
ยกเลกิการอบรมในเดอืน มกราคม 2563 

เนื่องดว้ยสถานกาณ์ Covid-19

ตารางอบรมหลกัสตูรจดัซือ้ประจ าปี 2564  ( Purchasing strategy Public Training 2021 ) ณ โรงแรมจสัมนิ (สขุมุวทิ 23 )

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซน็เตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

โทรศัพท ์:  02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 โทรสาร :   0-2569-6537  E-mail  :  ssr.qualitycenter@gmail.com , www.ssrqualitycenter.com 

No. Managerial Competency  (ความสามารถดา้นการบรหิารจดัการ) คา่สมัมนา วทิยากร JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PS-001 : การขจัดความสญูเปลา่ออกจากกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

PS-074 : จัดซือ้จัดหาอยา่งปลอดจากการทจุรติ  

PS-019 : เจาะลกึวธิกีารท า Spending Analysis ส าหรับการท ายทุธจั์ดซือ้ พรอ้มฝึกปฏบิัต ิ

Functional Competency (ความสามารถเฉพาะดา้น  :  งานจดัซือ้) คา่สมัมนา วทิยากร JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PS-066 :  เปิดโลกทัศน์การจัดซือ้จัดจา้งยคุใหม่

PS-018 จัดซือ้อยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

PS-068 : การจัดซือ้ในยคุ 4.0

PS-057 : เคล็ด(ไม)่ลับในการท างานจัดซือ้

PS-031 : ทะลทุะลวงปัญหาในงานจัดซือ้

PS 020 :  ความรูเ้บือ้งตน้ในการวางแผนความตอ้งการพัสด ู(MRP) ส าหรับนักจัดซือ้

PS-021 :  วธิวีเิคราะหต์น้ทนุ และราคาขายของซพัพลายเออร์

PS-022 :  การบรหิารจัดการซพัพลายเออร ์และประเมนิผลงาน

PS-027 การจัดซือ้และบรหิาร MRO & Office Supplies อยา่งมปีระสทิธภิาพ

PS-024 : วธิวีดัผลงานจัดซือ้ และการท ารายงานจัดซือ้ 

 
PS-025 : เทคนคิการเจรจาตอ่รองในงานจัดซือ้

PS-023 : การบรหิารงานจัดซือ้ และการจัดการสต็อกเพือ่ลดตน้ทนุ

PS-028 ท างานจัดซือ้อยา่งมอือาชพี ในการประหยัดตน้ทนุ

PS-029 : บทบาทของงานจัดซือ้ทีถ่กูใจผูบ้รหิาร

PS-030 : หลักเกณฑส์ าคัญในกระบวนการจัดซือ้

PS-032 : สิง่ควรรูส้ าหรับเจา้หนา้ทีจั่ดซือ้ระดับตน้และกลาง     (2 วนั) อ.กติตกิร พฤ.18 พฤ.27 จ.12 จ.27 พฤ.25
อ.สชุาติ ศ.19 ศ.28 อ.13 อ.28 ศ.26

PS-033 : เจาะลกึการท าสัญญาจัดซือ้วา่จา้ง

PS 034 : การพัฒนายทุธศาสตรง์านจัดซือ้จัดหาเพือ่สรา้งก าไรใหแ้กอ่งคก์ร

PS-039 : ความรูเ้รือ่งตน้ทนุและการเงนิส าหรับนักจัดซือ้จัดหาวชิาชพี    

อ.21

9 3,900            อ.เชีย่วชาญ พฤ.11 อ.29 อ.14

จ.23 พฤ.28

12 3,900            อ.เชีย่วชาญ จ.8 พฤ.8 จ.14

พฤ.18

2 4,900            อ.เชีย่วชาญ อ.23 อ.27 พ.23 พ.25 อ.19

1 4,900            อ.เชีย่วชาญ พฤ.18 อ.18 พ.18

พฤ.18

4 3,900            อ.เชีย่วชาญ อ.9 ศ.9

3 4,900            อ.จรญูโรจน์ อ.23 อ.18 พ.18

6 3,900            อ.เชีย่วชาญ อ.30 ศ.18

พฤ.10 พ.15

5 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.13 ศ.12 พฤ.13 อ.13 จ.13 ศ.12

อ.17 จ.18

พ.8

8 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.27 จ.29 จ.24 ศ.9 พฤ.9 พ.10

7 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.10 ศ.11 ศ.10

พฤ.23

11 3,900            อ.เชีย่วชาญ พฤ.14 พฤ.18 อ.11 พ.14

10 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.24 จ.26 ศ.25

พฤ.23 จ.29

อ.10 จ.11 อ.14

13 3,900            อ.เชีย่วชาญ อ.19 จ.22 พ.19 จ.19 ศ.17 พ.17

พ.20 จ.22 พ.22

15 3,900            อ.เชีย่วชาญ พฤ.25 พ.28 จ.28 ศ.27

พฤ.22 พฤ.20 อ.22 พฤ.22 อ.24 พ.2214 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.20 จ.22 อ.23

พ.27 ศ.17

16 3,900            อ.เชีย่วชาญ อ.26 อ.16 ศ.28 ศ.16 อ.28 พ.24

17 3,900            อ.เชีย่วชาญ ศ.22 พ.17 พ.12 อ.20 พฤ.16 พฤ25

พฤ.19 ศ.15 อ.21

19 7,800            

20 3,900            อ.สชุาติ อ.19 ศ.26

18 3,900            อ.เชีย่วชาญ พ.10 อ.20 พ.16

พ.12 อ.20 ศ.24 พฤ.11

21 3,900            อ.สชุาติ จ.22 พ.28 พ.16 อ.17 พฤ.21 พฤ.16

22 3,900            อ.สชุาติ อ.26 พ.10 ศ.21 พ.7 ศ.10 ศ.19



ยกเลกิการอบรมในเดอืน มกราคม 2563 

เนื่องดว้ยสถานกาณ์ Covid-19

ตารางอบรมหลกัสตูรจดัซือ้ประจ าปี 2564  ( Purchasing strategy Public Training 2021 ) ณ โรงแรมจสัมนิ (สขุมุวทิ 23 )

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซน็เตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

โทรศัพท ์:  02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 โทรสาร :   0-2569-6537  E-mail  :  ssr.qualitycenter@gmail.com , www.ssrqualitycenter.com 

No. Functional Competency (ความสามารถเฉพาะดา้น  :  งานจดัซือ้) คา่สมัมนา วทิยากร JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PS-035 : ยทุธศาสตรใ์หมใ่นการบรหิารงานจัดซือ้ และการจัดการซพัพลายเออรอ์ยา่งมอืโปร

PS 038 : นักจัดซือ้มอืใหม่

PS-037 : ยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานจัดซือ้เชงิรุก

PS-036 : การใช ้KPI เพือ่บรหิารงานจัดซือ้เชงิกลยทุธ์

PS-015 : Green Procurement : การจัดซือ้-จัดหาเพือ่ความยัง่ยนื

PS-071 : กระบวนการจัดซือ้เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

Purchasing system for sustainable development 

Functional Competency (ความสามารถเฉพาะดา้น  :  น าเขา้-สง่ออก) คา่สมัมนา วทิยากร JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PS-073 : การจัดเตรยีมเอกสารเพือ่การสง่ออกอยา่งมอือาชพี

PS-065 : ครบเครือ่งเรือ่ง INCOTERMS®2020 เงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ

PS-063 : ความรูพ้ืน้ฐานของการน าเขา้-สง่ออก

PS-044 : เตรยีมความพรอ้มเพือ่จะท างานจัดซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ

PS-046 : ความรูท้ีส่ าคัญในการน าเขา้ - สง่ออก 

PS-045 : หลักเกณฑส์ าคัญในการน าเขา้-สง่ออก

Functional Competency (ความสามารถเฉพาะดา้น  :  ประมลู, กอ่สรา้ง) คา่สมัมนา วทิยากร JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
PS-048 : การตอ่รองราคาส าหรับงานกอ่สรา้ง / งานวศิวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

PS-049 : การจัดซือ้อะไหล ่และการจา้งงานซอ่มบ ารุง
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

PS-016 : การเขยีนแผนกลยทุธส์ าหรับการบรหิารงานจัดซือ้

Strategic planning and formulation in Procurement

PS-072  ยกระดับองคก์รและภาวะผูน้ าส าหรับการบรหิารงานจัดซือ้ 4.0

High Performance Organization and Leadership for Procurement Leader in 4.0

PS-050 : พืน้ฐานการสรรหาผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร
Basic in Strategic Sourcing Process

PS-051 : การวางแผนกลยทุธง์านจัดซือ้ และการวดัผลแบบกา้วกระโดด
Exponential Strategic Procurement and KPIs

PS-052 : การวเิคราะหม์ลูคา่การจัดซือ้เพือ่การวางแผนดา้นกลยทุธ์

Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

PS-054 : การประมลูงาน การคัดเลอืกผูข้ายจากเกณฑเ์ทคนคิ และการบรหิารสัญญา 
Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal–AHP
PS-053 : กระบวนการจัดซือ้สมัยใหมสู่ค่วามเป็นเลศิ

Best Practice for Modern Purchasing

ส.30

ศ.29-30 ศ.26-27

ส.6

ส.13ส.7ส.8อ.ปัลลพ3,900            37 ส.6

ส.16 ส.3 ส.10 ส.9

พ.29 อ.9

23 3,900            อ.จรญูโรจน์ พฤ.21 พฤ.25 อ.25 พ.14 พ.15 พ.24

24 3,900            อ.กมลทพิย์ ศ.5 อ.27 พ.23 พ.25 อ.19

25 3,900            อ.กมลทพิย์ อ.9 อ.29 พ.22

26 3,900            อ.กมลทพิย์ อ.12 อ.16 อ.25 พ.21 พ.29 อ.9

พฤ.8 พฤ.23 ศ.26

29 3,900            อ.จันทรา อ.16 พ.21 พฤ.24 อ.24

27 3,900            อ.ธรีทลู พฤ.28 ศ.26 ศ.14

พฤ.21

28 3,900            อ.รมณีย์ อ.12 อ.16 อ.11 พฤ.8

อ.21

30 3,900            อ.จันทรา พ.10 พฤ.29 พฤ.10 อ.10 อ.12

พ.21 อ.21 อ.23

32 3,900            อ.จันทรา จ.25 พ.17 อ.11 พฤ.8

31 3,900            อ.จันทรา พฤ.21 พ.24 พฤ.20

พฤ.9 พฤ.11

33 3,900            อ.จันทรา พฤ.28 พฤ.11 จ.17 พฤ.15 อ.14 อ.16

34 3,900            อ.จันทรา ศ.19 จ.26 พฤ.17 พฤ.19 พ.27 พ.15

35 3,900            อ.ปัลลพ ศ.15-16 ศ.12-13

36 3,900            อ.ปัลลพ ศ.19-20 ศ.23-24

39 3,900            อ.ปัลลพ

38 3,900            อ.ปัลลพ

ส.6 ส.11

40 3,900            อ.ปัลลพ

41 3,900            อ.ปัลลพ

ส.29 ส.3

ส.14

ส.12

42 3,900            อ.ปัลลพ

43 3,900            อ.ปัลลพ ส.13


