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เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ได้ รวบรวมวิทยากรและผู้คนในวงการจัดซื ้อขึ ้น
กลุ่มหนึ่งทําการจดทะเบียนก่อตังสถาบั
้
น AMC โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะจัดอบรมสัมมนา ให้ บริ การที่ปรึ กษา และ
จัดทําวารสารวิชาการ ในวงการจัดซื ้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สถาบัน AMC ดําเนินกิจการโดยมี อ.เชี่ยวชาญ
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงปี พ.ศ.2557 ปั จจุบนั อ.เชี่ยวชาญ ทําหน้ าที่ประธานกรรมการ
อ.ณิศรามิล โภคินพีรวัศ และ อ.ณิศรามิล โภคินพีรวัศ เป็ นกรรมการผู้จดั การ
สถาบัน AMC ได้ ดําเนินธุรกิจในการถ่ายทอดความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง แม้ ประเทศ
กรรมการผู้จดั การ
ไทยจะต้ องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ต้ มยํากุ้งในปี พ.ศ.2540 ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยจํานวนมาก
ต้ องประสบความเสียหายด้ านการเงินและรัดเข็มขัดกันอย่างจริ งจัง ส่งผลให้ สถาบันฝึ กอบรมสัมมนาเป็ นจํานวนมากต้ องปิ ดกิจการลง แต่
สถาบัน AMC ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ ซึง่ เป็ นเพราะได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ า และได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากคนในวงการทัง้
ในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาคมบริ หารงานจัดซื ้อแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ISM)
สถาบัน AMC ภายใต้ การบริ หารจัดการของ อ.เชี่ยวชาญ ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจจากผู้คนในวงการเป็ นอย่างมากเนื่องจาก
อ.เชี่ ย วชาญ ได้ ชื่ อ ว่าเป็ นผู้ป ฏิ รู ป วงการจัด ซื อ้ ของประเทศไทยให้ มี ความรู้ ในการจัดซื อ้ จัดจ้ า งและการเจรจาต่อ รองอย่า งถูก ต้ อ ง มี
จรรยาบรรณตามอารยะประเทศ อ.เชี่ยวชาญ เป็ นผู้ก่อตังสมาคมบริ
้
หารงานจัดซื ้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และริ เริ่ มให้ มีการจัด
สอบวัดความรู้ในระดับประกาศนียบัตร เพื่อกระตุ้นให้ นกั จัดซื ้อไทยขวนขวายเรี ยนรู้เทคนิคการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ ถกู ต้ อง อ.เชี่ยวชาญ เป็ นคน
ไทยคนแรกที่ได้ รับประกาศนี ยบัตรรั บรองความรู้ ความสามารถในการบริ หารงานจัดซือ้ C.P.M. จากสถาบันบริ หารงานจัดซือ้ ISM
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้ รับประกาศนียบัตร MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบัน CIPS ประเทศอังกฤษ
นอกจากนันยั
้ งเป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้ รับเหรี ยญเกียรติคณ
ุ Garner Themoin จากสหพันธ์ บริ หารงานจัดซื ้อนานาชาติ
้
APEC (Asia-Pacific
IFPSM ยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็ นผู้เสียสละและปฏิรูปวงการจัดซื ้อ นอกจากนัน้ อ.เชี่ยวชาญ ยังได้ รับการแต่งตังจาก
Economic Cooperation) ให้ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนากรณีศกึ ษาทางด้ าน CSR in Procurement in the Global Supply Chain เพื่อ
เป็ น APEC Casebook ให้ กลุม่ สมาชิก APEC ใช้ ศกึ ษา
ในปี พ.ศ.2552 สถาบัน AMC ได้ รับความเชื่อถือให้ เป็ นผู้ดําเนินการสอนและเป็ นผู้จดั สอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร CIPS
Introductory Certificate in Purchasing & Supply ของประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี ้จัดสอนและสอบในระบบ e-exam และไม่เคยอนุญาต
ให้ ผ้ ใู ดนําออกไปเผยแพร่ นอกสหราชอาณาจักรมาก่อน สถาบัน AMC นับเป็ นรายแรกและรายเดียวของโลกที่ CIPS ไว้ วางใจและอนุมตั ิให้
นําหลักสูตรนี ้ออกไปจัดสอนและจัดสอบในระบบ e-exam นอกสหราชอาณาจักร
ปั จจุบนั สถาบัน AMC มีหลักสูตรอบรมสัมมนา Public training มากกว่า 40 หลักสูตร สถาบัน AMC มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประมาณ 20 คน ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันบรรยายถ่ายทอดวิชาการและให้ คําปรึกษา อีกทังยั
้ งมีบทความทางวิชาการเผยแพร่ เป็ นวิทยาทานแก่
ผู้สนใจ ตีพิมพ์ทงในแม็
ั้
กกาซีน วารสาร และเว็บไซต์ สถาบัน AMC จึงได้ รับความไว้ วางใจจากธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการให้
ไปจัด In-house training อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ผู้สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับสถาบัน AMC ได้ ทงทางโทรศั
ั้
พท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์ ไลน์ และเฟซบุ๊ค

