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รับรองผล...ใชไ้ดจ้รงิ 

 

 

 

วนัทีอ่บรม :  วนัที ่7-8-9 ตลุาคม 2558 
                    เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานที ่   :   The Imperial Pattaya Hotel, Chonburi 
 

วทิยากร   :   อ.ณศิรามลิ โภคนิพรีวศั 
                    กรรมการผูจั้ดการ บจก.อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์

 

ทกุวันนี ้การท างานสว่นใหญ ่ท าแบบไปวันๆ (Routine) หรอืเบือ้งบนสั่งมาก็ท าตาม 
นัน้ เป้าหมายการท างาน และ KPI ก็ตัง้มาปีตอ่ปี ปีทีแ่ลว้ ยังท าไมส่ าเร็จเลย ปีนีเ้ปลีย่นอกีแลว้ 
ทา้ยสดุถา้ตอ้งการผลงาน บางครัง้ก็ตอ้ง Make ตัวเลขเพือ่ใหไ้ดต้าม KPI ?... 

การจัดท า “แผนพัฒนาฝ่ายจัดซือ้อยา่งย่ังยนื” นี ้จะชว่ยใหผู้บ้รหิารงานจัดซือ้ ท างาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึน้ มแีผนพัฒนาการท างาน พัฒนาบคุลากร และเป้า 
หมายทีช่ดัเจน ไมต่อ้งปวดหัวกับการตัง้ KPI ทกุปี ซึง่จะประกอบดว้ย 3 สว่นทีต่อ้งท าคอื 
1. แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) 
2. แผนปฏบัิตงิานประจ าปี (Action Plan) 
3. รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) 
 หลายทา่นคงเคยเรยีน Strategic Plan มาแลว้ แตน่ ามาเขยีนจรงิไม่ได ้หลักสตูรนีเ้ป็น
หลักสตูรเรยีนลัด เนน้ปฏบัิต ิและ เขยีนจรงิๆ ซึง่ทกุทา่นสามารถน ากลับไปใชไ้ดเ้ลย  
                       (ผูเ้ขา้อบรมตอ้งน า Note Book มาดว้ย) 
 

 
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน  

(3 วัน 2 คนื)  
 

ราคาทา่นละ 29,900 + Vat 7%  
 

(รวมเอกสารสัมมนา อาหารกลางวัน 3 มือ้
อาหารว่าง 6 มือ้ และทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น) 

  
รบัจ านวน 10 บรษิทัเทา่น ัน้ 
(ควรเขา้บรษิทัละ 2 คนขึน้ไป 

เพราะตอ้งชว่ยกนัคดิ) 

 

หวัขอ้การสมัมนารวม 3 วนั  (เวลา 09.00 - 16.00 น.)   
 

 ท าไมตอ้งจดัท า “แผนพฒันาฝ่ายจดัซือ้” 

 การเขยีน “แผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 หลกัการก าหนด วสิยัทศัน ์(Vision) ภารกจิ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ทีถ่กูตอ้ง 

 วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัของฝ่ายจดัซือ้ (Swot Analysis) ไดอ้ยา่งไร 

 4 ข ัน้ตอนส าคญัในการวเิคราะหป์ญัหา และแนวทางแกไ้ขปญัหา (Problem & Solving Analysis) 

 เลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม เช่น Fishbone Diagram หรอื Mind Map เป็นตน้ 

 จดัท า ”แผนปฏบิตังิานประจ าปี” (Action Plan)  

 วธิเีขยีนรายละเอยีดโครงการ หรอืกลยุทธท์ีถู่กตอ้ง 

 การก าหนด KPI อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ความแตกตา่งระหวา่ง KPI ของฝ่าย กบั KPI ของแตล่ะบุคคล 

 หลกัการเขยีน “รายงานการประเมนิตนเอง” (Self Assessment Report) 

 รวบรวมขอ้มูลท ัง้หมด จดัท าเป็นรูปเลม่ สง่ผูบ้รหิารระดบัสงู (อยา่งเป็นทางการ) 
 
หลักสตูรนี ้เป็นหลักสตูรทีผู่บ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ทกุทา่นตอ้งรู ้เพราะเป็นงานหลักส าคัญส าหรับระดับ Manaagement ซึง่จะชว่ยพลกิโฉมการ
ท างานของผูบ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ทกุทา่นใหไ้ปอยูแ่ถวหนา้เลยทเีดยีว (Purchasing Transformation) 
 

 
วธิกีารช าระเงนิ   เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย   

บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์ 
(Alpha Management Consultant Co.,Ltd.) 
ช าระหนา้หอ้งสัมมนา หรอืโอนเขา้บัญชอีอมทรัพย.์. 
ธ.ธนชาต สาขาอโศก เลขที ่240-2-10078-3             
 ธ.กสกิรไทย สาขายอ่ยอโศก เลขที ่741-2-37344-2                   
 ธ.ไทยพาณชิย ์สาขาอโศกทาวเวอรส์ เลขที ่234-203467-8 
 ธ.กรงุเทพ สาขายอ่ยถนนอโศกมนตร ีเลขที ่925-0-01383-7        
ธ.กรงุศรอียธุยา สาขาสีแ่ยกอโศก เลขที ่109-1-35646-2 

 

 

ส ารองทีน่ั่ง.. ดาวนโ์หลดใบสมคัรที ่www.AMCthailand.com สง่มาที ่E-mail: amc.purchasing@gmail.com 

อัตราค่าสัมมนา ราคา Vat 7% ราคารวม 
ต่อท่าน 29,900 2,093 31,993 

 
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกร  0105538056413  

บริษัท อลัฟ่ำ แมเนจเมนท์ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 
54 ถนนอโศก อำคำรบีบี ชัน้ 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

แผนพัฒนาฝ่ายจัดซือ้อยา่งยั่งยนื 
(Sustainable Development Plan : Purchasing) 

 


