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กลยุทธ์

การจัแบบมืดซือ้ออาชีพ

★
★
★
★
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ความแตก างของ Tactical purchasing กับ Strategic purchasing
วางยุทธศาสต เ องการเลือกซัพพลายเออ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ
การจัดการความสัมพัน และการเลือกนักจัดซื้อที่ดูแลรับผิดชอบสิน า
วิธีปฏิบัติของนักจัดซื้อมืออาชีพ เ อจะ องยุติความสัมพัน กับซัพพลายเออ
ขั้นตอนการท งานจัดซื้ออ างมีกลยุท ของมืออาชีพ
จัดซื้อมืออาชีพใ TCO
ในการตัดสินใจ มิใ ตัดสินใจ วยราคา

กำหนดการสัมมนา

อัตรา าสัมมนา

วันศุก ที่ 24 มิถุนายน 2565

สมาชิ ก
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท

(เวลา 09.00 - 16.00)

บุ คคลทั่วไป

จัดอบรมออนไล
านโปรแกรม ZOOM

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท

รับช ระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่า น
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ำ

ผ่

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/3618

หัวข้อสัมมนา
1. เ าห าที่ธุรการจัดซื้อจะทำงานเชิงรับ (Reactive purchasing)
แ นักจัดซื้อมืออาชีพจะทำงานเชิงรุก (Proactive purchasing)
2. ความแตก างของ Tactical purchasing กับ Strategic purchasing
3. จัดซื้อมืออาชีพใ TCO ในการตัดสินใจ มิใ ตัดสินใจ วยราคา
4. ขั้นตอนการทำงานจัดซื้ออ างมีกลยุท ของมืออาชีพ
• Early Purchasing Involvement - EPI
• Pareto Analysis
• Supply Positioning Analysis
• Supplier Relationship Management - SRM
• Supplier Preferencing Analysis
• Relationship Spectrum
• Market Management Matrix
5. วางยุทธศาสต เรื่องการเลือกซัพพลายเออ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ
การจัดการความสัมพัน และการเลือกนักจัดซื้อที่ดูแลรับผิดชอบสิน า
และบริการ 4 ประเภท
• Non-critical supply
• Leverage supply
• Bottleneck supply
• Critical supply
6. วิธีปฏิบัติของนักจัดซื้อมืออาชีพ เมื่อจะ องยุติความสัมพัน กับซัพพลายเออ

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ภ.บ.,น.บ.,C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

- ประธานกรรมการ สถาบัน กอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอ
- เ น อตั้ง และเ นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550)
ของสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแ งประเทศไทย (PSCMT)
- คนไทยคนแรกท่ีไ รับ C.P.M. จากสหรัฐอเมริกา และเพียงคนเดียวที่ไ รับ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ร์

ค้

ร์

ธ์

ด้

ด้

ช่

ร์

ต้

ธ์

ห่

ย่

ธ์

ฝึ

ช้

น์

ร์

ป็

ด้

ต่

น้

ก่

ผู้

ต่

ป็

จ้

สำรองที่นั่งออนไล ที่ www.dst.co.th โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

หลักสูตรนี้ ไม่นับชั่วโมง
ผู้ทําบัญชี และ ผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• แบบฟอรมลงทะเบียนสัมมนา Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Forms)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

แบบฟอรมตัวอยาง

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองกรอกขอมูล ผาน Google Forms
3. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
4. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน

5. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
หรือพิมพขอคำถาม ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

