
 

ผมคลกุคลอียูก่บัวงการจัดซอืมายสีบิสามสบิปี แตคํ่าถามทยีังหาคําตอบชดัเจนไมไ่ดส้กั
ทกี็คอืคําถามทผีมเขยีนจัวหัวเรอืงไวน้ีแหละครับ นีมใิชเ่ฉพาะเมอืงไทยเราเท่านัน เมอืงนอกก็
แบบเดยีวกัน แต่ดูเหมอืนว่าขณะนีผมจะเห็นคําตอบชัดเจนเป็นรูปธรรมแลว้ครับ ตดิตามผมมา
ครับ แลว้เดยีวก็จะเห็นครับ 

เมือปลายปีทีแลว้ สถาบันบริหารงานจัดซือและซัพพลาย CIPS ของอังกฤษเขาส่ง
ผูบ้รหิารระดับสงูสคีนมาหารอืกับผม ขอใหผ้มชว่ยเป็นผูเ้รมิตน้เปิดศักราชหลักสตูรใหม่ใหเ้ขา
หน่อย เขาเห็นฝีมอืและมันใจในประสบการณ์ของ
ผมที เ ป็นคน เอาห ลักสูต ร จัดซือชัน นํ าของ
ต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศไทยหลายครัง 
เรมิจากปีพ.ศ.2536 ทผีมเอาหลักสตูร C.P.M.ของ
สมาคมบรหิารงานจัดซอืของสหรัฐอเมรกิาเขา้มา
เผยแพร่ จากนันในปีพ.ศ.2544 ก็เอาหลักสูตร 
MLS-IPSCM ขององค์การคา้โลกเขา้มาอย่าง
ฮือฮา และเมือปีพ.ศ.2547 ก็นําหลักสูตร CIPS 
ของประเทศอังกฤษเขา้มาทดแทนและไดร้ับการ
ตอบรับอย่างด ีจากความสําเร็จในการนําหลักสูตรของ 3 สถาบันต่างประเทศเขา้มาสอนและ
สอบในประเทศไทย เขาจงึอยากใหผ้มนําหลักสตูรใหมล่า่สดุอกีหลักสตูรหนงึของ CIPS เขา้มา
เผยแพร ่

หลักสูตรนีคือ Introductory Certificate in Purchasing and Supply เป็นหลักสูตรที
เหมาะสําหรับผูท้มีเีวลานอ้ยเพราะใชเ้วลาเรยีนเพยีงสองวัน และยังเหมาะกบัผูไ้มต่อ้งการทุม่เท
ทุนทรัพยม์ากมายครงึค่อนแสนเหมอืนหลักสตูรอนืทผีมเคยนําเขา้มา เพราะหลักสตูรนีใชเ้งนิ
เพียงหมืนกว่า อีกทังยังเป็นหลักสูตรแรกทีมีการสอบในระบบ e-exam คือนังสอบทีหนา้จอ
คอมพวิเตอร ์หลักสตูรนีทางอังกฤษเชอืมอืผมมากโดยมอบหมายใหผ้มดําเนนิการเป็นเจา้แรก
ในภาคพืน ASEAN เพือเป็นตน้แบบ สําหรับผมเองนันเมอืเห็นเนือหาสาระของหลักสูตรผมก็
ตอบตกลงทีจะเป็นผูดํ้าเนินการสอนใหด้ว้ยความเต็มใจ กําหนดการเรียนรุ่นที 1 ในเดือน
พฤษภาคม 2552 นแีหละครับ 

ผูส้มัครเรยีนทุกคนจะตอ้งชําระเงนิใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนเมษายน จากนันจะไดส้ทิธิ
ดังต่อไปนีคอื ไดเ้ป็นสมาชกิของสถาบันจัดซอืแห่งประเทศอังกฤษฟร ี1 ปี จะไดร้ับตําราเรยีน
เป็นภาษาอังกฤษ 1 เลม่ จะไดเ้ขา้ฟังบรรยาย 2 วันเป็นภาษาไทยเพอืใหเ้ขา้ใจตําราไดท้ะลปุรุ
โปร่ง โดยผมจะเป็นวทิยากรเองและมทีมีงานร่วมสอนดว้ยตามความเหมาะสม ผูท้เีขา้เรยีนครบ



ทังสองวันจะไดร้ับประกาศนียบัตรจากสถาบัน AMC ซงึเป็นผูไ้ดร้ับแต่งตังใหจั้ดการสอนใน
หลักสตูรน ี

หลังเรยีนจบแลว้จะมกีารทดสอบความรูโ้ดยใหทํ้าขอ้สอบแบบปรนัยเป็นภาษาไทยใน
เย็นวันนันเลย หากสอบผ่านจะไดร้ับประกาศนียบัตรใบท ี2 จากสถาบัน AMC จากนันจะเวน้ไป
หนงึสัปดาหเ์พอืใหท้บทวนความรูก้อ่นจะมกีารสอบแบบปรนัยเชน่กันอกีครังหนงึแตค่ราวนีเป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นขอ้สอบทีส่งตรงมาจากสถาบัน CIPS ประเทศอังกฤษโดยจะใหนั้งสอบที
หนา้จอคอมพิวเตอร์ หากสอบผ่านจะไดร้ับประกาศนียบัตรใบที 3 จากสถาบัน CIPS แห่ง
ประเทศองักฤษ 

วชิา Introductory Certificate in Purchasing and Supply นันเขาแบ่งเนือหาออกเป็น
สสีว่น ซงึถอืวา่คนทํางานจัดซอืทกุคนน่าจะตอ้งมคีวามรูด้ังตอ่ไปนเีป็นอยา่งนอ้ย 

ส่วนท ี1 – The Role and Scope of Purchasing คือบทบาทและขอบข่ายของ
งานจัดซอื ซงึมเีนือหาเกยีวกับ Purchasing and the Supply Chain The changing World 
of Business (Competition, Globalization, Customer Expectations, Technology,  
Environment Awareness, Legislation) PEST Analysis (Political, Economic, Social, 
Technological) Purchasing in Different Business Sectors (Public, Private, Not-for-
Profit Organizations) Nine Processes in Purchasing Cycle  The Contribution Made 
by Purchasing Approaches to Purchasing Categories of Products (Direct Purchases, 
Indirect Purchases, Maintenance-Repair-Operations-MRO, Services, Capital 
Equipment) Type of Purchase (Buy to Order, Buy to Stock) Supply Positioning 
Model (Routine, Leverage, Bottleneck, Strategic) 

ส่วนท ี2 – Systems and Procedures in Purchasing คือระบบและขันตอนใน
การจัดซือ ซงึมีเนือหาเกียวกับ Documents and Records Used in Purchasing (PR, PO) 
Use of Information and Communication Technology (ICT) Issues Involved in 
Holding Stock Pareto Analysis Stock Control Systems Cycle Stock and Safety Stock 
Fixed Order Quantity Re-order Point Control Establishing Purchasing Needs 
Obtaining and Analyzing Suppliers’ Quotations Tendering Process e-Procurement 
Identifying Problems in the Purchasing Cycle 

ส่วนท ี3 – Working with Supplier คือการตดิต่อกับผูข้าย ซงึมีเนือหาเกียวกับ 
Supplier Assessment (Financial, Quality, Technical Capability, Capacity, Supply Chain 
Capability) Channel of Supply (Manufacturers, Distributors, Wholesalers, Agents, 
Brokers) Finding Suppliers (Exhibitions, Internet, Catalogues, Trade Journal, 
Chamber of Commerce, Word of Mouth Communications (Speech, Telephone, Text 
Messaging, e-mail, VOIP, Facsimile, Letters) Five Steps in the Negotiation Process 
Negotiation Outcomes (win-win, win-lose, lose-win, lose-lose) Developing Supplier 
Relationships Supplier Perception Matrix International Purchasing Code of Ethics 

ส่วนที 4 – The Importance of Purchasing Contracts คือความสําคัญของ
สัญญา จัดซือ  ซึง มี เ นื อห า เ กีย วกั บ  Legal Framework (Criminal & Civil Law) An 
Introduction to Contracts Forms of Contract (Standard Terms and Conditions, 
Specific Contracts, Model Contracts) Forming a Contract and the Key Elements 



(Intention, Agreement, Consideration) The Battle of the Forms Impact of 
Legislation Contract Terms and Conditions (Express, Implied) Breach of Contract 
(Performance, Void, Force Majeure, Failure to Perform, Conditions, Warranties, 
Information Term) Available Action (Negotiation, Arbitration, Adjudication, 
Litigation) Breach of Conditions (Rescind the Contract, Repudiate the Contract, 
Specific Performance, Liquidated and Unliquidated Damages) 

กําหนดการเรยีน 2 วันคอื วันศุกรท์ ี22 และวันเสารท์ ี23 พฤษภาคม 2552 สอบปรนัย
ภาษาไทยตอนเย็นวันเสารท์ ี23 และสอบปรนัยภาษาอังกฤษตอนบา่ยวันเสารท์ ี30 พฤษภาคม 
ผูส้มัครตอ้งชําระเงนิลว่งหนา้ใหแ้ลว้เสร็จภายในสนิเดอืนเมษายน เพราะผมจะตอ้งจัดสง่เงนิไป
ใหส้ถาบัน CIPS ประเทศอังกฤษ เพอืใหเ้ขาดําเนนิการจัดเตรยีมสง่ตํารามาให ้ราคาค่าใชจ้่าย
รวมหมดทกุอยา่งคนละ 18,000 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ  

เหตุทีผมรับปากเป็นตัวแทนรายแรกของ
โลกในการนําหลักสูตรนีมาเปิดสอนในประเทศ
ไทยนัน เพราะความรูท้งั 4 สว่นนแีหละครบัที
ผมพจิารณาแลว้ว่าเป็นความจําเป็นขนัตําที
คนทํางานจดัซอืจําเป็นตอ้งรู ้เพอืใหม้นัใจวา่
จ ะ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น จ ัด ซื อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพในระดบัหนงึ จากนันประสบการณ์
และชวัโมงบนิรวมทังความรูเ้สรมิอยา่งอนืหลังจาก
ทไีดทํ้างานไปสักระยะหนงึ ก็จะชว่ยทําใหเ้ป็นนัก
จัดซอืมอือาชพีไดอ้ยา่งสมบรูณ์เต็มตัวครับ 

 

  

  

  


