
ฉบับที่ 182 ประจ าเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 / ส าหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 61 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 

ณ ไบเทค บางนา 

ตารางอบรมสมัมนา ประจ าป ี2559 

การอบรมและสอบ C.P.S. # 141 

เดือนมีนาคม 2559 

บทสัมภาษณ ์ 
ผู้สอบ C.P.S. ได้คะแนนเป็นอันดับ 1  

งานประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี 
AGM  2558 

วันเสารท์ี ่5 มีนาคม 2559 

ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม 

รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 62 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ 
       ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ผมขอเป็นตัวแทน
กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย ส่งความสุข ความปรารถนาดี มายังสมาชิก
ทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกที่เคารพนับถือ อ านวยพรให้ท่านและครอบครัว 
ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ 
พละ มีความส าเร็จในสิ่งสุจริตที่ปราถนาทุกประการ        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       ปี 2558 เป็นปีที่สมาคมฯ ได้ทุ่มเทก าลังเดินหน้าปรับปรุง
และผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมาก เรามีความตั้งใจเป็น
อย่างยิ่งที่จะยกระดับวิชาชีพการบริหารจัดซื้อและซัพพลาย
เชน โดยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสอบรับวุฒิบัตร 
ต่อยอดให้เข้มข้น และให้เข้าหลักของการผลิตบุคลากรที่มี
คุณลักษณะการท างานแบบ Proactive และ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning)  เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
และการแข่งขันในปัจจุบัน หลักสูตรที่ผมพูดถึงนี้ก็คือหลักสูตร
จัดซื้อขั้นสูง (Advanced C.P.S.) ท่ีผ่านมาสมาคมฯ ได้ 
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการ
พัฒนาวิชาโลจิสติกส์หากผู้บริหารนักจัดซื้อ หน่วยงานใด
สนใจท่ีจะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ สามารถศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับที่แนบมาพร้อมวิสัยทัศน์ฉบับนี้ 
เพื่อจัดท างบประมาณและฝึกอบรมประจ าปี 2559 

         ในส่วนเรื่องประชาคมอาเซียนที่กรรมการสมาคมฯ ทุก
ท่าน ได้วางแผนเตรียมการไว้ ก็ก าลังเข้าที่เข้าทาง... ก าลังไป
ได้สวย... สมาคมฯ ได้น าหลักสูตรวุฒิบัตร CPSM ของ
สหรัฐอเมริกา อันเป็นวุฒิบัตรที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกมาเปิด
สอนและสอบในประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกผู้ที่สนใจในประเทศ
ไทยได้รับความรู้ ได้สอบและมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมากย่ิงขึ้น   
 

 

 

 

 

 

        อีกประการหนึ่งคือนโยบายของกรรมการฯ ที่จะยกระดับ
สมาคมฯ ให้มีบทบาทในระดับสากลและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในอาเซียน โดยใช้ช่องทางของ  The 

International Federation of Purchasing & Supply 

Management (IFPSM) เราก็ท าได้อย่างดี ดังจะเห็นว่า 
อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม อุปนายกสมาคม ฯ ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล Lewis E. Spangler Award จาก 
IFPSM (รางวัลนี้ส าหรับผู้ที่อุทิศตนอย่างสูงเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย ซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากประวัติการท างานของท่านอุปนายกตลอดมา ที่
ท่านได้ทุ่มเท อุทิศ ผลักดัน ให้เกิดการยกระดับและพัฒนา
วิชาชีพนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2556  และประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่จัด
งาน IFPSM World Summit ในปี 2013 และต่อมาเราก็เร่งท า 
ให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากสมาชิก IFPSM ทั้ง 48 
ประเทศ จนกระทั่งผมได้รับการเลือกตั้ง ให้ เป็น IFPSM 

Regional Vice President – Asia Pacific  แม้ภาระงานจะ
หนักขึ้น กรรมการทุกคนก็ไม่ถอย เราเดินหน้าเต็มที่ เพื่อ
สมาคมฯ อันเป็นท่ีรักของเรา  

อ่านต่อ หน้า 2 
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เตรียมตัวมาร่วมใช้สิทธิ์  
เลือกต้ัง กรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ 

ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี AGM 2558 

และ Purchasing Month # 25  

ท่านสามารถติดตาม รายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร หัวข้อการบรรยาย  

พร้อม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ website : www.pscmt.or.th 

มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนสมาคมฯ ของเรากันนะคะ 

ในวันเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2559   

เวลา 08:30 – 17:00 น. 
ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

       ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงฉบับย่อของกิจกรรมที่สมาคมฯ 
ได้ท าในปีที่ผ่านมา ผมขอเชิญชวนท่านสมาชิกมาร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 
ซึ่งในครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ด้วย        
ในวันนั้นนอกจากเราจะได้มา รับทราบข่าวสาร กิจกรรม
ของสมาคม แล้วเรายังได้มีโอกาสมาสร้างความสัมพันธ์
พบปะสังสรรค์ กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตลอดจน 
เพื่อนสมาชิก ในวงการจัดซื้อแล้ว ผมขอให้เรามาร่วมกัน
แสดงความคิดความเห็น คนละเล็กคนละน้อย เพื่อสมาคมฯ 
อันเป็นที่รักของทุกคนนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ   
Adv. Cert. SCM℗(ITC)  

นายกสมาคมฯ 



รายการอาหารสมอง#61 
 

Food for Thought 

               วิธีการส ารองที่นัง่ :   
         Download แบบฟอรม์ “ส ารองที่นั่ง งาน Food for Thought ครั้งที่ 61 และ  Food for Thought  ครั้งที่  62   
 ได้ที่ www.pscmt.or.th  กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น และส่งมาที ่E-mail : helpdesk@pscmt.or.th  

PSCMT ร่วมกับ  
Thailand Business Pages 

จัดงานสัมมนา ในงาน  Thailand 

Industrial Fair & Food Pack 2016 

รายการอาหารสมอง#62 
 

Food for Thought 

“เผยทางลดั ลดตน้ทนุจดัซื้อ 

และซพัพลายเชน เปิดประตสูู ่AEC” 

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

ห้องประชุม ห้อง Phoenix 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

PSCMT ร่วมกบั  
PMP Management Co.,Ltd 

จัดงานสมัมนา ในงาน The 2nd 

 Material Handling & Machinery 2016  

“พลกิโฉมการบรหิารงานจัดซือ้ 2016  

สู่องค์กรชัน้น าแหง่อนาคต” 

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

ห้องประชุม ห้อง Grand Hall 203  ช้ัน 2 ไบเทคบางนา 

วิทยากร : คุณอกนษิฐ์ สมิตะพนิท ุ   
Adv. Cert. SCM℗(ITC) 

นายกสมาคมฯ 



Training Calendar 

2016 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 1 

Essential Knowledge for Purchasing Professional 1 

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 
Practices Negotiation for Buyer 

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปน็เลศิ 

Purchasing Operational Excellence 

ความรู้ในงานจัดซื้อส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นกัจัดซื้อ 

Purchasing for Non Purchaser 

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ 
Overseas Purchasing Techniques 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 2 

Essential Knowledge for Purchasing Professional 2 

22-23 

JAN 

22-23 

APR 

22-23 

JUL 

21-22 

OCT 

22-23 

JAN 

22-23 

APR 

22-23 

JUL 

28-29 

OCT 

19-20 

FEB 

13-14 

MAY 

19-20 

AUG 

18-19 

NOV 

18 

MAR 

11 

JUN 

17 

SEP 

24 

DEC 

JAN FEB MAR APR 

MAY JUN JUL AUG 

SEP OCT NOV DEC 

12 

FEB 

6 

MAY 

5 

AUG 

4 

NOV 

9 

APR 

15 

OCT 

18 

JUN 

17 

DEC 

20 

FEB 

20 

AUG 

ระดับต้น  เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ
์ 1

-
2

 ปี
 

การจัดกลยุทธ์สนิคา้ในงานจัดซื้อ 

Supply Strategy 

18 

MAR 

10 

JUN 

16 

SEP 

9 

DEC 

ระ
ดับ
กล
าง
  เ
หม
าะ
ส า
หร
ับผ
ู้มีป
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รณ

์  3
-
5

 ปี
 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ 
Basic risk management in purchasing and supply chains 

22 

JAN 

8 

JUL 

28 

OCT 

ขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ 
Advanced risk management in purchasing and supply chains 

23 

JAN 

9 

JUL 

29 

OCT 

ขั้นสูง 

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลนี ลดต้นทุนอย่างย่ังยืน 

Lean Supply Chain Strategy 

19 

FEB 

13 

MAY 

19 

AUG 

11 

NOV 

การจัดซื้อลีน ท าน้อยได้ผลมาก เพื่อการจัดซื้อที่ย่ังยืน 

Lean agility six sigma Supply Chain Strategy 

20 

FEB 

14 

MAY 

20 

AUG 

12 

NOV 

สุดยอดกลยุทธ์ 

การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง 
Communication for Negotiation 

14 

JAN 

8 

APR 

15 

JUL 

14 

OCT 

หมายเหตุ :   ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

Training and Seminar 



ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทนุ 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

27 

FEB 

28 

MAY 

6 

AUG 

26 

NOV 

การบริหารคลังสนิคา้ 

Warehouse Management 

17 

MAR 

16 

JUN 

22 

SEP 

15 

DEC 

ระดับสูง เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ์  
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

การบริหารซัพพลายเชน 

Supply Chain Management 

5 

NOV 

30 

JUN 

8 

DEC 

วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ 

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating  

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ 

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

เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบ 

18 

FEB 

19 

MAY 

4 

AUG 

4 

NOV 

Vendor Management Inventory 

12 

MAR 

11 

JUN 

24 

SEP 

17 

DEC 

รู้ทันกลเม็ดนกัขาย 

Knowing Salesman’s tactic 

ให้โลกเขียวและสร้างธุรกจิก าไรย่ังยืน 

Green Procurement Strategy for Sustainable Business 

19 

MAR 

บริหารงานจัดซื้ออย่างไร 

ให้ได้คุณภาพสมบรูณ์แบบ 

Advanced TQM for Procurement & Supply Chains Management 

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไร 

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด 

Finance for Strategic Procurement 

5 

FEB 

6 

MAY 

26 

AUG 

25 

NOV 

การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชน 

Cost control in Supply Chains by Activity 

18 

MAR 

17 

JUN 

23 

SEP 

9 

DEC 

การวางแผนสินคา้คงคลงัส าหรับนักจัดซื้อ 

Inventory Planning for Professional Purchasers 

ส าหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 

Advanced Inventory planning for professional purchasers 

แนวคิด และเครื่องมือส าหรับนกัจัดซื้อช้ันเซียน 

“Must Know” Concepts & 

1-2 

APR 

ด้วยเทคนิคการเจาะลกึกิจกรรม 

การวางแผนสินคา้คงคลงัขั้นสงู 

29 

JAN 

15 

JUL 

21 

OCT 

30 

JAN 

16 

JUL 

22 

OCT 

4 

JUN 

17 

SEP 

24 

DEC 

27 

FEB 

7 

MAY 

27 

AUG 

26 

NOV 

25 

MAR 

24 

JUN 

9 

SEP 

23 

DEC 

25 

JUN 

30 

JAN 

26-27 

AUG 

tools for top performance procurement 

and Purchasers Performance Techniques 

ระดับกลาง  เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ
์  3

-
5

 ปี
 

helpdesk@pscmt.or.th +66 2678 6786 - 7 www.pscmt.or.th 
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บทสัมภาษณ์ คุณเกรียงศักดิ์ นนทค าจันทร์  ผู้สอบ C.P.S.  
ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 พร้อมเผยเคล็ดลับดีๆ ในการพิชิตข้อสอบ 

C.P.S. # 132 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ในปัจจุบัน 

- วางแผนและควบคุมการส่ังซื้อ/สั่งจ้าง ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

- วางแผนและควบคุมการส่ังซื้อวัตถุดิบ (Metal) ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและทันตามความต้องการ 

- กระบวนการ Sourcing, ก าหนดและติดตาม KPI, Action plan และด าเนินตามนโยบาย ภายใต้ข้อก าหนดขององค์กร 

- บริหารจัดการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในแผนกให้ด าเนินการตามแผนการ ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ควบคุมการสรรหา คัดเลือก ประเมินและพัฒนาผู้ขาย 

- พัฒนาบุคลากรจัดซื้อให้สามารถปฏิบัติงานตามบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

รู้จักสมาคมฯ และ/หรือ ประทับใจ ในด้านใด มากที่สุด  
     มโีอกาสได้รู้จักสมาคมจัดซื้อ จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา และประทับใจใน ด้านการเป็นศูนย์กลางแหล่งให้ความรู้ ด้านวิชาชีพจัดซื้อที่เป็นมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับสากล เพราะก่อนหน้านี้ โดยส่วนตัวเอง ก็มิได้จบการศึกษา ด้านจัดซื้อโดยตรง เพียงแต่ได้ศึกษาจากการท างานจริงเท่านั้ น บางครั้งจึง    

ขาดการน าแนวคิดทฎษฎีด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน มาใช้ในการวางแผน หรือท างาน ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา  และได้รับฟังแนวคิด ความรู้ 
ประสบการณ์ จากท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายๆท่าน  จึงเกิดความประทับใจครับ ที่เห็นหลายๆ ท่านเสียสละเวลา ทุ่มเทท างานเพื่อเป็นวิ ทยาทาน          
แก่บุคลากรในสายงานจัดซื้อจัดหา 

เคล็ดลับดีๆ ในการพิชิตข้อสอบ 

     เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ อย่างเต็มที่ อ่านทบทวนอย่างต่ า         
ไม่น้อยกว่า 3 รอบ และท าบันทึกสรุปส่วนตัวในประเด็นที่ส าคัญครับ และ
เน้นในหัวข้อที่ท่านอาจารย์ ได้ก าชับในห้องสัมมนา พร้อมน า PRETEST 

– POST TEST มาศึกษาและ ท าความเข้าใจว่าท าไมถึงได้ตอบอย่างนั้น 
เพราะเหตุใด  จริงๆแล้ว ก่อนเข้าอบรมสัมมนา ตั้งแต่ได้รับหนังสือ ก็เริ่ม
อ่านจบ 1 รอบก่อนเลย และบันทึกประเด็นที่สงสัย  

     วันสอบ ก็ผ่อนคลายครับ ตื่นแต่ เ ช้า ไปห้องสอบก่อนเวลาสัก             
1 ช่ัวโมง ทานอาหารเช้าให้อิ่ม ก่อนเข้าห้องสอบ ก็นั่งนิ่งๆ สัก 5 นาที  
     ส่วนในตอนท าข้อสอบ  เทคนิค ส าคัญคือ ใจเย็นๆ อ่าน โจทย์            
ให้ละเอียด ตีโจทย์ให้แตกว่า ต้องการอะไร ข้อไหนที่ไม่ใช่ ให้ตัดทิ้งก่อน
เลย พร้อมดูเวลาอยู่เสมอ ว่า แต่ละข้อใช้เวลา แค่ไหน หากไม่ได้ ให้ผ่านไป
ก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาท า สุดท้ายทบทวนว่าตอบครบ ก่อนออก
ห้องสอบ กรณีข้อสอบ ค านวณ จะเริ่มท าก่อนครับ เพราะคิดว่า
ตรงไปตรงมาที่สุด และท าก่อนเพื่อสร้างก าลังใจครับ 

ความรู้ที่ได้จากการอบรม สามารถน าไปใช้จริงได้หรือไม่ 
     ประการแรกเลย คือได้ปรับแนวการท างานที่ใช้วิธีแบบทดลองสุ่ม ท าไป
ก่อนแล้วค่อยน า ข้อผิดพลาด มาเป็นบทเรียน ปรับเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ว่าต้องวางแผนจัดซื้ออย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ลดความ
สูญเสียในกระบวนการจัดซื้อ 

     สอง เข้าใจในระบบการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น เช่น 
บัญชี ผลิต คลังพัสดุ ว่าเค้ามีวิธีการท างานอย่างไร และจัดซื้อเรา
สามารถร่วมกันเป็นทีมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน   
    และสาม เข้าใจในบทบาทของจัดซื้อมากยิ่งขึ้นว่าสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่ งยืน ให้กับองค์กรมาก ขึ้น  ผ่ าน
กระบวนการด้านซัพพลายเชนที่เข็มแข็ง และ มองทุกๆ การเปลี่ยนแปลงใน
สายธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ว่ามีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร จะมีวิธีการ
รับมือนั้น ๆ หรือวางแผนใช้กลยุทธ์จัดซื้อแบบใดในสถานการณ์นั้นๆ       
ให้เหมาะสม 

ท่านคิดว่าบุคลากรในสายงานด้านจัดซื้อจัดหา มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานถึงระดับผู้บริหารองค์กรหรือไม่ อย่างไร 

     มีโอกาสแน่นอนครับ เพราะในสายงานจัดซื้อจัดหา หรือซัพพลายเชน มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอด หรือต่อความสามารถทางด้านแข่งขัน ยิ่งในโลก
แห่งการแข่งขัน ที่ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ อย่างจ ากัด การจัดซื้อจัดหา 
หรือโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขันที่ยั่งยืน  และยังเป็นสายงานที่สามารถบริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง เช่น  ทิม คุก เองก็มาจากสาย ซัพพลายเชน ที่ก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท apple จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า บุคลากรใน
สายงานจัดซื้อจัดหา สามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานถึงระดับผู้บริหารได้ 

ท่านมีความเห็นอย่างไรเรื่องทุจริต คอรัปช่ันในวงการจัดซื้อ หรือทั่วๆไปใน
ประเทศไทย 

     เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ที่ค่อยถ่วงความเจริญในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ยิ่งในสายงานจัดซื้อจัดหา หากกล่าวถึง คนโดยส่วนมากจะคิดว่า 
บุคคลที่อยู่ในสายวิชาชีพนี้ มักมีโอกาสที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอรัปช่ัน หรือรับสินบน  ท าให้สายงานด้านจัดซื้อจัดหา ถูกมองในแง่ลบ และ
มองข้ามในส่วนการพัฒนา  จึงเป็นสิ่งที่เราทุกๆ ท่านที่มิใช่แค่บุคลากรจัดซื้อ 
ต้องกระท าตัวเป็นตัวอย่าง และร่วมกันสร้างจิตส านึก ว่าการทุจริต คอรัปช่ัน 
เป็นสิ่งที่เลวร้าย เป็นการท าร้ายสังคมและประเทศชาติอย่างรุนแรง  มิควรให้การ
ยกย่องต่อบุคคลใดที่ร่ ารวยโดยการทุจริต คอรัปช่ัน พร้อมให้การยกย่องต่อ
บุคลากรที่ท างานด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เยาวชนของชาติ ต่อไป 

ปัจจุบัน สมาคมฯ ก าลังพัฒนา หลักสูตร Advanced C.P.S. ซึ่งมีระดับความรู้
ที่สูงขึ้น เทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ ท่านสนใจจะเข้าอบรมและสอบวัดระดับ
ความรู้นี้อีกหรือไม่ 
      หากมีโอกาส ต้องเข้าร่วมแน่นอนครับเพราะการเรียนรู้ ยังคงต้องต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ เพราะทุกวันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสายซัพพลายเชน 
ยิ่งเราอยู่ในสายงานวิชาชีพนี้ด้วยแล้ว ยิ่งต้องหมั่นเรียนรู้ ศึกษา ให้มากๆ ขึ้น 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และอาจจะได้มีโอกาสได้รับฟังแนวคิดใหม่ จาก
ท่านอาจารย์ หรือเพื่อน ๆ ในวงการอ่ืนๆ เพี่อแลกเปลี่ยนความคิด ด้วยครับ 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ   

บริษัท เอส.เอ็ม.วี. (ประเทศไทย) จ ากัด  

คุณเกรียงศักดิ์ นนทค าจันทร์  C.P.S. 
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สิ่งตีพิมพ์ 
PRINTED MATTER 

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ 

ระยะเวลา 
ฝึกอบรม 

บุคคลทั่วไป สมาชิกรายปี สมาชิก 

ตลอดชีพ 

หลักสูตร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.- 

หลักสูตร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.- 

           หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % 
                          2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก 
                          3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

วิธีการช าระเงิน 
1. ช าระเป็นเงินสด 
2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” 
3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน ์ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขท่ี 747 – 2 – 13256 – 8 

    ช่ือบัญชี “สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย” 
    ( เมื่อท่านช าระเงินแล้ว กรุณาแนบส าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการช าระเงินมาที่สมาคมฯ 
      เพื่อด าเนินการออกใบเสรจ็รับเงิน ) มาที่  E-mail : helpdesk@pscmt.or.th  หรือ Fax : +66 2678 6788  



ฉบับที่ 183 ประจ าเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 / ส าหรับผู้สนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

การอบรมและสอบ C.P.S. # 144 

เดือนกรกฎาคม 2559 

งานประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี 
AGM  2558 

วันเสารท์ี ่5 มีนาคม 2559 

ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม 

หลักสตูรอบรมและสมัมนา 

ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์– เมษายน 2559 

หลกัสตูร  
Advanced Certificate 

In Purchasing & Supply 

(Adv. C.P.S.) 

สามัคค ีคือ พลัง  United we stand  

       ข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่แสดงความผันผวนตลอดเวลา 
ประกอบกับบริบทในการท าธุรกิจปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  
ท าให้นักจัดซื้อต้องคิดหนักเพื่อจะช่วยหาวิธีให้องค์กรอยู่รอด
อย่างยั่งยืน แต่การหาวิธีที่จะอยู่รอดนั้นต้องไม่ใช่การรอดที่
ฉาบฉวย หรือรอดเพียงคนเดียว มุมมองของคนท างานจัดซื้อ     

ในปัจจุบันต้องมองกว้างไปตลอดซัพพลายเชน และมองลึก           

ในระดับการท างานที่ต้องออกแบบให้ประสานกันอย่างไม่ มี   
รอยต่อเพื่อให้เกิดความลื่นไหลของสินค้า (Goods Flow)  ของ
ข้อมูล (Information Flow) ตลอดไปจนด้านการเงิน (Cash Flow) 
มองให้ครอบ มองให้รอบ และจับมือกันรอดไปทั้งซัพพลายเชน.... 

       เมื่อยังประเมินสถานกาณ์ไม่ได้ สถานการณ์ยังผันผวนไม่นิ่ง 
ส่วนใหญ่องค์กรต่าง ๆ ก็จะชะลอการลงทุน รอดูท่าทีให้เห็นลู่ทาง
แล้วค่อยเดินหน้าต่อ ในขณะที่รออยู่นั้น บางองค์กรก็ปลุกปลอบ
ขวัญไปพร้อม ๆ กับการฝึกปรือวิทยายุทธ ซุ่มซ่อนก าลัง เพื่อ
เตรียมรบัมือกับอนาคต ไม่มีอะไรที่จีรัง ทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องดับ 
มีวันมืดก็มีวันสว่าง วันนี้ฟ้าหม่นหมอง วันหน้าฟ้าจะเป็นสีทอง
ผ่องอ าไพ... 

      แม้ว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการจะไม่สู้ดีและในอนาคตก็ยัง
ไม่ชัดเจนแจ่มใส แต่ผู้บริหารงานจัดซื้อหลายท่านที่ผมได้มีโอกาส
ได้พบต่างก็มีก าลังใจที่ดี มุ่งสร้างก าลังใจให้ทีมงาน ประคองตัว
และรักษาทีมงานให้อยู่รอดไปด้วยกัน ไม่เฉพาะทีมงานในบริษัทแต่
รวมไปถึงการสอดส่องดูแลสารทุกข์สุขดิบของซัพพลายเออร์ด้วย  
การที่ได้ทราบความเป็นอยู่ของซัพพลายเออร์ท าให้ผู้บริหาร
เหล่านั้นประเมินความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ร่วมกันได้ หนักจะกลายเป็นเบา ที่เบาอยู่ก็อ่อนคลายลงไป 

        นักจัดซื้อส่วนใหญ่จะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า การท า 
Centralize Purchasing  เป็นเร่ืองที่สามารถท า Cost Saving ได้ 
แต่ในปัจจุบันการท า Centralize แค่ในบริษัทอาจจะไม่เพียงพอต่อ
ความอยู่รอดเสียแล้ว เราน่าจะมาคิดถึงเร่ืองการใช้ประโยชน์จาก
การรวมกันซื้อ หรือ Purchasing Consortium  ได้แล้ว   ลองคิด
ดูว่าหากบริษัทในนิคมเดียวกัน ในตึกเดียวกัน หรือแม้กระทั่งพวก
เราที่ เป็นสมาชิกสมาคมฯ มาวางแผนการซื้อร่วมกัน มีการ
บริหารจัดการให้เกิดความต้องการที่เหมือนกัน น่าจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งคนซื้อและคนขาย    
       แม้สถานการณ์จะยากล าบาก เราก็จะฝ่าฟันไปด้วยกัน ในปีนี้
ผมคิดว่าพวกเราคงต้องท างานหนักและจะต้องหาวิธีการท างาน
ใหม่ ๆ  โดยทางหนึ่งที่เราจะท าได้โดยใช้ประโยชน์จากการเป็น
สมาชิกสมาคมฯ คือ ต้องออกมาร่วมกิจกรรมสมาคมฯ มาพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความสัมพันธ์กันให้มากเป็นพิเศษ  ผมเช่ือ
ว่าหากเราได้มาคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาชีพ สร้าง
เครือข่ายนักจัดซื้อมืออาชีพ คอยช่วยเหลือกัน ผมว่าเราจะฝ่าฟัน
ความท้าทายไปได้อย่างยั่งยืน.... เร่ิมจากการมาพบกันในงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 นี้นะ
ครับ เพื่อน ๆ รอท่านอยู่...  

อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ  Adv. Cert. SCM℗(ITC)  

นายกสมาคมฯ 
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Training Calendar 2016 

วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 
Practices Negotiation for Buyer 

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปน็เลศิ 

Purchasing Operational Excellence 

การจัดกลยุทธ์สนิคา้ในงานจัดซื้อ 

Supply Strategy 

ท าน้อยได้ผลมาก เพื่อการจัดซื้อที่ย่ังยืน 
Lean agility six sigma Supply Chain Strategy 

สุดยอดกลยุทธ์ การจัดซื้อลีน  

หมายเหตุ :   ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

Training and Seminar 

เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน   

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2 

Essential Knowledge for Purchasing Professional 2 

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด 

Finance for Strategic Procurement 

ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทนุ 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

ให้ได้คุณภาพสมบรูณ์แบบ 

Advanced TQM for Procurement  

& Supply Chains Management 

บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไร 

รู้ทันกลเม็ดนกัขาย 

Knowing Salesman’s tactic 

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน ลดต้นทุนอย่างย่ังยืน 

Lean Supply Chain Strategy 

ความรู้ในงานจัดซื้อส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นกัจัดซื้อ 

Purchasing for Non Purchaser 

เดือนมีนาคม 

ให้โลกเขียวและสร้างธุรกจิก าไรย่ังยืน 

Green Procurement Strategy  

บริหารงานจัดซื้ออย่างไร 

วัดผลงานผู้ขาย และพนักงานจัดซื้อ 

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating  

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ 

and Purchasers Performance Techniques 

การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชน 

Cost control in Supply Chains by Activity 

ด้วยเทคนิคการเจาะลกึกิจกรรม 

การบริหารคลังสนิคา้ 

Warehouse Management 

Vendor Management Inventory 

for Sustainable Business 

helpdesk@pscmt.or.th +66 2678 6786 - 7 www.pscmt.or.th 

เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนเมษายน 

แนวคิด และเครื่องมือส าหรับนกัจัดซื้อช้ันเซียน 

“Must Know” Concepts & 

tools for top performance procurement 

การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง 
Communication for Negotiation 

ความรู้ในงานจัดซื้อส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นกัจัดซื้อ 

Purchasing for Non Purchaser 

ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ 
Overseas Purchasing Techniques 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนกัจัดซื้อมืออาชีพ 1 
Essential Knowledge for Purchasing Professional 1 
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helpdesk@pscmt.or.th +66 2678 6786 - 7 www.pscmt.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   





สิ่งตีพิมพ์ 
PRINTED MATTER 

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ 

ระยะเวลา 

ฝึกอบรม 
บุคคลทัว่ไป สมาชกิรายป ี

สมาชกิ 

ตลอดชพี 

หลักสตูร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.- 

หลักสตูร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.- 

           หมายเหตุ :  1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

                              2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก 

                              3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 % 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช าระเป็นเงินสด 

2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย” 

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสกิรไทย สาขา สี่แยกถนนจนัทน ์ประเภทบัญชี ออมทรพัย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8 

    ช่ือบัญชี “สมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย” 

    ( เม่ือท่านช าระเงินแลว้ กรุณาแนบส าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการช าระเงินมาทีส่มาคมฯ 

      เพื่อด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่  E-mail : helpdesk@pscmt.or.th  หรือ Fax : +66 2678 6788  

สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย (สจซท.) 
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ช้ัน 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทร 0 2678 6786-7  แฟ็กซ์ 0 2678 6788 Email: helpdesk@pscmt.or.th 

Website : www.pscmt.or.th 

ช าระค่าไปรษณียากรแล้ว 

ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550 

ปณ.ยานนาวา 

อัตราคา่ใชจ้า่ยการอบรม และสมัมนา 

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th 

ส ารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788 



ฉบับที่ 184 ประจ าเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 / ส าหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

        วิสัยทัศน์จัดซื้อและซัพพลายเชน ฉบับนี้ออกสู่สายตาสมาชิก
พร้อมกับโลโก้ใหม่ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยของ
สมาคมฯ ในฐานะศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องให้แก่
สมาชิกและผู้สนใจ อีกทั้งเป็นศูนย์จัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรระดับต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการท างานและตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ในฉบับนี้ผมได้รับเกียรติจากสมาคมฯให้เขียนบทความเป็นคร้ังแรก
เพื่อแจ้งข่าวสารที่ส าคัญแก่สมาชิก ผมจึงขอถือโอกาสนี้ เปิดตัว
หลักสูตรใหม่ของสมาคมฯ ที่มีก าหนดการอบรมและสอบรับวุฒิบัตร
เป็นคร้ังแรกในประเทศไทยในปีนี้ 

        หลักสูตรใหม่นี้ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่สมาชิกผู้สนใจได้
พัฒนาตนเองในวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน ผ่านการอบรมสัมมนา
และการสอบรับวุฒิบัตรในระดับสูงที่เป็นภาคภาษาไทย  วุฒิบัตรใหม่นี้
ใช้ช่ือย่อว่า Adv. C.P.S.  (Advanced Certificate in Purchasing 

and Supply)  มีเนื้อหาวิชาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน       

ความต้องการของหลักสูตร ซึ่งก าหนดโดย IFPSM (International 

Federation of Purchasing and Supply Management) ซึ่งเป็นสมาพันธ์
วิชาชีพระดับโลกที่สมาคมฯเป็นสมาชิกอยู่ 

        ปัจจุบันผู้ท างานในวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน จ าเป็นต้อง
เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีพลวัตและ
ความหลากหลายมากขึ้น สมาคมฯเล็งเห็นว่าองค์ความรู้ตาม
หลักสูตร C.P.S (Certificate in Purchasing and Supply) ที่มีการจัด
อบรมและสอบรับวุฒิบัตรมานานกว่า 20 ปีแล้วในประเทศไทย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการท างานทั้งในภาคการผลิตและภาคการ
บริการ ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความส าคัญและมีความคาดหวังมาก
ขึ้นต่อบทบาทของงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่ก าลังเปลี่ยนไป       
ดังนั้น หลักสูตร Adv. C.P.S. จึงถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยทีมงาน
ผู้เช่ียวชาญทั้งในและนอกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงใน
วิชาชีพด้านนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

         หลักสูตร C.P.S. เหมาะส าหรับผู้ท างานในวิชาชีพจัดซื้อและ      
ซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ และเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นสู่การเรียนรู้ใน
ระดับถัดไป  คือหลักสูตร  Adv. C.P.S.  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักจัดซื้อและ       
ซัพพลายเชน เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้
จริงต่อการท างาน เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นเป็นผู้บริหารใน
องค์กร ขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในเชิงการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ที่เตรียมจะเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่ท าหน้าที่ระดับ
บริหารอยู่แล้ว เช่น ต าแหน่ง Procurement Manager, Supply 

Manager, Logistics Manager, Operations Manager, Supply 

Chain Manager และต าแหน่งบริหารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้พัฒนา
องค์กรและบรรลุเป้าหมายที่เป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน  ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้  ด้วยจุดประสงค์ของโครงการ
และกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจนของหลักสูตรใหม่นี้  สมาคมฯจึงมีการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอบรมและสอบตามรายละเอียดที่สมาชิก
ได้เคยรับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว (ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. ใน
ปัจจุบันที่ไม่ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร)  

เปิดตัว หลักสูตร  
Advanced C.P.S.

หลักสูตรใหม่เพื่อโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง 

หน้า 1 - 3 

หลักสูตร C.P.S.#144 

หมดเขตรับสมัคร 20 มิ.ย. 2559  

หน้า 4 

Public Training  

พ.ค. – ก.ค. 2559 

หน้า 5 

Site Visit #1/2559  
เยี่ยมชม 2 โรงงานที่ต่างกันสุดขั้ว 

เตรียมตัวให้พร้อม วันที่ 8 มิ.ย. 59 

หน้า 6 

รายการอาหารสมอง#63 

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชน ในยุคอุตสาหกรรม 
4.0             หน้า 7 

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

ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย 



เนื้อหาหลกัสตูร Adv. C.P.S. มีทั้งสิน้ 3 หมวดวชิา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดวิชาที่ 1: การบริหารงานจัดซื้อระหว่าง
ประเทศและสัญญาจัดซื้อ  
(Module 1:  International Procurement & Contract 

Management)  

ภาคที่ 1: การบริหารงานจัดซื้อระหว่างประเทศ  
(Part 1: International Procurement) 

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ  การจัดซ้ือระหว่าง
ประเทศ การจัดเตรียมสัญญาจัดซื้อระหว่างประเทศ 
วิ ธี ก า รช า ร ะ เ งิ น ในการค้ า ร ะห ว่ า งปร ะ เ ทศ 
INCOTERMS และพิธีการศุลกากรในการน าเข้า 

ภาคที่ 2: การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดหา  
(Part 2: Contract Management) 

เ นื้ อ ห า ป ร ะ ก อบด้ ว ย หั ว ข้ อ ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
คณะท างาน การจัด เตรียมแผนงาน และการ
ควบคุมดูแลสัญญาจัดซ้ือจัดหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาที ่ 2 :  การบรหิารงานโลจสิตกิส ์และ
การปฏบิตักิาร  
(Module 2 :  Logistics & Operations Management) 

ภาคที่ 1:  การบริหารงานโลจิสติกส์  
(Part 1:  Logistics Management) 

เ นื้ อ ห า ป ร ะ ก อบด้ ว ยหั ว ข้ อ  ภ าพร วมกา ร
บริหารงานโลจิสติกส์ และกิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ 
การบริหารคลังสินค้า กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า 

การบริหารการขนส่ง  การด าเนินการกับค าสั่งซ้ือ
จากลูกค้า การให้บริการลูกค้า โลจิสติกส์ย้อนกลับ  
การขนส่งผ่านแดน การขนส่งข้ามแดน และผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ 

ภาคที ่ 2:  การบรหิารการปฏิบตักิารในงาน        
ซัพพลายเชน  
(Part  2:  Operations Management in Supply 

Chain) 

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ บทน าสู่การบริหารการ
ปฏิบัติการ กลยุทธ์การปฏิบัติการ การบริหาร
คุณภาพ การออกแบบสินค้าและบริการ การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและวางผัง โรงงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติการ การวางแผนและ
ควบคุมในการบริหารการปฏิบัติการ และการ
ปฏิบัติการแบบทันเวลาและแบบลีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาที ่ 3: การบรหิารองคก์รสูค่วามยัง่ยนื  
(Module 3: Sustainability Management)  
 

ภาคที ่ 1:  เทคโนโลยีและการบริหารความ สัมพันธ ์ 
(Part  1:  Technology  &  Relationship 

Management) 

เนื้ อหาประกอบด้วยหัวข้อ  เทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติการด้านซัพพลายเชน การจัดซ้ือจัดหาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาออนไลน์ การ
บริหารความสัมพันธ์ ใน ซัพพลายเชนและการ
บริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

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

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ สิ่งจ าเป็นเก่ียวกับทักษะ
ภาวะผู้น าในการบริหารงานจัดซื้อและ ซัพพลายเชน 

 

หน้า 2 



         ในการสมัครเรียนหลักสูตร Adv. C.P.S. ผู้สมัครจ าเป็น      

ต้องสมัครอบรมทั้ง 3 หมวดวิชา (ไม่สามารถเลือกอบรมเฉพาะ        
หมวดวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น) ส่วนการสมัครสอบสามารถลงทะเบียน
สอบในบางหมวดวิชาได้ ทั้งนี้ การออกวุฒิบัตรจะท าได้เมื่อผู้สมัคร
ผ่านการอบรม และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 3 หมวดวิชาเป็นที่
เ รียบร้อยแล้ ว  หลักสูตร Adv. C.P.S. มุ่ ง เน้นการเ รียน รู้แล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน การน าความรู้ไปใช้จริงในการ
ท างานและการสร้าง  Network ระหว่างผู้เข้าอบรม ดังนั้น ผู้สมัคร
จ าเป็นต้องผ่านการอบรมในหมวดวิชาที่ต้องการจะสอบก่อนจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบได้ 

         ด้วยเหตุผลที่หลักสูตร  Adv. C.P.S. มีเนื้อหาที่เข้มข้น และ
จ านวนหัวข้อการเรียนรู้ที่มากขึ้น การอบรมจึงมีความแตกต่างอยู่
บ้างเมื่อเทียบกับหลักสูตร C.P.S โดยใช้เวลาอบรมหมวดวิชาละ        
2 วัน  ส่วนการสอบจะแตกต่างจากหลักสูตร C.P.S. ค่อนข้างมาก 
โดยใน  แต่ละหมวดวิชา มีจ านวนข้อสอบมากกว่า คือ 100 ข้อ ใช้เวลา
สอบ 2 ช่ัวโมงต่อหมวดวิชา  ลักษณะข้อสอบเป็นประเภทปรนัยแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) เน้นสัดส่วนของค าถามประเภท ความ
เ ข้ า ใ จ  (Comprehension) การน า ไป ใ ช้  (Application) แ ล ะการ
วิเคราะห์ (Analysis) มากกว่าสัดส่วนของค าถามประเภทความรู้ 
ความจ า (Knowledge) ทั้งนี้ ในบางหัวข้อการเรียนรู้อาจปรากฏ
ค าถามประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า 
(Evaluation) ในข้อสอบได้ ซึ่งถือเป็นการวัดความรู้และการแก้ปัญหา
ระดับสูงและซับซ้อนขึ้น ตามแนวคิดการจ าแนกการเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) 

         โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่นี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากความทุ่มเท 
และจิตอาสาของทีมงาน Adv. C.P.S.  ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่
ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพในนามของสมาคมฯ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการผู้ เ รียบเรียง ผู้ ร่วมทบทวนและจัดท าหนังสือทุก      
หมวดวิชา ซึ่งประกอบด้วย  

 คุณสุชาติ ประเสริฐสม   
 คุณยุพดี เจริญสุข    
 คุณกฤติกา ปั้นประเสริฐ    
 ดร. ชัยยุทธ เลิศพาชิน   
 คุณสมเกียรติ เจริญวิทย์วรกุล  
   คุณฉัตรชัย ทรัพย์ประพฤทธิ์    
 คุณภิญโญ ธันวารชร  
 คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์  

 คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ   
 คุณพรชัย สุพัฒนผลาผล  
 คุณจันทรา เอี่ยมวิศิษฐ                 
 คุณกมลรัตน์ จิตรแก้ว  

และขอขอบคุณผู้ร่วมออกข้อสอบ ตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ ที่ช่วยจัดการงานธุรการและสนับสนุนการท างานด้านต่างๆ
อย่างดี   

         ทีมงานทุกท่านและสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร       
Adv. C.P.S. นี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกนักจัดซื้อและซัพพลายเชน
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชน ในระดับสู งต่อ ไป  ซึ่ งจะ ช่วยให้สมาชิกเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการสื่อสาร เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นในระบบโซ่อุปทาน เพิ่มศักยภาพในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร และสามารถท างานเชิงกลยุทธ์ให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
ของประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจ       

ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการปฏิวัติโลก
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 (Industry 4.0) 

         สมาคมฯขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาตนเองเพื่อโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการ
สมัครเข้าอบรมและสอบรับวุฒิบัตรเป็นรุ่นแรกของประเทศไทย 
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ก าหนดเปิดอบรมในรุ่นแรกจะมีขึ้น
ในปลายเดือนพฤษภาคม 2559 และจัดสอบคร้ังแรกส าหรับทุกหมวด
วิชาในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้  ส าหรับรุ่นถัดๆไป  สมาคมฯจะได้
เตรียมวางแผนอีกคร้ังในอนาคต โดยคาดว่าจะจัดให้มีการอบรมและ
สอบประมาณ 1 - 2 รุ่นต่อปี 

         สมาชิกสามารถติดตามความคืบหน้าของหลักสูตร ศึกษาหรือ
ทบทวนรายละเอียดเ ร่ืองคุณสมบัติของผู้สมัคร และสามารถ
Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ของสมาคมฯ  ที่ 
http://www.pscmt.or.th หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2678 6786-7 
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Training Calendar 2016 

วิธีการเจรจาตอ่รองในงานจดัซือ้ 

Practices Negotiation for Buyer 

การบรหิารงานจดัซือ้แบบเปน็เลศิ 

Purchasing Operational Excellence 

การจดักลยทุธส์นิคา้ในงานจดัซือ้ 

Supply Strategy 

ท านอ้ยไดผ้ลมาก เพื่อการจดัซื้อทีย่ัง่ยนื 
Lean agility six sigma Supply Chain Strategy 

สุดยอดกลยทุธ ์การจดัซือ้ลนี  

หมายเหต ุ:   ทางสมาคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน   

ความรู้ทีจ่ าเปน็ส าหรบันกัจดัซือ้มืออาชพี 2 

Essential Knowledge for Purchasing Professional 2 

เรื่องเงนิๆ ทองๆ ที่นกัจดัซือ้ไมค่วรพลาด 

Finance for Strategic Procurement 

ความรูใ้นงานจดัซือ้เพือ่การลดตน้ทนุ 

Purchasing Knowledge for Cost Saving 

ใหไ้ดค้ณุภาพสมบรูณแ์บบ 

Advanced TQM for Procurement  

& Supply Chains Management 

บรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนอยา่งไร 

รู้ทนักลเมด็นกัขาย 

Knowing Salesman’s tactic 

กลยุทธก์ารจัดซือ้แบบลนี ลดต้นทนุอยา่งยัง่ยนื 

Lean Supply Chain Strategy 

ความรูใ้นงานจดัซือ้ส าหรบัผูท้ีไ่มใ่ชน่กัจดัซือ้ 

Purchasing for Non Purchaser 

เดือนมถินุายน 

ใหโ้ลกเขยีวและสรา้งธรุกจิก าไรยัง่ยนื 

Green Procurement Strategy  

บรหิารงานจดัซือ้อยา่งไร 

วัดผลงานผูข้าย และพนกังานจดัซือ้ 

Measuring Purchasing Function, Vendor Rating  

เทคนคิการประเมนิผลงานจดัซือ้ 

and Purchasers Performance Techniques 

การควบคมุตน้ทนุซพัพลายเชน 

Cost control in Supply Chains by Activity 

ด้วยเทคนคิการเจาะลกึกจิกรรม 

การบรหิารคลงัสนิคา้ 

Warehouse Management 

Vendor Management Inventory 

for Sustainable Business 

helpdesk@pscmt.or.th +66 2678 6786 - 7 www.pscmt.or.th 

เดือนพฤษภาคม 

การบรหิารซพัพลายเชน 

Supply Chain Management 

เทคนคิการหาแหลง่วตัถดุบิในกลุม่ประเทศ AEC 

Sourcing Technique for AEC and Road map 

และเสน้ทางพฒันาผูส้ง่มอบ 

For Developing supplier 
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สิ่งตีพิมพ์ 
PRINTED MATTER 

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ 

ระยะเวลา 

ฝึกอบรม 
บุคคลทัว่ไป สมาชกิรายปี 

สมาชกิ 

ตลอดชพี 

หลักสตูร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.- 

หลักสตูร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.- 

           หมายเหตุ :  1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

                               2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก 

                               3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี200 % 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช าระเป็นเงินสด 

2. เช็คสั่งจ่าย “สมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย” 

3. โอนผ่านบัญชี ธนาคารกสกิรไทย สาขา สี่แยกถนนจนัทน ์ประเภทบัญชี ออมทรพัย์ เลขที่ 747 – 2 – 13256 – 8 

    ช่ือบัญชี “สมาคมบรหิารงานจดัซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย” 

    ( เม่ือท่านช าระเงินแลว้ กรุณาแนบส าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการช าระเงินมาทีส่มาคมฯ 

      เพื่อด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ) มาที่  E-mail : helpdesk@pscmt.or.th  หรือ Fax : +66 2678 6788  

สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย (สจซท.) 
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ช้ัน 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทร 0 2678 6786-7  แฟ็กซ์ 0 2678 6788 Email: helpdesk@pscmt.or.th 

Website : www.pscmt.or.th 

ช าระค่าไปรษณียากรแล้ว 

ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550 

ปณ.ยานนาวา 

อัตราคา่ใชจ้า่ยการอบรม และสมัมนา 

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th 

ส ารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788 



ฉบับที่ 185 ประจ ำเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2559 / ส ำหรับผู้สนใจทั่วไปและสมำชิกสมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย

สวัสดี ท่ำนสมำชิก ทุกท่ำนครับ สมำคมบริหำรงำน

จัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย (Purchasing and 

Supply Chain Management Association of Thailand) 

หรือ เรียกย่อๆแบบสำกลว่ำ “PSCMT” โดยในวิสัยทัศน์ฉบับ
นี้และต่อๆไป ผมจะขอใช้ค ำว่ำ “PSCMT” แทนกำรเรียกชื่อเต็ม 
และ เชิญชวนทุกท่ำน ใช้ชื่อย่อนี้ แทนชื่อเต็ม สมำคมฯ ในกำร
สื่อสำร 

จริงๆแล้ว ชื่อเต็มสมำคมนี้ดี มีควำมหมำยชัดเจนและ
เข้ำใจได้ง่ำยว่ำเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไร แต่ที่ขอใช้ชื่อ PSCMT 

สั้นๆเพื่อให้ทันยุคในปัจจุบันที่มักสื่อสำรกันแบบสั้นๆและพอ
เข้ำใจกันได้ เช่น ในโลกออนไลน์ (Social Network) มักใช้ค ำ
ว่ำ “ส่งโลมำ” ซึ่งไม่ ได้หมำยถึงให้ผู้อ่ำนข้อควำมนั้น ส่ง
ปลำโลมำไปให้ แต่จะหมำยถึง ให้ผู้อ่ำนนั้น ส่งโลเคชั่น หรือ 
ส่งพิกัดต ำแหน่งสถำนที่ มำให้ผู้ส่ง
ข้อควำม และ ทุกครั้งที่ใครถำมหรือ
ต้องแนะน ำตัวว่ำผมมำจำกองค์กร
ไหน กว่ำผมจะพูดชื่อสมำคมฯ จบ ว่ำ
มำจำกไหน บำงท่ำนก็เดินจำกไปไกล 
หรือนั่งหลับไปแล้ว ในบำงครั้งท่ำนๆ 
ที่รู้จักกัน เวลำจะแนะน ำตัวผมให้ท่ำน
อื่นได้รู้ มักจะบอกว่ำมำจำก “สมำคม
จัดซื้ อ ” สั้ นๆ  ได้ ใ จควำม  แต่ ไ ม่
ครบถ้วน ถ้ำ เรำช่วยกันใช้ค ำว่ำ 
“PSCMT” บ่อยๆ  ก็ จ ะรั บรู้ ว่ ำคื อ
สมำคมอะไร และ ถ้ำใครไม่รู้จัก ค่อย
อธิบำยและพูดชื่อเต็มทั้งชื่อภำษำไทย
และภำษำอังกฤษให้ทรำบก็ไม่เสียหำย

ปีนี้ PSCMT มีอำยุเข้ำสู่ปีที  28

ถ้ำเปรียบกับอำยุคนก็ยังถือว่ำ
เ ป็ น วั ย ที่ ท ร ง พ ลั ง มี คุ ณ วุ ฒิ 
ประสบกำรณ์ และชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย  อีกทั้งยัง
ได้พัฒนำตัวเองเพื่อสมำชิกและผู้ที่

ท ำงำนในสำยวิชำชีพงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชน อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อต้นปีที่
ผ่ำนมำ PSCMT ได้มีคณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ มีกำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆให้ทันยุคสมัยและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรใช้โลโก้ใหม่ของ PSCMT กำรเปิดหลักสูตรใหม่ Advanced C.P.S. 

ซึ่งได้เริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ  รวมถึง
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร PSCMT มีกำรเพิ่มฝ่ำย
ใหม่ เรียกว่ำ “ฝ่ำยศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ งำน
จัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง” โดยผมได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ทดสอบและรับรองคุณวุฒิมำตรฐำนวิชำชีพ และ คุณกฤษณ์ ตั้งสง่ำ เป็นรอง
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ทดสอบฯ  เพื่อช่วยกันบริหำรและก ำกับดูแลภำรกิจของ
ฝ่ำยให้บรรลุวัตถุประสงค์

Free
ค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะ ชั้น 3
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวนจ ากัด

คุณกฤษณ ์ตั้งสง่ำ
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ทดสอบและ รับรอง
คุณวุฒิมำตรฐำน
วิชำชีพ

คุณสรรชัย นิธีกุลวฒัน์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ทดสอบและ รับรอง

คุณวุฒิมำตรฐำนวิชำชีพ

ศูนย์ทดสอบ
สมรรถนะบุคคลตำม 
มำตรฐำนอำชีพ 

สำขำวิชำชพีโลจิสติกส์  
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำ

และจัดจ้ำง
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ขยำยควำม PSCMT ได้รับกำรแต่งตั้งจำก สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) หรือ TPQI ให้เป็น
องค์กรรับรอง (CB) เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบ สมรรถนะ
บุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำขำวิชำชีพ   โลจิสติกส์  
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง ในระดับชั้นต่ำงๆให้
เป็นมำตรฐำนสำกล สำมำรถแข่งขันและเทียบเคียง
คุณวุฒิกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและสำกลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรบริหำ PSCMT 

เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญนี้  จึงมีมติให้เปิดฝ่ำยใหม่นี้เพื่อ
รองรับกำรเป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ จำก 
TPQI และ หน่วยงำนอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคต      

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง หลักสูตรอบรม กำร
ทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองต่ำงๆที่  PSCMT เปิด
ให้บริกำร เป็นดังนี้ ที่เทียบเคียงสำกลที่ปรับเนื้อหำให้
สอดคล้องกับแนว

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ( 1-2 วัน ) เน้นกำรอบรม
เนื้อหำเฉพำะเรื่องเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้งำนในเรื่องนั้นๆ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนผู้เข้ำ
อบรม  ไม่มีกำรทดสอบวัดควำมรู้อย่ำงเป็นทำงกำร 
ขึ้นกับผู้อบรม

หลักสูตร C.P.S. และ  Advanced C.P.S. เป็น
National Certificate หรือวุฒิบัตรทำงกำรท ำงำนใน
ประเทศไทยโดยได้รับกำรยอมรับและอ้ำงอิงวุฒิบัตรนี้
จำกสมำชิกและองค์กรต่ำงๆรวมทั้งบริษัทต่ำงชำติที่อยู่
ในประเทศไทยมำกกว่ำ 20 ปี

หลักสูตร  CPSM เ ป็น  International Certificate

หรือ วุฒิบัตรระดับสำกล จำก ISM ที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกสำกลทั่วโลก

โดยทั้งหมด จะเน้นกำรอบรมและทดสอบภำค
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนงำนบริหำรกำรจัดซื้อ
และซัพพลำยเชน เพื่อรับวุฒิบัตรหรือรับรององค์
ควำมรู้ที่เข้ำอบรม 

และศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะบุคคลตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์ สำขำงำน
จัดซื้ อ  จัดหำแล ะจัดจ้ ำง  จ ะ เน้ นกำรทดสอบวัด
ค ว ำม ส ำม ำ รถ ใ นก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ น ไ ด้ จ ริ ง ต ำ ม
มำตรฐำนสำกล โดยแบ่งกำรทดสอบเป็น กำรทดสอบ
ภำคควำมรู้ และ ทดสอบภำคปฏิบัติซึ่งจะมีกำรทดสอบ
มำกกว่ำ 1 สถำนี  และ ใช้ เวลำทดสอบภำคปฏิบัติ
มำกกว่ำภำคควำมรู้

โดยกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้ ได้แบ่งระดับพนักงำน
ออกเป็น 7 ชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงำนเบื้องต้นคือ ชั้น 1
จนถึงระดับผู้บริหำรระดับสูงคือ ชั้น 7 พนักงำน สำขำ
งำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจ้ำง ได้รับกำรประเมินแบ่งเป็น 4
ระดับ เริ่มต้นที่ชั้น3 จนถึง ชั้น 6

ในปี เ ริ่ มต้ นนี้  PSCMT วำง แผนจั ดทดสอบ
สมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำขำงำนจัดซื้อ 
จัดหำและจัดจ้ำง เฉพำะระดับ ชั้น 3 ได้แก่ ระดับต ำแหน่ง 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจัดซื้อ, เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนงำน
จัดซื้อ, เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ หรือ นักจัดซ้ือทั่วไป

รำยละเอียดกำรทดสอบ คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำร
ทดสอบ  แล ะ  ก ำรสมั คร เ ข้ ำ รั บกำรทดสอบ  ดู
รำยละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่  www.pscmt.or.th หรือ 
ติดต่อสอบถำม เจ้ำหน้ำที่  PSCMT เพิ่มเติมได้ที่  โทร.
02-678-6786-7, Email: helpdesk@pscmt.or.th

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
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ก ำหนดกำรทดสอบ รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
สำขำงำนจัดซื้อ จัดหำและจัดจำ้ง ระดับ ชั้น 3 ประจ ำปี 2559

ทดสอบครัง้ที ่2 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎำคม 2559  เวลำ 08:30 – 12:30 น.
ทดสอบครัง้ที ่3 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยำยน 2559  เวลำ 08:30 – 12:30 น.
จ ำนวน 40 ท่ำน

ค่ำธรรมเนยีมกำรทดสอบ 1,400 บำทต่อท่ำน (ไม่รวม VAT)

พิเศษ ส ำหรับผู้สนใจเข้ำร่วมทดสอบ รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ครั้งที่ 2
ฟรี ค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบ (ติดต่อ ขอจองสทิธิและสมคัรกอ่น มีสิทธิกอ่นตำมล ำดับ รับจ ำนวนจ ำกดั)

ส ำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่ำนในรอบที่ 1 จะต้องเสียค่ำช้จ่ำยในกำรสอบครั้งถัดไป

สถำนทีท่ดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  
สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยแห่งประเทศไทย (PSCMT) 

เลขที่ 26/56 อำคำรทีพีไอ ชั้น 23  ถนนจันทน์ตัดใหม่  
แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพฯ  
สำมำรถดูรำยละเอียด ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.pscmt.or.th

โทร.02-6786786-7

สถาบันคณุวุฒวิิชาชพี (องคก์ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute

(Public Organization)

ผ่ำนมำแล้วครึ่งทำงกับกำรเปิดตัวหลักสูตร 
Advanced C.P.S. รุ่นแรกของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 28 พค 2559 นอกจำกผู้เข้ำอบรมจะได้รับควำมรู้ที่อัดแน่นจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญแต่ละวิชำแล้ว 
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สร้ำงควำมสนุกสนำน คุ้นเคย ระหว่ำงกันและกันมำกขึ้น



Certified Professional in Supply Management (CPSM)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
หมดเขตรับสมัครและช ำระเงิน

วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2560

e-mail : helpdesk@pscmt.or.th

1. รำคำดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% แล้ว

2. หลักสูตรนี้ส ำหรับท่ำนที่เป็นสมำชิกตลอดชีพสมำคม เท่ำนั้น
ค่ำสมัคร สมำชิกตลอดชีพ 600 บำท

3. สมำคมฯ ไม่อยู่ในข่ำยที่ต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย

4. กรุณำช ำระเงินฯ โดยกำรโอน หรือ เข้ำเช็ค ในบัญชีสมำคมฯ              
เท่ำนั้น

ค่าอบรม ค่าอบรมและสอบ

67,410.- 85,600.-

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 747 – 2-13256 – 8

ประเภท บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สมาคมบริหารงานจัดซื้อ

และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
สาขา ย่อยสี่แยกถนนจันทน ์- เลียบคลองช่องนนทรี

Tel : 0 2678 6786 – 7, Fax : 0 2678 6788

helpdesk@pscmt.or.th

www.pscmt.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หน้ำ 4 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
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กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดซื้อ
อย่ำงไรให้ควำมเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นพื้นฐำน)

กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดซื้อ
อย่ำงไรให้ควำมเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นสูง)

กำรสื่อสำรเพื่อกำรเจรจำต่อรอง

กำรวำงแผนสินค้ำคงคลังส ำหรับนักจัดซ้ือ

กำรวำงแผนสินค้ำคงคลังขั้นสูง
ส ำหรับนักจัดซื้อมืออำชีพ

กรกฎำคม
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับนักจัดซื้อมืออำชีพ 1

ควำมรู้ในงำนจัดซื้อต่ำงประเทศ

รู้ทันกลเม็ดนักขำย ส ำหรับนักจัดซื้อ

วิธีเจรจำต่อรองในงำนจัดซื้อ

ควำมรู้ในงำนจัดซื้อเพื่อกำรลดต้นทุน

สิงหำคม
กลยุทธ์กำรจัดซื้อแบบลีน - ลดต้นทุนอย่ำงยั่งยืน

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับ
นักจัดซื้อมืออำชีพ 2

สุดยอดกลยุทธ์กำรจัดซ้ือลีน ท ำน้อย ได้ผลมำก 
เพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน

ควำมรู้ในงำนจัดซื้อส ำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักจัดซื้อ

กำรเงินที่นักจัดซื้อมืออำชีพควรรู้

แนวคิด และเครื่องมือส ำหรับนักจัดซื้อชั้นเซียน

หมำยเหตุ :   ทำงสมำคมฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
กำรแจง้เปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม

บริหำรงำนจัดซื้อและซัพ
พลำยเชนอย่ำงไร

ให้ได้คุณภำพสมบูรณ์แบบ
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กิจกรรมพิเศษ 

งำนประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2558 เมื่อวันเสำร์ที่ 5 มีนำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 
สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อฯ ได้ท ำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ชุดที่ 18 ขึ้น 
โดย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ ได้รับเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นนำยกสมำคมฯ ต่อไป 

อีกทั้ง สมำคมฯ ยังจัดกิจกรรมสมำชิกสัมพันธ์ เชิญชวนสมำชิก ร่วมบริจำคเงินท ำบุญ 
ในโครงกำร จัดซื้อ...เพือ่น้อง โดยสมำคมฯ น ำเงินบริจำคที่ได้รับในงำนนี้ ไปมอบให้แก่ สถำนสงเครำะห์ 

บ้ำนเดก็อ่อนพญำไท เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2559 

ติดตำมภำพกิจกรรมได้ที่
www.facebook.com/ThaiBuyer
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รายการอาหารสมอง 61-63
Food for Thought



สิ่งตีพิมพ์
PRINTED MATTER

สมำคมฯ ขอควำมร่วมมือให้สมำชิกใช้บริกำรทำง email และ website ให้มำกขึ้นเพื่อเป็นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทัว่ไป สมาชกิรายปี
สมาชกิ
ตลอดชพี

หลักสตูร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.-

หลักสตูร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

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

สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand

26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel/โทร :  +66 2678 6786-7    Fax/แฟ็กซ์ : +66 2678 6788   E-mail :  helpdesk@pscmt.or.th   Website :  www.pscmt.or.th

ช าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550

ปณ.ยานนาวา

อัตราคา่ใชจ้า่ยการอบรม และสมัมนา

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th

ส ารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
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         เรามาถึงจุดนี้ไดอยางไร? การท่ีทานนายกฯ เรา
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูอํานวยการภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก 

ไมไดเกิดจากการว่ิงเตนหรือเราเสนอชื่อเพื่อใหไดตําแหนงแต
อยาง ไร   หากเกิดจากวิสัยทัศนของทานนายกฯ  และ 
คณะกรรมการสมาคม PSCMT ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันวา 

เราควรจะตองติดตอและเขารวมประชุมกับตางประเทศใหมาก
ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ประสบการณ  มุมมอง ความรู 
ความรวมมือชวยเหลือและจัดกิจกรรมตางๆ ในงานจัดซ้ือ
โลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมท้ังสรางความสัมพันธอันดี
กับประเทศสมาชิกในกลุมสมาพันธจัดซ้ือและซัพพลายเชน
สากลตลอดระยะเวลา 5-6 ปท่ีผานมา  เราไดเดินทางเขา
รวมงานประชุมระดับชาติหลายครั้ง  เชน เขารวมงานและเปน
วิทยากรรับเชิญ งาน SUPPLY LINK ท่ีประเทศฟลปิปนส เขา
รวมงาน NATCOM ท่ีประเทศอินเดีย เปนวิทยากรรับเชิญ
งาน  SMIT Annual Conference ท่ีประ เทศไตห วัน  เปน
วิทยากรผูเชี่ยวชาญ  งาน  Annual Conference ของ ISM 

Japan  เปนวิทยากรบรรยายและจัด  Work Shop งาน
IFPSM World Summit ท่ีประ เทศสเปน   เปนตน   และ ท่ี
ประเทศไทยเราเอง เม่ือป 2556 เราก็เคยไดรับการคัดเลือกให
เปนเจาภาพจัดงานประชุมระดับโลก “IFPSM World Summit 

2013” พร อมจั ด ง านปร ะ ชุ ม  PSCMT ร ะดั บปร ะ เ ทศ 

“PSCMT International Conference 2013” ใ น ง า น
ดังกลาว มีสมาคมท่ีเปนสมาชิก IFPSM จากกลุมประเทศ  

ท่ัวโลกมารวมงานเปนจํานวนมาก PSCMTไดทําการตอนรับ
แขกผูมีเกียรติอยางอบอุนและประทับใจแกผูเขารวมงานทุก
ทาน  (ขอขอบคุณ สมาชิก กรรมการ และ ผูสนับสนุนทุกๆ
ทาน อีกคร้ัง ท่ีชวยกันจัดงานระดับโลกใหประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี) ในหลายๆ เวทีระดับนานาชาติท่ีผานมา คุณ
อกนิษฐ  ไดแสดงวิสัยทัศนโดยเนนในหัวขอ Collaborative 

networks และ Shared Values เปนสําคัญ เพื่อผลักดันให
ประเทศสมาชิก IFPSM รวมมือกันในการยกระดับ วิชาชีพ
จัดซ้ือ โลจิสติกส และซัพพลายเชนใหเกิดเปนรูปธรรม และมี
ความเปนสากลมากขึ้น จากเร่ืองราวท่ีผมไดบรรยายมา จึงไม
แปลกใจเลยท่ีทําไมทานนายกฯ เราจึงไดรับการคัดเลือกใหเขา
รับตํา แหน ง  ผู อํ านวยการภาคพื้น เอ เชียแปซิฟก  และ
กรรมการบริหาร แหง IFPSM           

   

          การประชุม IFPSM ASIA PACIFIC REGIONAL 

MEETING # 1/2016 ในเดือนกรกฎาคม ท่ีผานมา การ
ประชุมเร่ิมจาก  Ms. Cheryl Paradowski ประธาน IFPSM 

กลาวตอนรับและเปดการประชุม  ตามดวยคุณอกนิษฐ 
ผูอํานวยการภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก เปนผูนําการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  โดยประเด็นหลักในการประชุมคร้ังน้ี  เปนเร่ือง
The Global Standard for Professional Competence in 

Purchasing and Supply ซ่ึงเปนการติดตามความเปนไปได
และความคืบหนาของโครงการนี้ในแตละประเทศสมาชิก ผม 

คุณซินดี้ และ คุณกมลรัตน รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงท่ี
ได เขารวมการประชุมในคร้ังน้ีดวย ทําใหได เห็นพลังและ
บทบาทสําคัญในการเปนผูนําของทานนายกฯ ในการนําการ
ประชุม เปดโอกาสใหผูนําและตัวแทนจากทุกประเทศไดแสดง
ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  มุมมอง และ ขอจํากัดตางๆของ
โครงการ โดยการประชุมจะไมสามารถบรรลุผลและจับประเด็น
ใดๆ ไดถาขาดการสรุปท่ีดี นอกจากทานนายกฯจะนําการ
ประชุมไดดีแลว ยังกลาวปดและสรุปการประชุมไดอยางชัดเจน 

และตรงประเด็น วาประเทศใดจะตองรับผิดชอบอะไรตอไป 

ส ว นตั ว แ ทนก ร รมก า ร  PSCMT ทุ ก ท า น ท่ี เ ข า ร ว ม
สังเกตการณการประชุมคร้ังน้ี  ตางรูหนาท่ีวา Team Work 

ท่ีมีประสิทธิภาพตองชวยกันทํางานในบทบาทหนาท่ีใดบาง  
การประชุมในวันน้ันจบลงดวยดี โดยไดรับความรวมมือ ใน
การแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆท่ีเปนประโยชนอยาง
ย่ิงตอทุกประเทศสมาชิกในแถบภูมิภาคน้ี สวนบทบาทของ
กรรมการทานอ่ืนๆ ท่ีเดินทางเขารวมประชุมคร้ังน้ีเปนอยางไร  

หากมีโอกาส ผมจะขอกลาวถึงในวิสัยทัศนฉบับตอๆไป  แลว
พบกันใหม สวัสดี โชคดี มีความสุข ทุกทานครับ

ไชโย ประเทศไทย ไชๆๆ โยๆๆ  ไชโย PSCMT

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

สรรชัย นิธีกลุวัฒน C.P.S. CIPS Adv. Cert. Holder 

ผูอาํนวยการศูนยทดสอบและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
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กําหนดการทดสอบ รับรองสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                                 สาขางานจัดซื้อ จดัหาและจัดจาง ระดับ ชั้น 3 ประจําป 2560 

ทดสอบครัง้ที ่4        วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2560  เวลา 08:30 – 12:30 น.

      ทดสอบครัง้ที ่5        วนัศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 08:30 – 12:30 น.

ทดสอบครัง้ที ่6        วนัศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560  เวลา 08:30 – 12:30 น.

จํานวน                      40 ทาน ตอครั้ง

คาธรรมเนยีมการทดสอบ 1,400 บาทตอทาน (รวม VAT)

สถานทีท่ดสอบ ณ ศูนยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

     สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายแหงประเทศไทย (PSCMT) 

เลขที่ 26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น 23  ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

สามารถดูรายละเอียด ขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.pscmt.or.th

หรือติดตอสอบถาม การสาํรองทีส่อบ ไดที่ โทร.02-6786786-7 |  อีเมล : event@pscmt.or.th

ทดสอบครัง้สดุทายของป 59

วันพฤหสับดทีี ่15 กันยายน 2559

สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี (องคการมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute

(Public Organization)

เกลด็ความรู 
Leadership (ภาวะผูนาํหรือความเปนผูนาํ) 

คือพลังชนิดหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคล่ือนกลุมคนและระบบองคกร ไปสูการบรรลุเปาประสงค

ที่มา: รศ. นิตย สัมมาพนัธ. “ภาวะผูนาํ: พลังขับเคลือ่นองคกรสูความเปนเลศิ”

สมการภาวะผูนํา Leadership =  (Listen + Explain + Assist + Discuss + Evaluate + Response + Salute + Health + Inspire + Patient) x Change
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หมดเขตสมคัร และชาํระเงนิ
ภายในวนัที ่13 มกราคม 2560 เท่าน้ัน



Training Calendar 2016

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซ้ือ
วัดผลงานงานผูขาย และพนักงานจัดซ้ือ การจัดกลยุทธสนิคาในงานจัดซ้ือ

การบริหารงานจัดซ้ือแบบเปนเลิศ

บริหารงานจัดซ้ืออยางไร ใหโลกเขียว
และสรางธุรกิจกําไรย่ังยืน

การบริหารคลังสินคา
September

กันยายน
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชน
ดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม

Vendor Management Inventory

14การสื่อสารเพ่ือการเจรจาตอรอง

ความรูในงานจัดซ้ือสําหรับผูที่ไมใชนักจัดซ้ือ

การวางแผนสินคาคงคลัง
สําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ (ขั้นพ้ืนฐาน)

October

ตุลาคม21-22ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 1

การวางแผนสินคาคงคลังขั้นสูงสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ

28-29
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กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผนดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ถูกตอกรองบานเรือนตัวอาคารไวน่ันเอง
ส่ิงกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูที่เสาเข็ม
แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

หลักการแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา หากจะแยกแยะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจํากัด
กรอบในความเขาใจใหงายข้ึน สามารถแยกออกเปน ๕ สวน ดังน้ี
    ๑. กรอบแนวคิด  เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมา
จากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคงและความย่ังยืนของการพัฒนา
    ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และพัฒนาอยางเปนข้ันตอน
    ๓. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังน้ี
    - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน
    - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ันๆ อยางรอบคอบ
    - การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล
    ๔. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน ตองอาศัยทั้งความรู และ
คุณธรรมเปนพ้ืนฐานกลาวคือ
    - เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะ
นําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ
    - เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
    ๕. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่
สมดุลและย่ังยืนพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี

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

พิมพ พุทธศักราช ๒๕๔๙

ฉบับท่ี 187 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 / สําหรับผูสนใจท่ัวไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขาวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ นํามาซึ่งความเศราเสียใจ
และเปนความสูญเสียครั้งย่ิงใหญของคนไทยทั้งประเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย ขอ
นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรักและหวงใยตอพสกนิกรชาวไทยมาอยางยาวนาน ในชวงเวลาแหงความอาลัย
น้ี สมาคมฯ ขอนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
ชาวไทยควรยึดถือและนํามาปฏิบัติ ปรัชญาที่แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และความรักที่พระองคมีตอพสกนิกรของ
พระองค



หนา 2 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

“...ขอใหทกุคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน
มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ต้ังปณิธาน
ในทางนี้ ทีจ่ะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ

ถาเรารักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดย่ิงยวด...
ฉะน้ัน ถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิด และมีอิทธิพล

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึง่มีความคิดเหมือนกัน
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร
ขอยํ้าพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ

ไมใหคนอ่ืนมาแยงคุณสมบัติน้ีจากเราไปได
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
ณ ศาลาดุสดิาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

    เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ “ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตางๆ อยางเปนข้ันตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรูความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ความสามัคคี
    จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ นับต้ังแตป
พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรงเนนยํ้าแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงตนเอง ความพอกิน พอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับ
ข้ันตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนที่รูจัก
กันภายใตชื่อวา “เศรษฐกิจพอเพียง”
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
สาขาตางๆ มารวมกันกลั่นกรองพระราชดํารัสฯ สรุปเปนนิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได
อัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมี
ความเขาใจและนําไปประกอบการดําเนินชีวิต
     การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลัก
เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรู ใหมีการนําหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด  เปนแนวทางใน

“เศรษฐกิจพอเพียง
กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ”

การปฏิบัติ ตลอดจนเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวน
วัตถุประสงคของการขับเคล่ือน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชน

ทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และปลูกฝงปรับเปล่ียนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตให
อยูบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรบัแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
      การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคง ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญตอการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและ
ทรัพยากรในมิติตางๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน และนําไปสูความ
อยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย
      น่ีเปนตัวอยางหน่ึงของพระอัจฉริยภาพในการ “ทรงมองไกล” ของในหลวงที่ทรงวางรากฐานไวใหปวงชนชาว
ไทยผานกลุมเกษตกรต้ังแตอดีตตราบเทาถึงปจจุบัน ซึง่ชาวไทยทุกคนและทุกสาขาอาชีพก็สามารถนํามาปรับใชได 

“คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย
เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย
ถาทุกประเทศมีความคิด–อันน้ีไมใชเศรษฐกิจ

มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง
หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙
เน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธนัวาคม พทุธศักราช ๒๕๔๐

ณ ศาลาดุสดิาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต



C.P.S.

หนา 3

Module Adv. C.P.S. #2 Adv. C.P.S. #3

Module 1 Sat.8 – Sun.9 Apr. Sat.5 – Sun.6 Aug.

Module 2 Sat.29 – Sun.30 Apr. Sat.26 – Sun.27 Aug.

Module 3 Sat.20 – Sun.21 May Sat.16 – Sun.17 Sep.

Exam M1 Sat.3 Jun. Sat.7 Oct.

Exam M2 Sat.10 Jun. Sat.14 Oct.

Exam M3 Sat.17 Jun. Sat.21 Oct.

Calendar 2017

C.P.S.  Adv. C.P.S.

มีนาคม
March

กรกฎาคม
July

พฤศจกิายน
November

Module 1 Sat.4 – Sun.5 Sat.1 – Sun.2 Sat.4 – Sun.5

Module 2 Sat.11 – Sun.12 Sat.15 – Sun.16 Sat.11 – Sun.12

Module 3 Sat.18 – Sun.19 Sat.22 – Sun.23 Sat.18 – Sun.19

Exam M1–M3 Sun.26 Sun.30 Sun.26

Month

Module

คาอบรม
และสอบ
C.P.S.

สมาชิก
รายป

สมาชิก
ตลอดชพี

19,155.- 17,229.-

Adv. C.P.S.

คาอบรม คาอบรมและสอบ

32,000.- 36,500.-

วิธีรับสมคัร
1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที ่www.pscmt.or.th

2. กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที ่e-mail: 

     wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

หมายเหตุ :
1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว  

2. หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมฯ เทานั้น    

           สมัครสมาชกิใหม
           สมาชิกรายป 100 บาท

สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท

3. สมาคมฯ ไมอยูในขายท่ีตองถูกหัก ณ ที่จาย
     ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8[2]

4. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชื่อในนาม

ธนาคาร กสกิรไทย
เลขที่บัญชี 747 – 2 – 13256 – 8

ประเภท บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี สมาคมบริหารงานจัดซื้อ

และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สาขา สาขายอยสี่แยกถนนจันทน 

- เลียบคลองชองนนทรี



Training Calendar

2017

ความรูท่ีจําเปนสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 1

Essential Knowledge for Purchasing Professional 1

วิธกีารเจรจาตอรองในงานจัดซ้ือ
Practices Negotiation for Buyer

การบริหารงานจัดซ้ือแบบเปนเลิศ
Purchasing Operational Excellence

ความรูในงานจัดซ้ือสําหรับผูท่ีไมใชนักจัดซ้ือ
Purchasing for Non Purchaser

ความรูในงานจัดซ้ือตางประเทศ
Overseas Purchasing Techniques

ความรูท่ีจําเปนสําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ 2

Essential Knowledge for Purchasing Professional 2

20-21

JAN

21-22

APR

21-22

JUL

27-28

OCT

27-28

JAN

21-22

APR

28-29

JUL

27-28

OCT

17-18

FEB

26-27

MAY

25-26

AUG

24-25

NOV

18
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17
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16
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23

DEC
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17

FEB

19

MAY

18

AUG

17

NOV

21

OCT

24

JUN

18

FEB

19

AUG

ระดับตน
  เหมาะสําหรับผูมีประสบการณ

 1
-
2

 ป

การจัดกลยุทธสินคาในงานจัดซ้ือ
Supply Strategy

10

MAR

16

JUN

8

SEP

15

DEC

ระ
ดับ
กล
าง

  
เห
มา
ะส
ําห
รับ
ผูมี
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ณ
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-
5
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กลยุทธการบริหารความเส่ียง จัดซ้ืออยางไรใหความเส่ียงเปนศูนย
Basic risk management in purchasing and supply chains

4

FEB

14

JUL

17

OCT

ขั้นพ้ืนฐาน

กลยุทธการบริหารความเส่ียง จัดซ้ืออยางไรใหความเส่ียงเปนศูนย
Advanced risk management in purchasing and supply chains

11

FEB

15

JUL

18

OCT

ขั้นสูง

กลยุทธการจัดซ้ือแบบลีน ลดตนทุนอยางยั่งยืน
Lean Supply Chain Strategy

21

JAN

10

MAY

20

OCT

การจัดซ้ือลีน ทํานอยไดผลมาก เพ่ือการจัดซ้ือท่ียั่งยืน
Lean agility six sigma Supply Chain Strategy

28

JAN

17

MAY

21

OCT

สุดยอดกลยุทธ

การส่ือสารเพ่ือการเจรจาตอรอง
Communication for Negotiation

23

JAN

28

APR

7

JUL

20

OCT

หมายเหตุ :   ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

Training and Seminar



ความรูในงานจัดซ้ือเพ่ือการลดตนทุน
Purchasing Knowledge for Cost Saving

25

FEB

20

MAY

5

AUG

18

NOV

การบริหารคลังสินคา
Warehouse Management

30

MAR

29

JUN

21

SEP

21

DEC

ระดับสูง เหมาะสําหรบัผูมีประสบการณ 
ต้ังแต 5 ปข้ึนไป

การบริหารซัพพลายเชน
Supply Chain Management

4

NOV

15

JUN

19

OCT

วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซ้ือ
Measuring Purchasing Function, Vendor Rating 

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซ้ือ

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

เทคนิคการหาแหลงวัตถุดิบ

23

MAR

22

JUN

21

SEP

21

DEC

Vendor Management Inventory

18

MAR

15

JUL

11

NOV

รูทันกลเม็ดนักขาย
Knowing Salesman’s tactic

ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
Green Procurement Strategy for Sustainable Business

11

MAR

บริหารงานจัดซ้ืออยางไร

ใหไดคุณภาพสมบูรณแบบ
Advanced TQM for Procurement & Supply Chains Management

บริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนอยางไร

เร่ืองเงินๆ ทองๆ ท่ีนักจัดซ้ือไมควรพลาด
Finance for Strategic Procurement

13

JAN

28

APR

14

JUL

13

OCT

การควบคุมตนทุนซัพพลายเชน

Cost control in Supply Chains by Activity

18

MAR

3

JUN

29

SEP

22

DEC

การวางแผนสินคาคงคลังสําหรับนักจัดซ้ือ
Inventory Planning for Purchasing professional

สําหรับนักจัดซ้ือมืออาชีพ
Advanced Inventory planning for Purchasing professional 

แนวคิด และเคร่ืองมือสําหรับนักจัดซ้ือช้ันเซียน
“Must Know” Concepts &

4 - 5

MAR

ดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม

การวางแผนสินคาคงคลังขั้นสูง

7

JAN

20

JUL

8

SEP

14

JAN

27

JUL

9

SEP

24

JUN

16

SEP

16

DEC

11

FEB

13

MAY

26

AUG

23

DEC

10

FEB

19

MAY

11

AUG

17

NOV

10

JUN

14

JAN

4 - 5

AUG

tools for top performance procurement

and Purchasers Performance Techniques

ระดับกลาง
  เหมาะสําหรับผูมีประสบการณ

 
3

-
5

 ป

training@pscmt.or.th+66 2678 6786 - 7www.pscmt.or.th

23

FEB



หนา 6 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

CERTIFIED PROFESSIONAL IN

SUPPLY MANAGEMENT (CPSM)  ประกอบดวย 3 หมวดวิชา

Calendar 2017

CPSM

MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE

Task A.  Forecasting

Task B.  Logistics

Task C.  Materials and Inventory Management

Task D.  Organization / Department Assessment

Task E.   Planning

Task F.   Product Development

Task G.  Project Management

Task H.  Quality

MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT

Task A.  Contracting and Negotiation

Task B.  Cost and Finance

Task C.  International

Task D.  Social Responsibility

Task E.  Sourcing

Task F.  Supplier Relationship Management

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT

Task A.  Leadership

Task B.  Risk and Compliance

Task C.  Strategic Sourcing

CPSM

*ราคาดังกลาวยังไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

คาอบรม คาอบรมและสอบ

65,000.- 84,000.-

Module Module 1 Module 2 Module 3

Timetable

CPSM #4

2017

Sat.11 – Sun.12 Feb. Fri.12 – Sat.13 May Sat.19 – Sun.20 Aug.

Fri.24 – Sat.25 Feb. Sat.27 May Fri.1 – Sat.2 Sep.

อานรายละเอยีด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเตมิไดที่ [ รับสมัครถงึวนัที ่13 มกราคม 2560 เทานั้น ]

www.pscmt.or.th                        +66 2678 6786 -7                  helpdesk@pscmt.or.th



หนา 7

สถานทีท่ดสอบ ณ ศูนยทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

     สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายแหงประเทศไทย (PSCMT) 

เลขที่ 26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น 23  ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

สามารถดูรายละเอียด ขอมลูเพ่ิมเติมไดที่ www.pscmt.or.th

หรอืติดตอสอบถาม การสาํรองทีส่อบ ไดที่ โทร.02-6786786-7 |  อีเมล : event@pscmt.or.th

สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี (องคการมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute

(Public Organization)

Site Visit ครั้งที ่3/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  ชวงเชา เขาเยี่ยมชม โรงงานผลิตรถยนต บริษัท สยามนิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ชวงบาย เยี่ยมชม โรงงานผลิตสินคาพลาสติก บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)  ทานสามารถดูภาพบรรยายกาศ เพ่ิมเติมไดที่ ThaiBuyer

  การทดสอบสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ  วิชาชีพโลจิสติกส 
สาขาจัดซ้ือ จัดหา และจัดจาง ช้ัน 3 ท้ัง 

3 คร้ังท่ีผานมาในป 2559 มีจาํนวนผูเขา
รับการทดสอบ ท้ังสิ้น 104 ทาน เสร็จ
สิ้นไปดวยดี ตรงตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีตั้งไว

การจัดทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ น้ี 

แบงการทดสอบเปน 2 สวน คือ
      1. การทดสอบภาคทฤษฎ ี

      2. การทดสอบภาคปฏิบัติ



ส่ิงตีพิมพ
PRINTED MATTER

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพ่ือเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ไป สมาชกิรายป
สมาชกิ
ตลอดชพี

หลักสตูร 1 วัน 4,200.- 3,800.- 3,500.-

หลักสตูร 2 วัน 8,400.- 7,600.- 7,000.-

หมายเหตุ :  1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %

    2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานท่ี 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
    3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand

26/56 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร ช้ัน 23 ถ.จันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel/โทร :  +66 2678 6786-7    Fax/แฟกซ :  +66 2678 6788   E-mail :  helpdesk@pscmt.or.th   Website :  www.pscmt.or.th

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขท่ี 122/2550

ปณ.ยานนาวา

อัตราคาใชจายการอบรม และสมัมนา

ตองการพัฒนานักจัดซ้ือ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญท่ี www.pscmt.or.th

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


