
No. คอรส์ อบรม จดัซือ้ Hotel ZOOM กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

1
ตดิอาวธุใหน้กัจดัซือ้หนา้ใหม ่/ Arming the new‐coming Purchasers
วทิยากร อ. จรญูโรจน ์เทพท ี 

4,300   3,300   ส.4 ก.พ. ส.11 ม.ีค. ส.8 เม.ย. ส.13 พ.ค. ส.10 ม.ิย.

2

การวางแผนกลยทุธง์านจดัซือ้ และการวดัผลแบบกา้วกระโดด
Exponential Strategic Procurement and KPIs
วทิยากร อ.ปัลลพ สจัจรักษ์

4,300   - ส.4 ก.พ. ส.29 เม.ย. ส.17 ม.ิย. ส.19 ส.ค. ส.7 ต.ค. ส.16 ธ.ค.

3
ทะลทุะลวงปญัหาในงานจดัซือ้ / Penetrating Hurdles in Purchasing
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ 4,300   3,300   อ.7 ก.พ. พ.15 ม.ีค. พ.19 เม.ย. พฤ.18 พ.ค. พ.14 ม.ิย. พ.19 ก.ค. พฤ.17 ส.ค. พ.20 ก.ย. อ.17 ต.ค. พ.15 พ.ย. พฤ.14 ธ.ค.

4

การตระหนกัถงึตน้ทนุและกระบวนการนําเขา้‐สง่ออก
Cost & Process Awareness for Import‐Export
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ

4,300   3,300   อ.7 ก.พ. พฤ.9 ม.ีค. อ.9 พ.ค. พ.7 ม.ิย. อ.11 ก.ค. พ.9 ส.ค. พ.6 ก.ย. พ.11 ต.ค. พ.8 พ.ย.

5

กระบวนการสง่ออกและนําเขา้พรอ้มดว้ยพธิกีารศลุกากร
Export and Import Process with Customs Formalities
วทิยากร อ.วริัตน ์บาหยัน

4,300   3,300   อ.7 ก.พ. พ.8 ม.ีค. พ.5 เม.ย. ศ.12 พ.ค. ศ.9 ม.ิย. พ.12 ก.ค. ศ.11 ส.ค. ศ.8 ก.ย. พฤ.12 ต.ค. อ.7 พ.ย.

6
บทบาทของงานจดัซือ้ทีถ่กูใจผูบ้รหิาร / Ideal Purchasing Role
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ 4,300   3,300   พ.8 ก.พ. จ.13 ม.ีค. จ.10 เม.ย. พฤ.11 พ.ค. อ.13 ม.ิย. พฤ.13 ก.ค. พฤ.10 ส.ค. อ.12 ก.ย. จ.9 ต.ค. พฤ.9 พ.ย.

7

การจดัซือ้และบรหิาร MRO & Office Supplies อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   พฤ.9 ก.พ. พฤ.9 ม.ีค. พ.5 เม.ย. พ.10 พ.ค. พฤ.8 ม.ิย. ศ.7 ก.ค. อ.8 ส.ค. ศ.8 ก.ย. อ.10 ต.ค. ศ.10 พ.ย.

8
ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ INCOTERMS ® 2020 
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ

-           1,500
พฤ.9 ก.พ.
ภาคเชา้

พ.8 ม.ีค.
ภาคเชา้

พฤ.11 พ.ค.
ภาคเชา้

พฤ.8 ม.ิย.
ภาคเชา้

ศ.7 ก.ค.
ภาคเชา้

อ.8 ส.ค.
ภาคเชา้

พฤ.7 ก.ย.
ภาคเชา้

ศ.6 ต.ค.
ภาคเชา้

อ.7 พ.ย.
ภาคเชา้

พ.13 ธ.ค.
ภาคเชา้

9

Green Procurement : การจดัซือ้‐จดัหาเพือ่ความย ัง่ยนื
Green Procurement Policy for Sustainable procurement
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา

-       1,500   
พฤ.9 ก.พ.
ภาคเชา้

ศ.17 ม.ีค.
ภาคเชา้

ศ.21 เม.ย.
ภาคเชา้

ศ.19 พ.ค.
ภาคเชา้

พฤ.15 ม.ิย.
ภาคเชา้

พฤ.13 ก.ค.
ภาคเชา้

ศ.11 ส.ค.
ภาคเชา้

พฤ.7 ก.ย.
ภาคเชา้

พฤ.12 ต.ค.
ภาคเชา้

ศ.10 พ.ย.
ภาคเชา้

ศ.15 ธ.ค.
ภาคเชา้

10

การจดัซือ้จดัจา้งอเิล็กทรอนกิส ์: เสรมิสรา้งสมรรถนะงานจดัซือ้ใหธุ้รกจิ
E‐Procurement : Reinforce your procurement performance 
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา

-       1,500   
พฤ.9 ก.พ.
ภาคบา่ย

ศ.17 ม.ีค.
ภาคบา่ย

ศ.21 เม.ย.
ภาคบา่ย

ศ.19 พ.ค.
ภาคบา่ย

พฤ.15 ม.ิย.
ภาคบา่ย

พฤ.13 ก.ค.
ภาคบา่ย

ศ.11 ส.ค.
ภาคบา่ย

พฤ.7 ก.ย.
ภาคบา่ย

พฤ.12 ต.ค.
ภาคบา่ย

ศ.10 พ.ย.
ภาคบา่ย

ศ.15 ธ.ค.
ภาคบา่ย

11

การจดัการคลงัสนิคา้ ‐ บรหิารและควบคมุสต็อก ยคุ 5.0 
Warehousing‐Inventory Management & control for 5.0
วทิยากร อ.สมเกยีรต ิลรีัตนขจร

4,300   - พฤ.9 ก.พ. พฤ.9 ม.ีค. พฤ.20 เม.ย. พฤ.18 พ.ค. พฤ.8 ม.ิย. พฤ.6 ก.ค. พฤ.10 ส.ค. พฤ.7 ก.ย. พฤ.12 ต.ค. พฤ.9 พ.ย. พฤ.7 ธ.ค.

@nidapro

งานจดัซือ้ กมุภาพนัธ ์- ธนัวาคม 2566
E‐Mail : nidprofes@gmail.com     

www.nidapro.com     

Tel.097‐096‐2584 , 02‐961‐6220‐1     



No. คอรส์ อบรม จดัซือ้ Hotel ZOOM กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

@nidapro

งานจดัซือ้ กมุภาพนัธ ์- ธนัวาคม 2566
E‐Mail : nidprofes@gmail.com     

www.nidapro.com     

Tel.097‐096‐2584 , 02‐961‐6220‐1     

12

LEAN PROCUREMENT (Workshop) 
การขจดัความสญูเปลา่ออกจากระบบการจดัซือ้จดัจา้ง 
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   ศ.10 ก.พ. อ.14 ม.ีค. อ.11 เม.ย. อ.16 พ.ค. ศ.16 ม.ิย. จ.17 ก.ค. พ.16 ส.ค. พฤ.14 ก.ย. พฤ.12 ต.ค. อ.14 พ.ย. พ.13 ธ.ค.

13

วธิลีดตน้ทนุอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย Spending Aanalysis พรอ้ม Case Study และฝึกปฏบิตั ิ
How to Make a Contunue of Cost Saving by Spending Analysis and Case Study + Work Shop
วทิยากร อ. จรญูโรจน ์เทพท ี 

4,900   - ส.11 ก.พ. ส.29 เม.ย. ส.17 ม.ิย.

14

การตอ่รองราคาสําหรบังานกอ่สรา้ง / งานวศิวกรรม
Price Negotiation for Construction / Engineering work
วทิยากร อ.ปัลลพ สจัจรักษ์

4,300   - ส.11 ก.พ. ส.18 ม.ีค. ส.20 พ.ค. ส.8 ก.ค. ส.9 ก.ย. ส.11 พ.ย.

15
ยทุธศาสตรก์ารลดตน้ทนุในการจดัซือ้ / Purchasing Cost Saving Strategy
วทิยากร อ. จรีภา  คลา้ยรัศมี 4,300   3,300   อ.14 ก.พ. พ.15 ม.ีค. อ.11 เม.ย. พ.10 พ.ค. อ.13 ม.ิย. พ.12 ก.ค. พฤ.10 ส.ค. ศ.15 ก.ย. พ.11 ต.ค. อ.14 พ.ย.

16

สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรภายใตข้อ้ตกลงการเปิดเสรทีางการคา้
Customs Privileges under Free Trade Agreement
วทิยากร อ.วริัตน ์บาหยัน

4,300   3,300   อ.14 ก.พ. อ.14 ม.ีค. พฤ.27 เม.ย. อ.30 พ.ค. พ.28 ม.ิย. จ.24 ก.ค. จ.28 ส.ค. พ.27 ก.ย. พฤ.26 ต.ค. พ.29 พ.ย.

17
รูท้นัภาษสีําหรบังานจดัซือ้ / Tax for Purchasing
วทิยากร อ.สมชาย วนารักษ์พทิักษ์ 4,300   3,300   อ.14 ก.พ. อ.14 ม.ีค. อ.16 พ.ค. จ.12 ม.ิย. จ.7 ส.ค. อ.9 ต.ค. อ.14 พ.ย.

18

การบรหิารงานจดัซือ้ และการจดัการสต็อกเพือ่ลดตน้ทนุ
Purchasing & Inventory Management for Cost Savings
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   พ.15 ก.พ. พฤ.16 ม.ีค. ศ.21 เม.ย. พ.24 พ.ค. พฤ.22 ม.ิย. อ.25 ก.ค. พ.23 ส.ค. ศ.22 ก.ย. พฤ.19 ต.ค. ศ.17 พ.ย. อ.19 ธ.ค.

19
ความรูพ้ ืน้ฐานของการนําเขา้‐สง่ออก / Knowledge Base for Import‐Export
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ 4,300   3,300   พ.15 ก.พ. อ.14 ม.ีค. พฤ.25 พ.ค. พฤ.22 ม.ิย. อ.25 ก.ค. พ.23 ส.ค. อ.19 ก.ย. อ.17 ต.ค. พฤ.16 พ.ย. ศ.15 ธ.ค.

20
กลยทุธก์ารจดัซือ้สมยัใหมอ่ยา่งมอือาชพี / Modern Purchasing Strategy
วทิยากร อ. กมลทพิย ์จันทรมัส 4,300   3,300   

พฤ.16 ก.พ.
HO TEL

พ.15 ม.ีค.
ZO O M

พฤ.27 เม.ย.
HO TEL

จ.15 พ.ค.
ZO O M

ศ.16 ม.ิย.
HO TEL

พฤ.13 ก.ค.
ZO O M

จ.21 ส.ค.
HO TEL

ศ.15 ก.ย.
ZO O M

พฤ.19 ต.ค.
HO TEL

ศ.17 พ.ย.
ZO O M

21
หลกัเกณฑส์ําคญัในกระบวนการจดัซือ้ / Foundation of Purchasing Process
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ 4,300   3,300   พฤ.16 ก.พ. ศ.17 ม.ีค. พ.12 เม.ย. ศ.12 พ.ค. จ.19 ม.ิย. ศ.14 ก.ค. ศ.25 ส.ค. ศ.15 ก.ย. พ.11 ต.ค. จ.13 พ.ย.

22

เจาะลกึการทําสญัญาจดัซือ้จดัหา
Preparing the Purchasing and Supply Contract
วทิยากร อ. สชุาต ิประเสรฐิสม

-       3,300   ศ.17 ก.พ. อ.21 ม.ีค. พ.19 เม.ย. อ.16 พ.ค. พฤ.15 ม.ิย. อ.18 ก.ค. พ.16 ส.ค. พฤ.14 ก.ย. อ.17 ต.ค. พ.15 พ.ย. พฤ.14 ธ.ค.



No. คอรส์ อบรม จดัซือ้ Hotel ZOOM กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

@nidapro

งานจดัซือ้ กมุภาพนัธ ์- ธนัวาคม 2566
E‐Mail : nidprofes@gmail.com     

www.nidapro.com     

Tel.097‐096‐2584 , 02‐961‐6220‐1     

23
การจดัหาเชงิกลยทุธแ์บบสากล / Global Strategic Sourcing Option
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา 4,300   3,300   ศ.17 ก.พ. พฤ.20 เม.ย. ศ.16 ม.ิย. พฤ.17 ส.ค. ศ.20 ต.ค.

24

เทคนคิการตรวจเอกสารตาม
Letter of Credit & UCP 600 เพือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบทางการคา้
วทิยากร อ.มนตร ียวุชาติ

4,300   3,300   ศ.17 ก.พ. ศ.21 เม.ย. ศ.23 ม.ิย. ศ.25 ส.ค. ศ.20 ต.ค. ศ.15 ธ.ค.

25

ยทุธศาสตรใ์หมใ่นการบรหิารงานจดัซือ้ และการจดัการซพัพลายเออรอ์ยา่งมอืโปร
Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally
วทิยากร อ. จรญูโรจน ์เทพท ี 

4,300   3,300   ส.18 ก.พ. ส.18 ม.ีค. ส.22 เม.ย. ส.20 พ.ค. ส.24 ม.ิย.

26

พืน้ฐานการประมลูงาน การคดัเลอืกผูข้าย
Basic in bidding process and supplier selection
วทิยากร อ.ปัลลพ สจัจรักษ์

-       1,500   ส.18 ก.พ. ส.25 ม.ีค. ส.27 พ.ค. ส.15 ก.ค. ส.16 ก.ย. ส.18 พ.ย.

27
จดัซือ้อยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพ / How to Purchase Effectively
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ 4,300   3,300   จ.20 ก.พ. จ.27 ม.ีค. ศ.28 เม.ย. อ.30 พ.ค. พ.28 ม.ิย. จ.28 ส.ค. พฤ.28 ก.ย. ศ.27 ต.ค. ศ.24 พ.ย.

28

ลดตน้ทนุการจดัซือ้กบัการบรหิารจดัการวตัถุดบิคงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency
วทิยากร อ. จรีภา  คลา้ยรัศมี

4,300   3,300   อ.21 ก.พ. พฤ.23 ม.ีค. พฤ.27 เม.ย. พ.24 พ.ค. ศ.23 ม.ิย. ศ.21 ก.ค. อ.22 ส.ค. พฤ.21 ก.ย. ศ.20 ต.ค. อ.21 พ.ย.

29

วธิกีารประหยดัตน้ทนุในงานจดัซือ้จดัจา้งสมยัใหม ่
Cost Savings in Modern Procurement & Supply
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   พ.22 ก.พ. พ.26 เม.ย. ศ.19 พ.ค. พ.21 ม.ิย. พ.26 ก.ค. จ.21 ส.ค. จ.18 ก.ย. ศ.20 ต.ค. อ.21 พ.ย. ศ.15 ธ.ค.

30
หลกัเกณฑส์ําคญัในการนําเขา้‐สง่ออก / Fundamental in Import‐Export
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ 4,300   3,300   พ.22 ก.พ. พฤ.16 ม.ีค. พ.19 เม.ย. พฤ.18 พ.ค. พ.14 ม.ิย. พ.19 ก.ค. พ.16 ส.ค. พ.13 ก.ย. พ.25 ต.ค. พ.22 พ.ย. อ.19 ธ.ค.

31

กลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งในการจดัซือ้และซพัพลาย
Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา

4,300   3,300   พฤ.23 ก.พ. พฤ.30 ม.ีค. ศ.28 เม.ย. ศ.26 พ.ค. พฤ.29 ม.ิย. ศ.21 ก.ค. ศ.25 ส.ค. พฤ.28 ก.ย. ศ.27 ต.ค. ศ.24 พ.ย.

32

การบรหิารจดัการซพัพลายเออรแ์ละประเมนิผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   พฤ.23 ก.พ. อ.21 ม.ีค. จ.24 เม.ย. พฤ.25 พ.ค. ศ.23 ม.ิย. จ.24 ก.ค. พฤ.24 ส.ค. อ.26 ก.ย. อ.24 ต.ค. พ.22 พ.ย. จ.18 ธ.ค.

33
ครบเครือ่งเร ือ่ง INCOTERMS ® 2020 เง ือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ 
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ 4,300   3,300   พฤ.23 ก.พ. พ.22 ม.ีค. ศ.21 เม.ย. อ.23 พ.ค. อ.20 ม.ิย. พ.26 ก.ค. พฤ.17 ส.ค. พฤ.21 ก.ย. พ.18 ต.ค. ศ.17 พ.ย. พฤ.21 ธ.ค.
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34

การพฒันายทุธศาสตรง์านจดัซือ้จดัหา เพือ่สรา้งกําไรใหแ้กอ่งคก์ร 
Developing Supply Strategies to Contribute Profit
วทิยากร อ. สชุาต ิประเสรฐิสม

4,300   -       ศ.24 ก.พ. ศ.24 ม.ีค. อ.25 เม.ย. อ.23 พ.ค. พ.21 ม.ิย. พฤ.20 ก.ค. อ.22 ส.ค. พฤ.21 ก.ย. อ.24 ต.ค. อ.21 พ.ย.

35

เสรมิทกัษะทมีงานในการนําเขา้‐สง่ออก
How to encourage Teams for Import‐Export Process
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ

4,300   3,300   ศ.24 ก.พ. อ.28 ม.ีค. อ.25 เม.ย. จ.29 พ.ค. ศ.23 ม.ิย. พฤ.20 ก.ค. พฤ.24 ส.ค. ศ.29 ก.ย. จ.30 ต.ค. พฤ.23 พ.ย.

36
กระบวนการจดัซือ้ข ัน้พืน้ฐาน / Basic in Procurement Process
วทิยากร อ.ปัลลพ สจัจรักษ์ -       1,500   ส.25 ก.พ. ส.22 เม.ย. ส.10 ม.ิย. ส.22 ก.ค. ส.23 ก.ย. ส.25 พ.ย.

37

การจดัการคลงัสนิคา้ ‐ บรหิารและควบคมุสต็อก ยคุ 5.0
Warehousing‐Inventory Management & control for 5.0
วทิยากร อ.สมเกยีรต ิลรีัตนขจร

4,300   - ส.25 ก.พ. ส.25 ม.ีค. ส.29 เม.ย. ส.27 พ.ค. ส.24 ม.ิย. ส.22 ก.ค. ส.26 ส.ค. ส.23 ก.ย. ส.28 ต.ค. ส.25 พ.ย. ส.23

38

วธิวีดัผลงานจดัซือ้ และการทํารายงานจดัซือ้ 
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   จ.27 ก.พ. จ.20 ม.ีค. พฤ.20 เม.ย. อ.23 พ.ค. อ.20 ม.ิย. พฤ.20 ก.ค. อ.22 ส.ค. พฤ.21 ก.ย. พ.25 ต.ค. พฤ.23 พ.ย. พฤ.21 ธ.ค.

39

หลกัเกณฑส์ําคญัในการจดัซือ้ตา่งประเทศ
Fundamental for Overseas Purchase
วทิยากร อ. จันทรา สงิหพันธุ

4,300   3,300   อ.28 ก.พ. พ.29 ม.ีค. พ.26 เม.ย. อ.16 พ.ค. พ.28 ม.ิย. พฤ.13 ก.ค. อ.29 ส.ค. พ.27 ก.ย. พฤ.12 ต.ค. พ.15 พ.ย. พฤ.14 ธ.ค.

40

วธิวีเิคราะหต์น้ทนุและราคาขายของซพัพลายเออร์
Price‐Cost Analysis & Total Cost of Ownership
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   อ.28 ก.พ. อ.28 ม.ีค. พฤ.27 เม.ย. ศ.26 พ.ค. อ.27 ม.ิย. พฤ.27 ก.ค. อ.29 ส.ค. พ.27 ก.ย. พฤ.26 ต.ค. อ.28 พ.ย. ศ.22 ธ.ค.

41

การทําการคา้ระหวา่งประเทศ และ
พธิกีารศลุกากรรปูแบบใหมต่าม พรบ.ศลุกากรปี 60 
วทิยากร อ.มนตร ียวุชาต ิ/ อ.วริัตน ์บาหยัน

4,300   3,300   อ.28 ก.พ. พ.29 ม.ีค. พ.26 เม.ย. พ.17 พ.ค. อ.27 ม.ิย.

42

ความรูเ้บ ือ้งตน้ในการวางแผนความตอ้งการพสัด ุ(MRP) สําหรบันกัจดัซือ้
Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   ศ.10 ม.ีค. อ.9 พ.ค. อ.11 ก.ค. พ.13 ก.ย. พ.8 พ.ย.

43
เคล็ด (ไม)่ ลบัในการทํางานจดัซือ้ / Non‐Secret Issues in Purchasing Process
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ 4,300   3,300   พ.8 ม.ีค. จ.8 พ.ค. พ.12 ก.ค. จ.11 ก.ย. อ.7 พ.ย.

44
การวางแผนกลยทุธใ์นงานจดัซือ้ / Strategic Planning in Purchasing
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา 4,300   3,300   ศ.10 ม.ีค. ศ.12 พ.ค. ศ.14 ก.ค. พฤ.14 ก.ย. ศ.17 พ.ย.
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45

การเจรจาตอ่รองสําหรบังานจดัซือ้จดัจา้งสมยัใหม่
Negotiation for Modern Procurement & Supply
วทิยากร อ. เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

4,300   3,300   พฤ.23 ม.ีค. อ.25 เม.ย. พ.17 พ.ค. พฤ.15 ม.ิย. อ.18 ก.ค. ศ.18 ส.ค. อ.19 ก.ย. พ.18 ต.ค. พฤ.16 พ.ย. พ.20 ธ.ค.

46
เทคนคิการประกวดราคาในการจดัซือ้จดัจา้ง / Tendering Techniques
วทิยากร อ.ธรีทลู แกว้เครอืคํา 4,300   3,300   ศ.24 ม.ีค. พฤ.25 พ.ค. พฤ.27 ก.ค. ศ.22 ก.ย. พฤ.16 พ.ย.

47

การจดัซือ้อะไหล ่และการจา้งงานซอ่มบํารงุ
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service
วทิยากร อ.ปัลลพ สจัจรักษ์

4,300   - ส.11 ม.ีค. ส.13 พ.ค. ส.24 ม.ิย. ส.26 ส.ค. ส.28 ต.ค.

48
BUDGETING การจดัทําแผนงบประมาณ ประจําปี (ภาคปฏบิตั)ิ 
วทิยากร ม.ล.วรกลัยา วฒันสนิธุ์ 3,700   2,700   พฤ.27 เม.ย. พฤ.22 ม.ิย. พฤ.17 ส.ค. พฤ.26 ต.ค. พฤ.16 พ.ย.

49

การใชข้อ้มลูทางบญัชแีละการเงนิสําหรบัผูบ้รหิาร
Accounting and Financial for Executive 
วทิยากร ม.ล.วรกลัยา วฒันสนิธุ์

3,700   2,700   พฤ.16 ม.ีค. พฤ.15 ม.ิย. พฤ.21 ก.ย.

50

การบรหิารความเสีย่งในการนําเขา้‐สง่ออก
Risk Management in Import‐Export 
วทิยากร อ.มนตร ียวุชาติ

4,300   3,300   ศ.17 ม.ีค. ศ.19 พ.ค. ศ.21 ก.ค. ศ.22 ก.ย. ศ.17 พ.ย.


