมโรงงานและศูนยการเรียนรู 
“ตันแลนด”  ดินแดนแหงความสมดุล

ช่วงเช้า 

ช่วง
บ่าย

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิ การปล่ียนแปลงเน้ือหาและช่วงเวลาตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนโดยทาง ON-LINE เท่านั้นที่ www.pscmt.or.th
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

TEL: (02) 678-6786-7 FAX: (02) 678-6788  Email: helpdesk@pscmt.or.th 

รถออกตรงเวลา 07.30 น. เป๊ะ มาช้า ไม่รอนะค่ะ 

K.Cindy (081) 762-5794,  K.Sunshine (081) 822-4790

    กำหนดการณ์
07:15 น. พบกันที่ด้านหลังลานจอดรถพาราไดซ์พาร์ค  

07:30 น.  ออกเดินทาง (มีอาหารเช้าแจกบนรถ) 

  พร้อมสนุกสนานกับทีมงาน Cindy & Sunshine Tour

09:30 น.  ถึงที่หมาย โรงงาน อิชิตัน Green Factory 

  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
10:00 น.  จนท.กล่าวต้อนรับ 

  และชมวีดีทัศน์แนะนำโรงงาน ICHITAN Green Factory 

10:30 น.  เยี ่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ TAN LAND 

  ดินแดนแห่งความสมดุล และแกลเลอร่ีสุดสร้างสรรค์ 12 ห้อง 
  พร้อมชมขบวนการผลิตเครื่องดื่ม ภายใต้ยี ่ห้อ อิชิตัน 

  แล้วถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
12:30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

14:00 น.  ถึงที่หมาย โรงงาน ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 

14:15 น.  จนท.กล่าวต้อนรับ และชมวีดีทัศน์ แนะนำโรงงาน 

14:30 น. เยี ่ยมชมสายการผลิตรถยนต์ HONDA  

  แล้วถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
16:30 น.  ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  (รถกลับไปจอดที่ด้านหลังพาราไดซ์ปาร์ค)

CindyCindy && SunshineSunshine 
TourTour
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4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่



ฉบับท่ี 171 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 - สิงหาคม 2556 / สำหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

   ชวงเวลานี ้หลาย ๆ องคกร หลาย ๆ สถาบันการศึกษา และ
ทุกสื ่อ มีความตื ่นตัว พูดคุยใหความรู ในเร ื ่องการปรับตัวเพื ่อ
จะเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic 
Community) กันอยางเปนเรื่องเปนราว ทุกองคกร ทุกหนวยงาน
ตางคาดการณวาจะไดรับผลกระทบ มากบาง นอยบาง ตามความพรอม 
แมแตในหนวยงานจัดซื ้อและซัพพลายเชน ก็คงไมอาจหลีกเลี ่ยง
ผลกระทบที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเขารวมประชาคมฯ AEC ได 
พวกเราจึงไมควรตั้งตนอยูในความประมาท การเตรียมความพรอม
อยางสม่ำเสมอจะชวยใหการขามผานสูยุค AEC ไดอยางราบรื่น
    การเขาสูยุค AEC นั้นกอเกิดภาวะการณการเปดกวางเสรี
             หรือที่ในภาษาอังกฤษ ใชคำวา 
    f ree flow อย ู สามประการ  
         (1) ในด านส ินค า  และบร ิการ  
           (2) ในดานทุน และการคาการลงทุน 
     และ  (3) ในดานแรงงานโดย
      เฉพาะดานแรงงานนั้น พบวา
      มีแรงกดดันภายในของหลาย
      องคกร ซ่ึงตางก็พยายามกระตุน
      ใหพนักงานของตน พยายาม
       แสวงหาโอกาสเพื่อเพิ่มเสริม
       ทักษะในงาน และสรางการ
           เรียนรู  เพื ่อยกระดับความ
        สามารถในการทำงานใหอยู
        ในระด ับแข  งข ันได   ก ับ
        ประเทศเพื่อนบานสมาชิก 
        AEC อื่น ๆ 

โดย ดร.วีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ
Adv.Cert. PSCM (ITC)

ประธานฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา 
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

    การเปดกวางอยางเสรี ดานแรงงาน ทำใหผูคนในกลุมประเทศสมาชิก
ไดรับโอกาส การจางงานท่ีกวางขวางกวาแตกอน ประชากรของอาเซียน
ผูใดที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติที่ถูกตองตรงตามความ
ตองการของบริษัทใด ๆ ภายในประเทศกลุมสมาชิก ก็มีสิทธิ์ที่ไดรับ
การจางงานที ่เทาเทียมกัน เฉกเชนเดียวกับประชากรภายในของ
ประเทศนั้น ๆ  และดวยโอกาสที่เปดกวางดังกลาว ทำใหเกิดคำถาม
ที่นาสนใจวา บรรดาผูที่ตองการแสวงหาโอกาสไปทำงานตางประเทศ
นั้น พรอมเพียงใดที่จะหยิบฉวยโอกาสดังกลาว หรือในขณะเดียวกัน
สำหรับคนที่ทำงานอยูภายในประเทศไทย จะทำอยางไรที่จะใหเปนที่
ตองตาตองใจของผูบริหารองคกรทั้งหลายใหมากขึ้นกวาเดิม

    วันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนใหสมาชิกทุกทานลองวิเคราะห จุดออน 
จุดแข็ง ของตัวทานเองดูวามีส่ิงใดท่ีตองปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมบาง 
หากคำตอบที ่ได เปนเรื ่องของทักษะ ความรู  ดานงานจัดซื ้อและ
ซัพพลายเชนแลวนั ้น สมาคมบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชน
แหงประเทศไทยของเรานาจะเปนหนึ่งในแหลงคำตอบที่มีศักยภาพ
ที่จะคอยเปนผู ชวยทานไดเปนอยางดี แตถาคำตอบที่ไดเปนเรื ่อง
วิธีการทำงาน และทัศนคติที่เปนอินเตอร และเพื่อเตรียมความพรอม
สำหรับการเปน บุคคลากรแถวหนาของ AEC ไดอยางเต็มภาคภูมิแลวน้ัน 
ผมมีแนววิธีปฎิบัติที ่อยากจะแนะนำดังตอไปนี้ครับ
    1. เราจะตองยอมรับการเปลี ่ยนแปลงใหมากขึ ้น เพราะโลก
ทุกวันนี ้ต ั ้งอยู บนความไมแนนอน มีการเปลี ่ยนแปลงแบบพลวัต
(Dynamic)  ตลอดเวลา  การม ีท ัศนคต ิต อการเปล ี ่ ยนแปลง
ในระดับต่ำ จะทำใหคนยึดติดอยู ก ับความเคยชิน หลงติดอยู ก ับ 
ความสำเร็จในอดีต เคยทำสิ่งใดมาอยางไรก็จะทำอยูอยางนั้น และ
ทำใหกลัวการเปลี่ยนแปลงในที่สุด 

The Employee of

Choice ในยุค AEC

     f r
            (1) 
             (2) ใ
       แ
        

  
       
          
         
        
             
       
       
        
            

ฉฉฉบบับท่ี 1

   ช
ททุกสื
จจะเข
CCom
ตตางค
แแมแ
ผผลก
พพวก
ออยาง
 
 
 



         6. กระตือรือรนที ่จะเรียนรู ในสิ ่งใหม ๆ เพิ ่มเติมใสตัว
อยู เสมอ แหลงของการเรียนรู ใหม ๆ มีอยู มากมาย นอกจากใน
ตำราแลวเราย ังสามารถเร ียนร ู ผ านประสบการณงานที ่ ได ร ับ
มอบหมายใหม ๆ ไดอีกดวย สิ่งที่เปนกระแสนาสนใจอยูในปจจุบัน 
คือ การสรางนวัตกรรม (Innovation) ใหเกิดขึ้นในหนวยงานและ
องคกร ซึ่งเปนโจทยใหมที่ทาทายตอหนวยงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
ในฐานะเปนสวนงานบริการ (Service Organization) ที่สำคัญ
          7. มีจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Spirit) หมั่นฝกตนเองใหมีวินัย รู จักมองผลประโยชนขององคกร
เปนที ่ตั ้ง ไมวาจะทำ หรือคิดจะทำอะไร หากไมแนใจวาสิ ่งที ่ทำ
จะสงผลตอองคกรอยางไร หรือกระทบตอหัวหนางานและผูรวมงาน
อยางไร ใหลองสมมุติตัวเองวาเปนเจาของกิจการ หรือ หัวหนางานดู
วาหากเรามีลูกนอง หรือเพื่อนรวมงานประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั ้น ๆ 
เราจะรู สึกอยางไร หรือจะสงผลกระทบประการใด

    หากผูใดสามารถพัฒนาตนเองไดดังที ่กลาวมา ทั้งเจ็ดประการ
ขางต นแลว ผมเช ื ่อม ั ่นว า สมาชิกของเราจะเป นทางเล ือกใน
ลำดับตน ๆ ที่องคกร ในยุค AEC ใหความสนใจอยางแนนอนครับ 
คราวหนาผมจะมาเลาใหฟงตอวา นวัตกรรม (Innovation) และ 
จิตวิญญาณความเปนผู ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) 
เกี ่ยวของกับงานจัดซื้อและซัพพลายเชนของพวกเราอยางไร

         2. เราตองกลาแสดงออกกันมากขึ้นครับ เพราะผมไมเห็น
ความจำเปนใดๆ ที่ผูรูจะตองเก็บภูมิความรูไวกับตัวอยางเดียว สิ่งใดที่
เรารู และคิดวานาจะเกิดประโยชนตอองคกร ตอสวนรวม จะตอง
แสดงออก (อยางสรางสรรค)  ผมวาพวกเราถูกสอนใหอยูในกรอบ
มาตลอดชีวิตของการเรียนรู  ตั้งแตเด็ก จนโต และประกอบสัมมา
อาชีพ เราตั ้งคำถามกันนอยเกินไป ตอบคำถามนอยไป ทำใหกลัว
การตั้งและตอบคำถามครับ
         3. เมื ่อมีปญหา เราอยาทำเพียงแคแกปญหา (Problem 
Solving) แตตองทำทุกวิถีทางเพื่อใหไดคำตอบที่ยั่งยืน (Providing 
Solution)  การแกปญหาเปนเรื่องเฉพาะหนาเฉพาะกิจ มีมูลคาเพิ่ม
นอย ซึ ่งตรงขามกับการสรางมูลคาเพิ ่มในงานดวยการหาคำตอบ
แบบปองกันไมใหปญหานั้น ๆ กลับมาเกิดซ้ำอีก
          4. ตองรูจักวางแผนการทำงานใหเปน และเมื่อมีแผนงานแลว 
ตองรับผิดชอบ และทำงานตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด รวมทั้ง
ตองละเลิกพฤติกรรมแบบ "ไมเปนไร" หรือ “อะไรก็ได”  กันเสียที 
          5. ทำงานรวมกับผูอื ่นใหเปนโดยการยอมรับฟง ความคิด
เห็นที ่แตกตาง เพราะความคิดเห็นที ่แตกตางจะชวยขยายกรอบ
ความคิด และเพิ ่มมิติมุมมองที ่เราอาจจะไมเคยมอง หรือไมเคย
ตระหนักมากอน  การทำงานรวมกับผูอื ่นจะสัมฤทธิ์ผลนั้น สมาชิก
ในทีมตองแสดงวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบในงานรวมกัน ดวยการ
ไม ปฏ ิ เสธความร ับผ ิดชอบ  (หากม ี )  หร ือภาษาฝร ั ่ ง ใช คำว า  
“Not my fault syndrome” 



เริ ่มทำงานด้านจัดซื้อได้อย่างไร ?
เรียนจบท่ีคณะ Engineering Management ท่ี Siit ธรรมศาสตร์
และจบปริญญาโท MBA of Logistics Management ที ่
รามคำแหง เริ ่มทำงานที่แรกในตำแหน่ง Inventory Planner

ที่บริษัท Fuji xerox (Thailand) Co., Ltd. 3 ปี และปัจจุบันอยู่
ที่ DKSH (Thailand) Co., Ltd. 

ลักษณะการทำงานในตำแหน่งของคุณ ?

วิเคราะห์เพื่อการสั่งซื้อ บริหาร Demand Supply และควบคุม
Inventory ให้เหมาะสมกับความต้องการ

เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานบ้างหรือไม่ และมี
วิธีแก้ไขอย่างไร ?
ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกับฝ่ายอื่น  ๆ 

เพราะมักจะ Forecast มาน้อย ๆ กว่าที่จะขายได้ ทำให้สินค้าที่
สั่งเข้ามาไม่เพียงพอต่อ Demand ก็ต้องเรียกประชุมกันและจุด
ประเด็นเรื่องของการปรับ Forecast 

ความประทับใจเกี่ยวกับงานที่ทำ ?
ช่วยวางแผนและสร้าง File คำนวณ วิเคราะห์ ในการที่เราจะ
Monitor Inventory ของเรา

วิธีผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ?

อ่านข่าวในหน้าเว็บ เล่นกีฬา ดูหนัง

ณัฐพงศ์
วชิรพิสิฐศักดิ์

DKSH (Thailand) Co., Ltd.

Procurement analyst supervisor

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขายและพนักงานจัดซื้อ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating
and Purchasers Performance Techniques

PSCMT INTERVIEW



16 08 13

19 07 13

 บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

 Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี

 เขาใจเปาหมายของแตละสินคาและ

บริการท่ีจัดซื้อ

 การระบุความตองการท้ัง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

 กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 1

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมติะพินท ุ

26 07 13 27 07 13to

 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเขา

 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใต

กรอบความตกลงเขตการคาเสรี

 สัญญาการคา 

 Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

 สินเชื่อเพื่อการนำเขา 

..............

Overseas Purchasing 

Techniques

อ.ยุพด ีเจริญสุข
อ.กฤติกา ปนประเสริ ุ

OOOverveve sea

อ

26 07 13 27 07 13to

 What Changes

 JIT and Lean Philosophy

 Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

 Purchasing Portfolio Management

 Purchasing and SCM Strategic Cycle

..........

Supply Strategy

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

y

นคุณณณณ นคณณณณนคณณณณ

18 07 13

 รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

 เครื่องมือลีนเพื่อใชลดความสูญเปลา 

 วิธีการนำลีนมาใชในองคกรทั่วไป 

 ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน

 การนำเทคนิคและเคร่ืองมือมาใชใน

ซัพพลายเชน

 วิเคราะหสายธารแหงคุณคาในงานจัดซื้อ

 การต้ังเปาหมายความสำเร็จในการลดตนทุน

 กรณีศึกษาและเคล็ดลับในงานจัดซ้ือแบบลีน 

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมินเพ่ือคัดเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกบัซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมติะพินท ุ

16 08 13 17 08 13to
 ความสำคัญและความเก่ียวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการส่ิงที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการการ

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for Non purchaser

03 08 13

 ทำไมการเจรจาตอรองจึงสำคัญตอธุรกิจ

 กับดักการเจรจาตอรอง

 การพิสูจนความเช่ือทางการเจรจาตอรอง

 การเจรจาตอรองแบบไมใชคำพูด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Communication for 

Negotiation



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

หลักสูตรสัมมนา
กรกฎาคม - กันยายน

 255 2556
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Warehouse Management

 ความจำเปนที่ตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสินคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจดัเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคล่ือนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

..........
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Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคคลลลลล
วหออ

  

อม มม ม ม 

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ คุณณ คณณคณณ

Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตวัเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิง่เริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

24 08 13

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุทุ
Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจดัซ้ือในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจัดซ้ือมีสวนรวมในการเพิ่มความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจดัซ้ือ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรียกรอง

คาเสียหาย

..........

 Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

 What is VMI?

 Type of VMI

 VMI Process

 Pro and Con

 VMI agreement and Contract 

Management

 VMI implementation and challenges

 Key to Success 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

Vendor Management 

inventory

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หัวขอ (Area) ที่ควรต้ังเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

 คนหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ใน

แตละหัวขอ (Area)

 ตัวอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำ

ไปเลือกใชไดทันที

 กำหนดนิยามเพืื่อการคำนวนและ

เก็บผลงานของแตละ KPI

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

ตนนน 

Rating ng ng ng ng ng gg andananaaa  

ancceeee e e ee 

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Communication for 

Negotiation

 จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลสแมน

( Death of a salesman )

 การวิเคราะหการขายแบบเกาและ

แบบใหม

 Workshop การขายและขบวนการ

กิจกรรมทางการตลาด

 Workshop การขายเชิงกลยุทธ

 สไตลการขายแบบตางๆ

 อุปนิสัยแหงความสำเร็จของนักขาย

.........

ดร.วรวฒน ปญดร.วีรวฒัน ปญดร.วรวฒน ปญ

For Bu

 ค ควาวามรูดานการ

 ววิธิธธีกีการและขขั้นตน

 การเตตรีรียมตวัเพื

 ขออคววรระวังท่ีผผ ขขออคควรระวงททผู

ดานนจัจดซดซื้ือควรทรา

 เทคนิคเพื่อการ

คูเจรจาระหวางกา



ในชวงวันที่ 16 - 17 พฤษภาคมที่ผานมา กรรมการบริหารของสมาคมฯ
ไดเปนตัวแทนเขารวมประชุมงานระดับนานาชาติ APCON 2013

ภายใตธีมนวัตกรรมใหมในหวงโซของการสรางมูลคา
(Unleashing Innovation in Value Chain)  และ

งานประชุม IFPSM Asia Pacific ณ เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย
จัดโดยสถาบันการบริหารงานพัสดุของอินเดีย (IIMM)

มีการเสวนาหลากหลายหัวขอ อาทิเชน
การบริหารความซับซอน บทบาทของผูบริหารระดับสูง

ความกาวหนาของระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
นอกจากจะไดนำความรูและประสบการณมาพัฒนางานสมาคมฯแลว

การตอนรับอยางอบอุนจาก Mr.C. Subbakrishna 
ประธาน IIMM และมิตรภาพจากผูเขาประชุม

ชาวอินเดียและประเทศอื่นๆ
ถือวาเปนสิ่งที่นาประทับใจเปนอยางยิ่ง จากการที่ไดมีโอกาสขึ้นเวที

เพื่อประชาสัมพันธและเชิญชวนใหมารวมงาน
IFPSM World Summit 2013 และ 

Interconference -PSCMT 25th Years Anniversary
 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ทำใหมีตัวแทนจากประเทศตางๆ

ติดตอเขามารวมงานดังกลาวเปนจำนวนมาก ขอใหพวกเราชาว PSCMT
ชวยกันเปนเจาภาพตอนรับแขกบานแขกเมืองดวยกันนะคะIndian Institute of Materials Management

In Pursuit of Excellerce in Supply Management

www.iimm.org

         ตัวแทนสมาคมฯ  เรียงจากซายไปขวา
1. คุณศิรินทร บัวหอม ประธานฝายกิจกรรมพิเศษ
2. คุณกมลรัตน  จิตรแกว  เลขาธิการสมาคมฯ 
3. คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน  กรรมการฝายฝกอบรมและสัมมนา



16 - 17 May, Hotel Sheraton, Bangalore, India

www.apcon2013.com



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่
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        เวลาพูดถึงนวัตกรรม (Innovation) ผู คนสวนใหญมักจะ
ค ิดถ ึ งอะไรก ็ตามท ี ่ เป น เทคโนโลย ี ใหม    หร ือส ิ ่ งท ี ่ ล ้ ำสม ัย  
แตในความเปนจริงนวัตกรรมไมจำเปนที่จะตองเปนเรื ่องเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยีเสมอไปครับ เพราะโดยความหมายแลว นวัตกรรมคือ 
ความสำเร ็จในการนำแนวค ิดใหม มาปร ับใช   แล วก อให  เก ิด
การยอมรับในวงกวางวาเปนสิ ่งดี เปนสิ ่งมีประโยชน นวัตกรรม
จึงมีไดหลายรูปแบบ เปนตนวา นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 
Innovat ion )  นว ั ตกรรมบร ิ การ  ( Se rv i ce  Innovat ion )
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) นวัตกรรมการ
ปร ับเปล ี ่ยนตำแหน งการร ับร ู ส ินค าหร ือบร ิการ  (Posit ion 
Innovation) หร ือแม กระท ั ่ ง  นว ัตกรรมทางกรอบความค ิด  
(Paradigm Innovation) การสรางนวัตกรรมใหเก ิดในองคกร
ไมว าแบบใดก็ตามจะสรางความเปลี ่ยนแปลงใหเก ิดตอองคกร
สองประการคือ หากไมเกิดความเปลี่ยนแปลงชนิดหนามือเปนหลังมือ
(Radical Change) ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
(Continuous Improvement) ทั้งนี ้ก็ขึ ้นอยู กับระดับความใหม
ของนวัตกรรมนั่นเอง

        ถาพูดแบบนี้สิ ่งใหม ที่วานั ้น 
ตองมีความใหมขนาดไหน ? อันนี้
น าจะเปนปมคำถามตอเนื ่องให
ขบคิดกัน จริงๆ แลว ใหมขนาดไหน
ก ็ข ึ ้นก ับว าในองค กรเราเคยม ี
มากอนหรือเปลา สิ่งหนึ่ง ๆ อาจจะ
ใหมในที ่หนึ ่ง แตเกาจากที่อื ่น ๆ
ก็ไดครับ เพราะฉะนั้น ความใหมจึง
อยูภายใตบริบทของสถานที่ครับวา
ใหมสำหรับองคกร (New to the Company) ใหมสำหรับภูมิภาค 
(New to the Region) หรือ เปนสิ ่งใหม เรื ่องใหมในโลก (New 
to the World) แตไมวาจะใหมแบบไหน ถาองคกรของเรายังไมเคย
มีแบบนี ้ สิ ่งน ี ้มากอน เราจะถือเปนความใหม หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ทั้งนั ้นครับ

        กรอบความคิด (Paradigm) นั้นมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะ
จะนำมาซึ ่งนวัตกรรมรูปแบบอื ่น ๆ โดยไมร ู  เน ื ้อร ู ต ัว นักจัดซื ้อ
จะตองสร างกรอบความคิดใหมให ได ว า งานจัดซ ื ้อไม ใช เพ ียง
การจ ัดซ ื ้อ จัดหาว ัตถ ุด ิบตามใบสั ่ง หากแตเป นงานที ่ม ีสำค ัญ
ตอความอยู รอดขององคกรดวยการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
(Supply Chains) การคิดและมุงมั่นอยางนี้จะทำใหพฤติกรรมและ
กระบวนการทำงานจัดซื ้อเปลี ่ยนไปในทางที ่สอดคลองกับสภาวะ
การแขงขันของธุรกิจในปจจุบันมากขึ ้น มาถึงตอนนี ้คงมีคำถาม
ใชหรือไมครับวา แลวนักจัดซื้อจะตองทำอยางไร จึงจะเกิดนวัตกรรม
        ในงานจัดซื้อ ผมมีขอพึงปฏิบัติ 5 ประการสั้น ๆ มาแนะนำ
           ดังตอไปนี้ครับ

โดย ดร.วีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ Adv.Cert. PSCM (ITC)

ประธานฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
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จากสินคาคงคลังด วยการประยุกตใช หลักการ VMI (Vendor 
Manage Inventory) เปนตน 
  c. ดานระบบส่ือสาร และสารสนเทศ (Information 
Technology) : มีความเขาใจ และรู จ ักวิธ ีการทำ E-Sourcing  
การทำ E-Bidding การทำ E-Auction การใช E-Procurement 
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
  d. ดานการเงิน : เขาใจเครื ่องมือดานการเงิน
ในยามคาเงินผันผวน เชน การทำ Buying Forward การทำ Call 
Option เปนตน

        5 .  ต ิดตามกระแส  และใช ประโยชน จากโลกาภ ิว ัตน   
(Globalization) โดยการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวใหเหมาะกับ
สินคา ธุรกิจ และวิธีการทำงาน เชน การนำแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอม
มาประยุกตใชในงานจัดซื ้อสีเขียว (Green Procurement), การ
ซื ้อขายแลกเปลี ่ยนกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Emission 
Trading) ในตลาดโลก, การใหความสำคัญกับระบบการบริหาร
จัดการหวงโซอ ุปทาน (Supply Chain Management), หรือ 
การนำเทคโนโลย ี และใช พล ังงานสะอาดในการผลิต (Clean 
Energy and Clean Production) ฯลฯ

        จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ในทายสุดแลว นวัตกรรม 
ก็ไมไดเปนสิ่งที่อยู ๆ ก็เกิดขึ้นมาไดเองครับ แตนวัตกรรมเกิดจากคน 
คนเปนผูคิดและทำใหเกิดขึ ้น โดยที่คนแตละคนอาจจะมีศักยภาพ
ติดตัวมาแตกำเนิดไมเทากัน เหมือนกับที่คนเรามีความสูง ต่ำ ดำ 
ขาว แตกตางก ันไป แตไม ว าจะอย างไร เราสามารถบมเพาะ
คุณลักษณะภายในตัวบุคคลใหมีความพรอมที่จะเปนผูสรางสรรค
นวัตกรรมขึ้นมาได 

        คุณลักษณะที ่สำคัญ และเปนตัวขับเคลื ่อนนวัตกรรม
ท ี ่ ส ำค ัญท ี ่ ส ุ ดของคน  ค ื อ  “จ ิ ตว ิญญาณของความ เป น
ผูประกอบการ” (Entrepreneurial Spirit) สิ่งนี้กำลังเปนเรื่อง
ที่องคกรสมัยใหมตองการบมเพาะใหเกิดขึ้นในตัวพนักงานของเขา 
ในฉบับหนาผมจะมาขยายตอเรื ่องนี ้ใหฟงอยางละเอียดครับ 

วาเราจะบมเพาะส ิ ่งน ี ้ ให  เป นค ุณสมบัต ิท ี ่ต ิดต ัว นักจ ัดซ ื ้อ
มืออาชีพ ไดอยางไร

        1. ตองรู จ ักระดมสรรพความคิด ความสรางสรรคใหได
จากทั้งภายนอก และภายในองคกร แนวทางที่สามารถทำไดก็มาจาก
หลากหลายกลุมคน เชน จากกลุมผู สงมอบ จากการพบปะเพื ่อน
รวมอาชีพทั้งในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือตางกลุม 

        2. นักจัดซื้อในยุค AEC ตองคิด และทำงานเชิงกลยุทธใหเปน 
รูจักวางแผนเปนระยะ ๆ อยางมีจุดมุงหมาย ตองรูจักแบงงานและ 
ใชเวลาไดอยางเหมาะสม การประยุกตใชหลักการบริหารตองแมน 
และใชดวยความเขาใจ ยกตัวอยางงาย ๆ เชน การประยุกตใช
กฏ 80/ 20 (Eighty-Twenty Rule) กับการจัดกลุมงานสินคาหรือ 
การวาง Product Portfolio ในการแบงกลุมสินคา และผูสงมอบ 
ก็จะชวยใหน ักจัดซื ้อสามารถมีเวลาในการจัดการ และบริหาร
เชิงกลยุทธ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

        3. เพราะการสรางนวัตกรรม ไมสามารถทำไดดวยคนเพียง
คนเดียว นักจัดซื ้อ จำเปนตองทำงานเปนทีม (Teamwork) และ
อาศัยความรวมมือ (Collaboration and Network) อยางสูงจาก
หลาย ๆ ภาคสวนที ่มีความเกี ่ยวของ ดังนั ้นการสรางเสริมความ
สัมพันธที ่ดีกับฝายตาง ๆ เปนสิ ่งที ่พึงกระทำ (ทั้งกับภายในและ
ภายนอกองคกร) โดยเฉพาะจากภายนอก อันหมายถึง ผู สงมอบ 
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา สมาคมการคาฯ สมาคมวิชาชีพ ฯ 
เปนตน

        4. นักจัดซื ้อจะตองคุ นเคย และทำความรู จักกับเครื ่องมือ
ดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน และงานจัดซื ้อที ่เกี ่ยวของ 
เพื ่อที ่จะสามารถนำมาปรับใชในองคกร และหนวยงานของตนได 
อาทิเชน
  a. ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประยุกต: การนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปบริหารสินคาคงคลังมาใชรวมกับระบบติดตาม
ควบคุมตำแหนง (GPS, RFID and etc.) เปนตน
  b. ดานการบริหารจัดการ :  วิธีการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงในสถานะการไมพึงประสงค (Risk Management) 
ว ิธ ีการว ิ เคราะหค ุณค า และการทำว ิศวกรรมคุณคา (Value 
Analysis/ Value Engineering) วิธีการลดภาระความรับผิดชอบ



The Path Towards Purchasing Excellence

Akanit Smitabindu 
President, Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand, PSCMT

08:30 - 09:00 |
Purchasing Excellence in a Globalized World

Søren Vammen
President, International Federation of Purchasing and Supply, IFPSM 

09:00 - 10:00 |

ASEAN Consumer Challenge

Asst. Prof. Karndee Leopairote, Ph.D. 
Executive Board of Director, C asean Center

10:30 - 11:30 |

Capture Opportunity in Competitive Supply Chain in INDIA

C. Subbakrishna
National President, Indian Institue of Materials Management ,IIMM

13:00 - 14:30 |

Greening Supply Chain, What it takes to WIN with Professionalism?

Prof. Stephen W.K. Ng, Ph.D.
President, The Institute of Purchasing & Supply of Hong Kong

15:00 - 16:00 |

Register08:00 - 08:30 |

COFFEE Break10:00 - 10:30 |

COFFEE Break14:30 - 15:00 |

Closing Ceremony16:00 - 16:15 |

Networking LUNCH11:30 - 13:00 |

PSCMT, 25 years of service toward the excellence.

The secret to make "Purchasing Profession" last longer.

Why the global Economy is the most important thing to look after for purchasing operation?

 The impact of globalisation on purchasing. 

Understand the India economic and develop a business model.

The opportunity to reach 1.2 Bn population when FDI opened up in Retail Sector.

 Transforming the Global Supply Chain, the End to End Sustainability.

The Future Challenge of Supply Chain of 2030.

The diversity of ASEAN.

Understand consumer characteristics in each of ASEAN countries.

International Conference 
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17
SEP

Seminar Fees Fee (Baht) Vat (Baht) Total (Baht)

Life Member

 Annual member 

 & Public

3,500.- 245.- 3,745.-

4,000.- 280.- 4,280.-

Payment & Banking Details :

1. Cash
2. Cheque payable to : Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
3. Wire Transfer to :      Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
      A/C No. 747-2-13256-8
         Kasikorn Bank : Siyaek Thanon Chan Branch

*** Apply by on-line registration at www.pscmt.or.th 
       and payment within September 10, 2013 only ***



 เขาใจตนทุนทุกชนิดแบบเจาะลึกในทุกมิติ

เนนการบริหารตนทุนที่สรางความ

ไดเปรียบกับองคกรในมุมมองใหม 

เจาะลึกกิจกรรมงานจัดซื้อ เชื่อมโยง

การผลิตและการขนสงตลอดซัพพลายเชน

รูวิธีประเมินวิเคราะหวิธีการบริหาร

ตนทุนจัดซื้อ เพื่อใหไดตามเปาหมาย

ประยุกต 5 กลยุทธสำคัญมาใชใน

งานจัดซื้อใหไดผลแบบยั่งยืน

คัญมญมาใาใใชชชชชในในในในนในในใ

งยนื

Cost Control 
in Supply Chains by 

Activity-Based Management

อ.ศตกร หงสจรรยา 

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร บบบุตุตุตุตุตุตุ รรรรรรรร ร ร ร 

Warehouse Management

 ความจำเปนท่ีตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสินคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจดัเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคล่ือนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

..........

05 09 13 27 09 13

14 09 13

 Propose of Vendor Management 

Inventory (VMI)

 What is VMI?

 Type of VMI

 VMI Process

 Pro and Con

 VMI agreement and Contract 

Management

 VMI implementation and challenges

 Key to Success 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  

Vendor Management 

inventory

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หวัขอ (Area) ที่ควรต้ังเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

 คนหาตวัช้ีวัดผลงาน (KPI) ใน

แตละหัวขอ (Area)

 ตวัอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำ

ไปเลือกใชไดทันที

 กำหนดนิยามเพืื่อการคำนวนและ

เก็บผลงานของแตละ KPI

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

ตนนน 

Rating ng ng ng ng gggg andananaa   

ancceeeeee e ee

12 09 13

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Knowing 

Salesman's Tactic

 จุดตายพนักงานขาย : อวสานเซลสแมน

( Death of a salesman )

 การวิเคราะหการขายแบบเกาและ

แบบใหม

 Workshop การขายและขบวนการ

กิจกรรมทางการตลาด

 Workshop การขายเชิงกลยุทธ

 สไตลการขายแบบตางๆ

 อุปนิสัยแหงความสำเร็จของนักขาย

.........

27 09 13

10 10 13

 ทำไมการเจรจาตอรองจึงสำคัญตอธุรกิจ

 กับดักการเจรจาตอรอง

 การพิสูจนความเช่ือทางการเจรจาตอรอง

 การเจรจาตอรองแบบไมใชคำพูด

..........

อ.วิชัย วองศิลปวัฒนา  

Communication for 

Negotiation

 บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

 Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่

 เขาใจเปาหมายของแตละสินคาแล

บริการท่ีจัดซื้อ

 การระบุความตองการท้ัง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

 กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

Essential Knowledge for

Purchasing Professional

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

18 10 13 19 10to

 เขาใจสินคาคงคลังแตละประเภท และ

ความสำคัญตอธุรกิจ

 เขาใจรูปแบบสินคาคงคลังตลอดหวงโซ

ซัพพลายเชน

 นำเทคนิคการพยากรณ (forecasting) 

มาประยุกตใชกอนการวางแผนจัดซื้อ

 เชื่อมโยงขอมูลฝายขาย ฝายสตอค 

และฝายผลิตเขาสูการวางแผนจัดซื้อ

............

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

11 10 13

 พิธีการศุลกากรเกีย่

 สิทธิประโยชนทาง

กรอบความตกลงเขต

 สัญญาการคา 

 Incoterms 2000 

 สินเชื่อเพ่ือการนำเ

..............

Oversea

อ.กฤติ

OOOOverveve sea

ออ

18 10 13 to

 Risk Management

Market Analysis

Trend Analysis

Product Portfolio Management

Outsourcing

Vendor Managed Inventory

Value Analysis/ Value Engineering

Relationship Management

"Must-know" 
concepts and tools for top 

performance procurement 

อ.ศตกร หงสจรรยา 
ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

อ.นพมาศ พรอมประพันธ  
นคณณณณ
พนธธธธ  

รยยายารยยายาย  รยยายา
ญญาาธนนคคคคณณุณุณุณุณุุุุุุุุ  

04 10 13 05 10 13to



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

หลักสูตรสัมมนา
กันยายน - พฤศจิกายน

ููลลลลเเพพพิิ่่มมมมเเเตตตติิิิมมมมมสสสสสออบบบบถถถถาาามมมขอออ ูมขอออออมมมู
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและละ้คมบริหารงานจัดซื้อและ

 255 2556

Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคคลลลลล
วหอ

  

ออม มม ม ม 

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ คุณณ คณณคณณ

Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตวัเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิง่เริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

ดี

ละ

r 

l 1

13

ยวกับการนำเขา

ภาษีอากรภายใต

การคาเสรี

vs Incoterms 2010 

เขา 

as Purchasing 

Techniques

อ.ยุพด ีเจริญสุข
ติกา ปนประเสริ ุ

a

19 10 13o

 นิยามความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ทฤษฏีความเสี่ยง

การวิเคราะหความเสี่ยง

การใชเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

แนวโนมความเสี่ยงในอนาคต

ความเส่ียงในการจัดซ้ือและซัพพลายเชน

..............

แลละซะซัพัพพลพพลพลพลลลลายายายายาายายเชเชเ นน

Strategic risk management
in purchasing and

supply chains

อ.ศตกร หงสจรรยา 

25 10 13

 การวิเคราะหและการจดักลุม 

รายจาย Spending Analysis

 ตนทุนและการตั้งราคาสินคา

 Total Cost of Ownership (TCO)

 เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร

 การเลือกซัพพลายเออร

 ปริมาณการซื้อนอย มีผูขายนอยราย 

จะตอรอง อยางไรดี

..........

Purchasing Knowledge 

for Cost Saving

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ

ledge e e  

ng

ทุ

26 10 13

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

 What Changes

 JIT and Lean Philosophy

 Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

 Purchasing Portfolio Management

 Purchasing and SCM Strategic Cycle

..........

Supply Strategy

28 10 13

15 11 13

18 11 13

 รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

 เครื่องมือลีนเพื่อใชลดความสูญเปลา 

 วิธีการนำลีนมาใชในองคกรทั่วไป 

 ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน

 การนำเทคนิคและเคร่ืองมือมาใชใน

ซัพพลายเชน

 วิเคราะหสายธารแหงคุณคาในงานจัดซื้อ

 การต้ังเปาหมายความสำเร็จในการลดตนทุน

 กรณีศึกษาและเคล็ดลับในงานจัดซ้ือแบบลีน 

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

22 11 13

 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมินเพ่ือคดัเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกับซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

22 11 13 23 11 13to

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุ

Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจดัซื้อในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจดัซื้อมีสวนรวมในการเพิ่มความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจดัซื้อ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรียกรอง

คาเสียหาย

..........

30 11 13

 เขาใจตนทุนทุกชนิดแบบเจาะลึกในทุกมิติ

เนนการบริหารตนทุนที่สรางความ

ไดเปรียบกับองคกรในมุมมองใหม 

เจาะลกึกิจกรรมงานจัดซื้อ เชื่อมโยง

การผลิตและการขนสงตลอดซัพพลายเชน

รูวิธีประเมินวิเคราะหวิธีการบริหาร

ตนทุนจัดซื้อ เพื่อใหไดตามเปาหมาย

ประยุกต 5 กลยุทธสำคัญมาใชใน

งานจัดซื้อใหไดผลแบบยั่งยืน

คัญมญมาใาใใชชชชชชในในนในนในในใ

งยืน

Cost Control 
in Supply Chains by 

Activity-Based Management

อ.ศตกร หงสจรรยา 

15 11 13



Q : ปจุบันทำงานที่ไหน และ Scope หนาที่งานที่รับผิดชอบอะไรบางครับ ?
A :  ปจจุบันทำงานอยูท่ี  บริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหนง 
Sourcing Associate สวน Scope งานที่รับผิดชอบคือ จัดหา,คัดเลือกและ
ประเมินผูผลิต (ในสวนของ Supplier ท่ีผลิตผลิตภัณฑทางดาน Healthcare) 
และรับผิดชอบเปน Project Manager ในการพัฒนาผลิตภัณฑทางดาน 
Healthcare ภายใต Boots Brand ดวยคะ 

Q : รูสึกอยางไร  เมื่อรับทราบวาสอบผาน CPK/CPS และไดคะแนนสูงสุด
ทั้ง 3 หมวดวิชา ?
A : รูสึกดีใจ, ภาคภูมิใจและรูสึกเปนเกียรติมากที่ไดมีโอกาสไดเขาอบรมกับ
อาจารยที่มีความรูความสามารถหลายทาน จากกอนหนานี้ไมเคยมีความรู
  ทางดานงานจัดซื้อมากอน ไดเพียงเรียนรูจากการทำงานอยางเดียว 
     แตพอไดเขาใจในทางทฤษฏีประกอบกับไดเริ ่มนำความรู ที ่ได
  จากการอบรมมาประยุกตใชในการทำงานจริงในปจจุบัน  
    จึงยิ่งรูสึกวาการอบรมของทางสมาคมนี้มีประโยชนอยางยิ่งคะ
                  Q : มีเคล็ดลับ อยางไรในการเขาอบรมและสอบในคร้ังน้ีครับ ?
       A : เคล็ดลับในการเขาอบรมและสอบในครั้งนี้คือ ตั้งใจฟง
      ตอนอาจารยสอนและพยายามทำความเขาใจตั้งแตยังอยูใน
   ชั่วโมงของการอบรม เพื่อที่วาหากมีขอสงสัยจะไดสามารถถาม
         อาจารยไดเลย และหลังจากอบรมแตละ Class จบ
      ก็จะพยายามทบทวนใจความหลักที ่สำคัญและ
       มาอานรายละเอียดท้ังหมดอีกคร้ังหน่ึงกอนการสอบ
         1 สัปดาหคะ
             Q : คิดวาไดอะไรจากการเขามาเรียน/สอบ
       ในครั้งนี ้?
                 A : ไดความรูในงานจัดซื้อมากขึ้นคะ และ
         สามารถนำทั ้งทฤษฎีและ Case Study 
                มาประยุกตใชในการทำงานไดจริง ทำให
         สามารถพัฒนาระบบตางๆเพื่อการทำงาน
         ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น   อาท ิ เช น  
        การประเมิน Supplier ไดนำความรูมาใชใน
       การออกแบบฟอรมการประเมิน Supplier 
     ที่มี Criteria ที่สำคัญๆ และชวยในการพัฒา 
     supplier ดวยคะ

.... ยังมีหลากหลายคำถาม คำตอบที่นาสนใจ
ติดตามตอที่ www.pscmt.or.th ครับ

ภญ.พรศิริ อมรพัชระ 

Boots Retail (Thailand) Ltd.

Sourcing Associate 

PSCMT INTERVIEW

ไดคะแนนสอบสูงสุดทั้ง 3 หมวดวิชา
การสอบ CPK/CPS #109 เดือน มีนาคม 2556



หมายเหตุ:
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
2. หลักสูตรนี้สำหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น  

       สมัครสมาชิกใหม สมาชิกรายป 100 บาท
   สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
3. สมาคมฯ ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

   ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)

4. กรุณาชำระดวยเงินสด เช็คขีดคลอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม  

ชื่อบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย”  

ประเภท บัญชีออมทรัพย  
ธนาคารกสิกรไทย    

สาขายอยสี่แยกถนนจันทน-เลียบคลองชองนนทรี  
เลขที่บัญชี 747-2-13256-8

สอบถามขอมูลเพิ ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ขั ้น 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร.0 2678-6786-7 แฟกซ 0 2678 6788 

E mail : helpdesk@psmct.or.th

Website : http://www.psmct.or.th

ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน

หมวด 1  เสารที่ 2 - อาทิตย ที่ 3
หมวด 2 เสารที่ 9 - อาทิตย ที่ 10
หมวด 3 เสารที่ 16 - อาทิตย ที่ 17

อาทิตยที่ 24

อบรม

สอบ
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¤ÃÑé§·Õè
อบรมและสอบ

C.P.K., C.P.S.C.P.K., C.P.S.

สถานที่ โรงแรมอมารีเอเทรียม  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สถานที่

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่  www.pscmt.or.th 

2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที ่  
    e-mail: helpdesk@pscmt.or.th, wijitra@pscmt.or.th

วิธีการสมัคร

C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)
        สอบผาน หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

C.P.S. (Certificate in Purchasing and Supply) 
   สอบผานทั้ง 3 หมวดคือ
  หมวดวิชาที่ 1 ความรูเรื ่องการจัดซื้อ 

  หมวดวิชาที่ 2 กลยุทธการจัดซื้อจัดหา
  หมวดวิชาที่ 3 ความรูเรื ่องสิ่งแวดลอมตองานจัดซื้อจัดหา

หมวดวิชาที่ 2
กลยุทธการจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 3
ความรูเรื่องสิ่งแวดลอม
ตองานจัดซื้อจัดหา

(อบรม 2 วัน)

หมวดวิชาที่ 1
ความรูเรื่องการจัดซื้อ

(อบรม 2 วัน)

สมาชิกรายป สมาชิกตลอดชีพ

6,385 5,743

19,155 17,229

C.P.K.

C.P.S.

ลงทุนกับความรูวันนี้ คุณจะไดสิ่งดีๆ ที่คุมคา 
คิดถึง เรื่องจดัซื้อ ….. คิดถึง PSCMT



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย ์เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่
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  ใ นตอนท ี ่แล วผมได กล าวถ ึง  
คุณลักษณะที่สำคัญและสิ ่งที ่เปนตัว
ขับเคล่ือนนวัตกรรมท่ีสำคัญท่ีสุดของคน
คือ “จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ” 
(Entrepreneurial Spirit) และได
เกริ ่นนำไวอีกวาสิ่งนี ้กำลังเปนเรื ่องที่
องคกรสมัยใหมตองการบมเพาะให
เกิดข้ึนในตัวพนักงาน เหตุผลประการหน่ึง
เปนเพราะวานวัตกรรม หรือการถือ
กำเนิดข้ึนของส่ิงใหม ๆ น้ันเปนเคร่ืองมือ
สำคัญของผูประกอบการ ท่ีจะสรางความ
แตกตางในผลิตภัณฑ และบริการจาก

โดย ดร.วีรวัฒน ์ปัญญาธนคุณ
Adv.Cert. PSCM (ITC)

ประธานฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา 
สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

โอกาส  (Opportunity)  และการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัต 
(Dynamic change)           
      การปลูกฝงคานยิมองคกรสงผลตอแนวประพฤติปฏิบัติของบุคคลากร 
ดังนั ้นการที ่ทำใหทุกคนในองคกร คิด และทำไดอยางสอดคลองกับ
เปาประสงคหลักขององคกรนั ้นมีความสำคัญตอความอยู รอดและ
การเจริญเติบโตของกิจการอยางยั่งยืน การสรางจิตวิญญาณความเปน
ผู ประกอบการ ( Entrepreneurial Spirit) ใหเกิดขึ ้นในตัวพนักงาน
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิธีการคิด การปฏิบัติเยี่ยงผูประกอบการ และ
คอนขางที ่จะแตกตางอยางมากจากการประพฤติ ปฏิบัต ิในฐานะ
พนักงานคนหนึ่ง
      จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) 
ในตัวพนักงานจะเปนคุณสมบัติที่ไดรับการผสมผสานอยางสมดุลระหวาง
องคประกอบตางขั ้วที ่ผู ประกอบการพึงมี กับสิ ่งที ่เปนคุณสมบัติที ่ดี
ของการเปนพนักงานปกติที่ไดรับคาจางเงินเดือน ตัวอยางเชน ทักษะ
ในการวางแผนกลยุทธนับวาเปนสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานในระดับหัวหนา 
แตก็ตองมีความมุงมั่นจริงจังที่จะขับเคลื่อนใหแผนนั้นประสบผลอยาง
ไมยอทอ หรือการท่ีพนักงานผูหน่ึงจะทำการตัดสินใจกระทำการส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จะตองมีเหตุผลสนับสนุน แตก็ตองยอมรับความเสี่ยงในสิ่งไมพึงประสงค

ที ่อาจจะเกิดขึ ้น ซึ ่งความยินยอมและมีความพรอมที ่จะเผชิญกับ
ความเส่ียงน้ีก็นับเปนคุณสมบัติท่ีสำคัญมากอยางหน่ึงของผูประกอบการ     
        ในงานจัดซื้อโดยทั่วไป เราจะพบเห็นความตางขั้วในหลากหลาย
รูปแบบ ตัวอยางงาย ๆ ที่เห็นเปนรูปธรรม เชน องคกรหนึ่งอาจจะมี
ความตองการจัดซื้อวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงแตขณะเดียวกันตองการราคา
ท่ีไมแพง หรือองคกรแหงหน่ึงตองการนักจัดซ้ือท่ีมีความฉลาด มีไหวพริบ 
มีความสามารถบริหารจัดการผูสงมอบไดเปนอยางดี แตตองมีความ
ซื่อสัตยและยึดถือผลประโยชนขององคกรเปนหลัก ไมตองการพนักงาน
ที่มีความฉลาด มีไหวพริบ แตมุ งหวังแคแสวงหาผลประโยชนใสตัว
มากกวาใหที ่จะกอประโยชนใหกับองคกรโดยรวม การมีจิตของ
ผูประกอบการจะทำใหพนักงานผูปฏิบัติเพียรถามตัวเองอยูเสมอวา 
หากตัวเขาเปนเจาของเงิน หรือเปนผูประกอบการ เขาผูนั้นจะตัดสินใจ
ในกรณีนั้น ๆ ณ หวงเวลานั้นอยางไรจึงจะสงผลดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
ตอองคกรและตอตนเองในฐานะเจาของเงิน 
        มาถึงตรงนี้หากยังมองภาพไมออกวาสิ่งที่เรียกวาจิตวิญญาณ
ผูประกอบการเปนอยางไร ใหลองนึกดูวาถาเราเปนผูประกอบการ 
เปนเจาของบริษัท และมีเจาหนาที่จัดซื้อทำงานใหกับเรา เราอยากเห็น
นักจัดซื้อเปนแบบใดระหวาง 
         (ก) คนที่มีความซื่อสัตย เชื ่อใจได รู จักใชจายเงินทุกบาท
ทุกสตางคเสมือนหนึ่งเปนเงินของตัวเอง ทำทุกวิถีทางที่จะลดตนทุน
ใหกับองคกรเพื่อใหมีกำไรและแขงขันไดในตลาด หรือ 
          (ข) เปนคนที่ขาดความซื่อสัตย ใชจายเงินโดยไมพินิจพิเคราะห 
คำนึงเพียงวาเปนเงินบริษัทไมใชเงินตัวเอง บริษัทอยูไดหรือไมไดอยางไร 
ไมสนใจเพราะคิดเพียงวาตนเองเปนเพียงพนักงานกินเง ินเดือน
คนหนึ่งเทานั้น 
      เปนดังนี้แลวผมคิดวาคำตอบนาจะชัดเจนวาเราอยากไดพนักงาน
จัดซื้อแบบใดทำงานใหกับองคกร

จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
 (Entrepreneurial Spirit)

มได กล าวถ ึง
โดย ดร.วีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ

Adv.Cert. PSCM (ITC)

ในบุคคลากรงานจัดซื ้อในบุคคลากรงานจัดซื ้อ

ฉฉฉบบับท่ี 1



 (4) เกิดความตระหนักอยู ตลอดเวลาวา นวัตกรรมหรือ
ส ิ ่ งใหม  ๆ ในงานจ ัดซ ื ้อท ี ่กำล ังจะสร างข ึ ้นน ั ้นจะก อให  เก ิด
คุณคา (Value) สูงสุดตอองคกร ตอลูกคา ตอผูสงมอบ และตอสังคม
ไดอยางไร 
 (5) ความซื่อสัตย เชื่อถือและไวใจได ความไมนิ่งดูดายที่จะ
ปลอยใหความไมถูกตอง ไมเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ เกิดขึ้นภายใน
องคกร สิ่งนี้เปนความคาดหวังสูงสุดที่ทุก ๆ ที่ผูบริหารในทุกองคกร
ตองการบมเพาะใหเกิดขึ้นในตัวตนของพนักงาน และผูรวมงาน

ทราบกันอยางนี้แลว ไมวาเราจะอยูในตำแหนงปฏิบัติการ 
หรืองานบริหารเรามาชวยกันพัฒนา และสรางนักจัดซื ้อรุ นใหม 
ที่เปยมลนไปดวยจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการกันเถอะครับ 
เพื่อยกระดับบุคคลากรงานจัดซื้อใหสูงขึ้นอีก และเปนที่ตองการของ
ตลาดงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

      นวัตกรรมในงานจัดซื ้อจะเกิดขึ ้นไดอยางสมบูรณ ก็ตอเมื ่อ
นักจัดซื้อมีจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial
Spirit) อันนี้หมายถึงประโยชน และคุณคาที่จะเกิดขึ้นทั้งตอองคกร
และตัวบุคคลในหลากมิติ 
 (1) สามารถมองใหเห็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการงานจัดซื้อ เพราะความคิดใหม ๆ เกิดไดจากหลากหลาย
ทาง เชน จากแรงบันดาลใจ จากการเรียนรู  และการฟงจากผู ร ู  
จากการศึกษาตำรับตำรา การเขารับการอบรมเพื ่อใหไดมุมมอง 
และความร ู  ใหม  ๆ  การค นคว าจากงานว ิจ ัยต าง ๆ เป นต น  
สิ ่งเหลาน ี ้จะชวยใหโลกของนักจ ัดซ ื ้อกว างข ึ ้นกว าที ่ เคยเปน 
และสามารถเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น
 (2) รูจักแสวงหาทรัพยากรท่ีจำเปนตอการพัฒนากระบวนการ
งานจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรไดอยางคุมคา คุมกับเงินที่ตองจาย ซึ่ง
การทำเรื่องดังกลาวนี้ อาจจะเริ่มจากคำถามพื้น ๆ งาย ๆ ที่ใชกันอยู
ในงานจัดซื ้อทั ่วไป คือคำถาม อะไรที ่ตองทำ (What) เมื ่อไรจึง
เหมาะสม (When) จะหาทรัพยากรที่ตองการไดจากที่ไหน (Where)  
ทำไมต องทำอย างน ี ้ (Why) และจะทำให เก ิดความค ุ มค าได 
อยางไร (How) 
 (3) มีความเขาใจในความเปนเหตุ และผล (Rationale) 
รูจักสรางสมดุลระหวางทรัพยากรที่มีจำกัด กับความจำเปนที่จะตอง
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื ่องจากความจำเปนตามเงื ่อนเวลา (Time) 
จะบอกใหทราบวานักจัดซื ้อควรจัดสรรทรัพยากรอยางไรใหเกิด
ประโยชนตอองคกรมากที่สุด
 

Why) และจะทำให เก ิดความค ุ มค าได 

จในความเปนเหตุ และผล (Rationale)) 
พยากรที่มีจำกัด กับความจำเปนที่จะตตอออองงงงงงง
จากความจำเปนตามเงื ่อนเวลา (Timmeee))))) 
ซื ้อควรจัดสรรทรัพยากรอยางไรใหเกิดด
สุด

Entrepreneurial Spirit



Lewis E.Spangler Award

 เรื่องที่เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับสมาคมฯ และนักจัดซื้อ
ชาวไทยอีกเรื ่องหนึ ่งคือในปีนี ้ทาง IFPSM ( International 

Federation of Purchasing and Supply Management )

ได้ประกาศให้ อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม C.P.S. อุปนายก
ของเรา เป็นผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Lewis E. Spangler 

Award 2013  ซึ ่งเป็นรางวัลที ่ IFPSM มอบให้แก่ผู ้อุทิศตน
ในกา รพ ัฒนา ว ิ ช า ช ี พ จ ั ด ซ ื ้ อ ใ นด ้ านกา รศ ึ กษาและ
ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม   ท า ง  I F P S M  โ ด ย น า ย ก ส ม า พ ั น ธ ์   

Mr. Soeren Vammen จึงถือโอกาสมามอบรางวัลน้ีที่ประเทศไทย
ในงาน International Conference เมื่อวันที ่17 กันยายน 2556

ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 

อาจารย์สุชาติ ได้อุทิศตนทำงานให้กับสมาคมฯ ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2533 เป็นต้นมา นับได้ว ่าเป็น
กรรมการที่ทำงานให้กับสมาคมฯเป็นเวลายาวนานที่สุด  อาจารย์ได้ช่วยงานในด้านการฝึกอบรม 

โดยเฉพาะหัวข้อในเรื่องกฎหมาย การทำสัญญา การบริหารสัญญา รวมถึงจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที ่อาจารย์มีความชำนาญเป็นพิเศษ  นอกจากงานฝึกอบรมแล้ว ยังช่วยให้คำปรึกษาแก่สมาชิก
ที่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวตลอดมาอีกด้วย  

อาจารย์เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร C.P.S (Certificate in 

Purchasing & Supply) และ C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge) ของสมาคมฯ นอกจาก
ตำแหน่งอุปนายกแล้ว  อาจารย์ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูแล
หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้โดยตรงมาหลายสมัย  อาจารย์ได้ร่วมแต่งตำราเรียน  พิจารณาหลักสูตร  
ร่วมพิจารณาข้อสอบ  รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วย  ซึ่งแต่ละงานล้วนต้องใช้เวลา
และการทุ ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำให้สำเร็จ จนทำให้หลักสูตรประกาศนียบัตรของเราได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

        งานสำคัญในตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯเองซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมือนปิดทองหลังพระ  เพราะเป็นงานประจำที่อาจารย์ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

แต่สมาชิกแทบจะไม่มีโอกาสทราบเลย  อาจารย์ได้ช่วยบริหารงานสมาคมฯทั้งด้านงานบริหาร  งานบุคลากร  งานด้านการเงิน  ด้านกฎหมายที่สมาคมฯ
ในฐานะนิติบุคคลต้องเกี่ยวข้อง  งานให้คำปรึกษาแก่กรรมการฝ่ายต่างๆและสมาชิกที่มีคำถามเข้ามา   

        23 ปีแห่งการอุทิศตนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพงานจัดซ้ือ  

อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม เป็นผู้ท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงในการ
ได้รับรางวัลเกียรติยศ Lewis E. Spangler Award 2013  

สมาคมฯขอเชิดชูผลงานของท่าน และร่วมยินดีกับอาจารย์
ด้วยความรักและเคารพเป็นอย่างยิ่ง.

มาามา  เข้ามา  ามเข้ามา ำถามเข้ามามีคำถามเข้ากทีมีคำถามเข้มาชิกทีมีคำถามๆและสมาชิกทีมีคำถรมการฝ่ายต่างๆและสมาชิกทีมีคำรมการฝายตางๆและสมาชกทมรมการฝายตางๆและสมาชกรมการฝายตางๆและสมารมการฝายตางๆแล

้ั ื้จัดซือจดซอจดซอจดซอ  

นการนการนการนการ
013013013013  

์์จารย์จารยจารยจารย
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ใใ

์   

อาจารยสุชาต ิประเสริฐสม C.P.S. ผูอุทิศตนในการพัฒนาวิชาชีพจดัซื้อ 
จนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ Lewis E. Spangler Award 2013  ซึ่งเปนรางวัลที่ IFPSM มอบให 



Finance for strategic 

procurement

 สิ่งที่ผูบริหารการเงิน หรือ CFO 

คาดหวังจากนักจัดซื้อ

 งบการเงินที่นักจัดซื้อควรรูจัก

 จัดซื้อยุคใหมกับการสรางกำไรใหบริษัท

 ประเมินสุขภาพทางการเงินของคูคา 

 กลยุทธและเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในรูปแบบตาง ๆ

อ.พัฒนุช เจริญกิจมงคล 

อ.ศิรินทร บัวหอม 

งคลลลลล
วหออ

 

อม มม ม ม 

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ คุณณณ คุณณณคณณ

Practices Negotiations 

For Buyers

 ความรูดานการเจรจาตอรองเบื้องตน

 วิธีการและข้ันตอนในการเจรจาตอรอง

 การเตรียมตัวเพื่อการเจรจา

 ขอควรระวังที่ผูที่เพิ่งเริ่มการทำงาน

ดานจัดซื้อควรทราบ

 เทคนิคเพื่อการสังเกตปฏิกิริยาของ

คูเจรจาระหวางการตอรอง

 การสรางความม่ันใจในการเจรจาตอรอง

..........

 รากฐานแนวคิดแบบลีนที่แทจริง 

 เคร่ืองมือลีนเพื่อใชลดความสูญเปลา 

 วิธีการนำลีนมาใชในองคกรทั่วไป 

 ขั้นตอนการวางกลยุทธจัดซื้อแบบลีน

 การนำเทคนิคและเคร่ืองมือมาใชใน

ซัพพลายเชน

 วิเคราะหสายธารแหงคุณคาในงานจัดซื้อ

 การต้ังเปาหมายความสำเร็จในการลดตนทุน

 กรณีศึกษาและเคล็ดลับในงานจัดซ้ือแบบลีน 

อ.ศตกร หงสจรรยา 

Lean Supply Chain 

Strategy

 บทบาทหนาที่ของงานจัดซื้อและ

ความสำคัญตอองคกร

 Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี

 เขาใจเปาหมายของแตละสินคาและ

บริการท่ีจัดซื้อ

 การระบุความตองการท้ัง 5 ดาน

ในงานจัดซื้อ

 กลยุทธดานราคาของผูขาย

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 1

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุ 

18 10 13 19 10 13to

 พิธีการศุลกากรเก่ียวกับการนำเขา

 สิทธิประโยชนทางภาษีอากรภายใต

กรอบความตกลงเขตการคาเสรี

 สัญญาการคา 

 Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 

 สินเชื่อเพื่อการนำเขา 

..............

Overseas Purchasing 

Techniques

อ.ยุพดี เจริญสุข
อ.กฤติกา ปนประเสริุ 

OOOOverveve sea

อ

18 10 13 19 10 13to

 นิยามความเสี่ยง

ประเภทความเส่ียง

ทฤษฏีความเสี่ยง

การวิเคราะหความเส่ียง

การใชเครื่องมือวิเคราะหความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

แนวโนมความเสี่ยงในอนาคต

ความเส่ียงในการจัดซ้ือและซัพพลายเชน

..............

แลละซะซัพัพพลพพลพลลลลลายายายายาายายเชชเชชนน

Strategic risk management
in purchasing and

supply chains

อ.ศตกร หงสจรรยา 

25 10 13

 การวิเคราะหและการจดักลุม 

รายจาย Spending Analysis

 ตนทุนและการตั้งราคาสินคา

 Total Cost of Ownership (TCO)

 เขาใจมุมมองของซัพพลายเออร

 การเลือกซัพพลายเออร

 ปริมาณการซื้อนอย มีผูขายนอยราย 

จะตอรอง อยางไรดี

..........

Purchasing Knowledge 

for Cost Saving

อ.อกนิษฐ สมิตะพนิทุ

ledge e e e 

ng

ทุ

26 10 13

ดร.วีรวัฒน ปญญาธนคุณ 

 What Changes

 JIT and Lean Philosophy

 Tactical VS Strategic Purchasing 

and Supply Chain Management

 Purchasing Portfolio Management

 Purchasing and SCM Strategic Cycle

..........

Supply Strategy

28 10 13

15 11 13

18 11 13

22 11 13

 เขาใจตนทุนทุกชนิดแบบเจาะลึกในทุกมิติ

เนนการบริหารตนทนุท่ีสรางความ

ไดเปรียบกับองคกรในมุมมองใหม 

เจาะลึกกิจกรรมงานจัดซื้อ เชื่อมโยง

การผลิตและการขนสงตลอดซัพพลายเชน

รูวิธีประเมินวิเคราะหวิธีการบริหาร

ตนทุนจัดซื้อ เพื่อใหไดตามเปาหมาย

ประยุกต 5 กลยุทธสำคัญมาใชใน

งานจัดซื้อใหไดผลแบบยั่งยืน

คัญมญมาใาใใชชชชชชในในในในนในในใ

งยืน

Cost Control 
in Supply Chains by 

Activity-Based Management

อ.ศตกร หงสจรรยา 

15 11 13



สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

Tel. 0 2678 6786 to 7
helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

ตุลาคม - ธันวาคม

สสสสอ ููลเพพมมมเเเตตติิิมมมมเตมสสออบบบบถถถถาาาาามมขขอออมมมมูลลลเเพพิิิ ่่มม ิิิิ
าคมบริหารงา ัดริหารงานจัดซื้อและสมาคมบริหา ง

 2556

 Supplier มีความสำคัญอยางไรกับเรา

 ทัศนคติผิดๆที่เรามีตอ Supplier 

นักจัดซื้อควรปรับเปลี่ยนมุมมองอยางไร

 Buyer Character ตองเปนคนมี

ลักษณะอยางไร

 การแบงประเภทของ Supplier เพื่อ

วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารและ

นำไปสู business alliance(Kris Mode)

 การทำ Supplier award 

อ.เกรียงวุฒิ วิชานุรักษ

How to create 

Business Alliance

อ.อ.อ.อออออ เกเกเก

 การแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน

 พื้นฐานความเขาใจระหวางโลจิสติกส 

และซัพพลายเชน

 ความทาทายในการบริหารซัพพลายเชน

 ความรวมมือในซัพพลายเชน

 ปรากฎการณและผลกระทบของ 

Bullwhip Effect

 กลยุทธการสรางความไววางใจใน

ซัพพลายเชน

.........

Supply Chain Management 

อ.อกนิษฐ สมิตะพนิทุ

agemmeenentt 

ทุ

หลักสูตรสัมมนา

 ความสำคัญและความเก่ียวของกัน

ของแตละฝายในซัพพลายเชน

 Purchasing Mix หัวใจของการจัดซื้อ

 Logistics Mix (the “7 R’s of 

Logistics) หัวใจของ Logistics

 ความสำคัญและหลักการบริหารงานจัดซ้ือ

 รูปแบบการสั่งซื้อ การกำหนดความ

ตองการสิ่งที่จะซื้อ

 ขอมูลที่จำเปนในการจัดซื้อเพื่อใหได

สินคาตรงตามความตองการการ

อ.สรรชัย นิธีกุลวัฒน 

Purchasing for Non purchaser

อ.เกียรติพงษ สันตะบุตร บบบตุตุตุตุตุตุตุ รรรรร ร ร รร ร ร รร

Warehouse Management

 ความจำเปนท่ีตองเก็บสินคา

 บทบาทของคลังสนิคาในโลกแหงการ

แขงขัน 

 ประเภทของคลังสินคา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินคา 

 ระบบและอุปกรณในการจัดเก็บ

 ระบบและอุปกรณในการเคล่ือนยาย 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลใน

งานคลังสินคา

..........

 ผลสำรวจส่ิงที่ผูบริหารคาดหวังจาก

ฝายจัดซื้อ

 หวัขอ (Area) ที่ควรต้ังเปนผลงาน

ของฝายจัดซื้อ

 คนหาตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ใน

แตละหวัขอ (Area)

 ตัวอยาง KPI ในงานจัดซื้อ สามารถนำ

ไปเลือกใชไดทันที

 กำหนดนิยามเพืื่อการคำนวนและ

เก็บผลงานของแตละ KPI

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน 

Measuring Purchasing 

Function, Vendor Rating and  

Purchasers Performance 

Techniques

ตนนน 

Rating ng ng ng ng ng ggg andananaaa  

ancceeeee e e ee

 Sourcing v.s. Strategic Sourcing

 8 ขั้นตอนในการประเมนิเพื่อคดัเลือก

ซัพพลายเออรพรอมฝกปฏิบัติ

 รูปแบบความสัมพันธกบัซัพพลายเออร 

และการนำไปใช

 รูจักกับสินคาและความไดเปรียบใน

การแขงขัน

 ทำความเขาใจตลาดของวัตถุดิบที่ซื้อ

 ความจำเปนในการวิเคราะหตลาด

..............

Essential Knowledge for 

Purchasing Professional 2

อ.กิตติกร โชติสกุลรัตน
อ.อกนิษฐ สมิตะพินท ุ

22 11 13 23 11 13to

อ.อกนิษฐ สมิตะพินทุทุ

Purchasing Operation 

Excellence

 ความสำคัญของการจดัซ้ือในองคกร      

 อะไรคือความไดเปรียบในการแขงขัน 

 นักจดัซ้ือมีสวนรวมในการเพิ่มความ

ไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร

การตัง้เปาหมายในงานจดัซ้ือ

 หนาที่ของนักจัดซื้อและกระบวนการ

ในงานจัดซื้อ

 เทคนิคการรองเรียนและการเรยีกรอง

คาเสียหาย

..........

30 11 13
12 12 13

14 12 13
20 12 13

14 12 13 19 12 13
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สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ฉลองครบ 25 ปี จัดงาน International Conference ยิ่งใหญ่ 
ในหัวข้อ Towards Purchasing Excellence   โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมงานกว่า 400 คน 

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ถนนสุขุมวิท 

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า งานนี้เน้นให้ความรู้กับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 

โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ทำงานโดยตรงจากพันธมิตรของสมาคมฯ ทั่วโลก 

งานนี้ได้รับเกียรติจาก Soren Vammen , President - IFPSM, C. Subbakrishna, National President- IIMM, 

Prof. Stephen W.K. Ng, Ph.D., President – IPSHK และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นผู้บรรยายอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.pscmt.or.th

และภาพบรรยากาศในงานทาง Fanpage สมาคมฯ (www.facebook.com/Thaibuyer)

Prof. Stepphen W.K. Ngg,, Ph.D.,, Preeside

นาย อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ และ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และ  โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน

ในการส่งเสริมและพัตนา วิชาการ ความรู้ ด้านงานจัดซื้อและซัพพลายเชน             



IFPSM World Summit 2013

สมาคมฯของเราก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2531 ปีนี้จงึเป็นปีท่ีเราครบรอบ 25 ปี  ซึ่งเราได้จัดงาน International Conference 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองเม่ือวันท่ี 17 กันยายนที่ผ่านมา 
สมาคมฯยังได้รับเป็นเจ้าภาพจัด IFPSM World Summit ให้กับสมาพันธ์บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายนานาชาต ิ

International Federation of Purchasing & Supply Management หรือท่ีเราเรียกกันสั้นๆว่า IFPSM 

ในระหว่างวันท่ี 20-21 กันยายนที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ด้วย งานนี้มีสมาคมบริหารงานจัดซื้อจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่งทเีดียว 
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายให้ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

่ ั ึ ใ ปี ปี ี ึ ป็ ปี ี ปี ึ ไ ้ ั้ ้ ใ ้ ็ ่้ ่ ไ่ ไ



4,200.- 3,800.- 3,500.-

8,400.- 7,600.- 7,000.-

1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

หมายเหตุ : 

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-13256-8

    “สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย”

    (เมื่อท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือยืนยันการชำระเงินมาท่ีสมาคมฯ
เพ่ือดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่


