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สมัมนา พเิศษ 

ส าหรับ ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ และผู้มีหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์  

(รับจ านวน 10 บริษัทเท่านัน้) 
วนัท่ี  6, 14, 21 และ  28 ตลุาคม 2559 

โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดา 
 

 

 

 

วิทยากร  :   อาจารย์ณิศรามิล  โภคนิพีรวัศ  C.P.S., B.B.A., M.E. 
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนพฒันาฝ่ายจดัซือ้ และการพฒันาบุคลากร 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวชิาชีพจัดซือ้ โลจสิตกิส์ ซัพพลายเชน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 

 หลายๆ บรษัิทคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ การท างานสว่นใหญใ่นทกุวันนีค้อื ท าแบบไปวันๆ (Routine)  

หรอืเบือ้งบนสัง่มาก็ท าตามนัน้ เป้าหมายการท างาน และ KPI ก็ตัง้มาปีตอ่ปี ปีทีแ่ลว้ยังท าไมส่ าเร็จเลย ปีนี้

เปลีย่นอกีแลว้ ทา้ยสดุถา้ตอ้งการผลงาน บางครัง้ก็ตอ้ง Make ตัวเลขเพือ่ใหไ้ดต้าม KPI ?... 

 การจัดท า “แผนพัฒนาอยา่งยั่งยนื : ฝ่ายจัดซือ้” นี้ จะชว่ยใหผู้บ้รหิารฝ่ายจัดซือ้ท างานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึน้ มแีผนพัฒนาการท างาน พัฒนาบคุลากร และเป้าหมายทีช่ดัเจน ไม่

ตอ้งปวดหัวกบัการตัง้ KPI ทกุปีอกีตอ่ไป... 

 “แผนพัฒนาอยา่งยั่งยนื : ฝ่ายจัดซือ้” ประกอบดว้ย 3 สว่นทีต่อ้งท าคอื 

1. แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) 

2. แผนปฏบิตังิานประจ าปี (Action Plan) 

3. รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) 

 ซึง่หลายทา่นคงเคยเรยีน Strategic Plan มาแลว้ แตน่ ามาเขยีนจรงิไมไ่ด ้ หลักสตูรนีเ้ป็น

หลักสตูร เรยีนลดั เนน้ปฏบิตั ิและเขยีนจรงิ ซึง่ทกุทา่นสามารถน ากลับไปใชไ้ดเ้ลย (ผูเ้ขา้อบรม
ทกุทา่นตอ้งน า Note Book มาดว้ย) 

PNP-05 : การจัดท าแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน  :  ฝ่ายจัดซือ้จัดหา 

Sustainable Development Plan :  Procurement 
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ตารางสมัมนา 

ครัง้ที ่1  :   วันพฤหสับดทีี ่6 ตลุาคม 2559 

เวลา รายละเอยีดการสมัมนา 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00 – 10.30 น. 
● ท าไมตอ้งจัดท า “แผนพัฒนาอยา่งยั่งยนื : ฝ่ายจัดซือ้จัดหา” 

● แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

● หลักการก าหนด วสิยัทัศน ์(Vision) ภารกจิ (Mission) และเป้าหมาย (Goal)  

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft – Present) 

10.30 – 10.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

10.45 – 12.00 น. 
● วเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัของฝ่ายจัดซือ้ (SWOT Analysis) ไดอ้ยา่งไร 

   -  ปัจจัยภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่ายจัดซือ้มอีะไรบา้ง   

   -  ปัจจัยภายในทีส่ าคัญของฝ่ายจัดซือ้มอีะไรบา้ง   

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft – Present) 

12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 
● การวเิคราะหปั์ญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา (Problem & Solving Analysis) 

   -  เครือ่งมอิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

   -  4 ขัน้ตอนส าคัญในการแกไ้ขปัญหา 

14.30 – 14.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

14.45 – 16.00 น. 
● เขยีน Problem & Solving Mapping  

   -  การก าหนดปัญหา 

   -  คน้หาตน้เหตขุองปัญหาทีแ่ทจ้รงิ 

   -  หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   -  เลอิกวธิทีีเ่หมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft – Present) 

 สรปุงานทีไ่ดใ้นครัง้ที ่1 : - 

1. วสิยัทัศน ์ภารกจิ เป้าหมาย ของฝ่ายจัดซือ้จัดหา 
2. ผลการวเิคราะห ์SWOT 
3. Problem & Solving Mapping 
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ตารางสมัมนา 

ครัง้ที ่2  :   วันศกุรท์ี ่14 ตลุาคม 2559 

เวลา รายละเอยีดการสมัมนา 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00 – 10.30 น. 
● การเขยีน แผนปฏบิตังิานประจ าปี (Action Plan) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

● หลักการเขยีนรายละเอยีดโครงการ และกลยทุธต์า่งๆ 

● การก าหนด KPI อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

● ความแตกตา่งระหวา่ง KPI ของฝ่าย กบั KPI ของแตล่ะบคุคล 

10.30 – 10.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

10.45 – 12.00 น. 
● วธิเีลอืกกลยทุธ ์/ และวธิอีา้งองิการเขยีน 

   -  ก าหนดกลยทุธข์องแตล่ะบรษัิท (ประมาณ 4 กลยทุธต์อ่บรษัิท) 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft – Present) 

12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 
● ตัวอยา่งการเขยีนแผน “กลยทุธก์ารประหยัดตน้ทนุอยา่งยั่งยนื” 

● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่1 ...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

14.30 – 14.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

14.45 – 16.00 น. 
● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่1/ตอ่...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft - Present) 

 สรปุงานทีไ่ดใ้นครัง้ที ่2 : - 

4. แผนกลยทุธท์ี ่1 ...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 
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ตารางสมัมนา 

ครัง้ที ่3  :   วันศกุรท์ี ่21 ตลุาคม 2559 

เวลา รายละเอยีดการสมัมนา 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00 – 10.30 น. 
● ตัวอยา่งการเขยีนแผน “กลยทุธก์ารพัฒนาบคุลากรรายบคุคล” 

● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่2 ...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

10.30 – 10.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

10.45 – 12.00 น. 
● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่2/ตอ่...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft - Present) 

12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 
● ตัวอยา่งการเขยีนแผน “กลยทุธก์ารบรหิารจัดการความรู ้(KM)” 

● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่3 ...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

14.30 – 14.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

14.45 – 16.00 น. 
● เขยีนแผนกลยทุธท์ี ่3/ตอ่...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft - Present) 

 สรปุงานทีไ่ดใ้นครัง้ที ่3 : - 

5. แผนกลยทุธท์ี ่2 - 3 ...(ของแตล่ะบรษัิททีก่ าหนดไว)้... 

หมายเหต ุ: อาจมกีารปรับเปลีย่น หรอืเพิม่ตัวอยา่งแผนกลยทุธต์ามความเหมาะสม 
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ตารางสมัมนา 

ครัง้ที ่4  :   วันศกุรท์ี ่28 ตลุาคม 2559 

เวลา รายละเอยีดการสมัมนา 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00 – 10.30 น. 
● หลักการเขยีน “รายงานการประเมนิตนเอง” (Self Assessment Report) 

(ฝึกปฏบิตั ิ- เขยีน Draft - Present) 

10.30 – 10.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

10.45 – 12.00 น. ● ทบทวน - ตรวจทาน – แกไ้ขงานทัง้หมด 

12.00 – 13.00 น. พัก ทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ● รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด จัดท าเป็นรปูเลม่ พรอ้มสง่ผูบ้รหิาร (อยา่งเป็นทางการ) 

14.30 – 14.45 น. พัก ดืม่น ้าชา - กาแฟ  (Coffee Break) 

14.45 – 16.00 น. สรปุงานทีไ่ดใ้นครัง้ที ่4 : - 

6. แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว 5 ปี (Strategic Plan) 

7. แผนปฏบิตังิานประจ าปี (Action Plan) 

8. รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) 

สิง่ทีต่อ้งน ามาในวันสมัมนา : - 

1. Notebook 
2. นโยบายบรษัิท (Policy) 
3. Organization Chart ของทัง้บรษัิท / Position Chart ของฝ่ายจัดซือ้จัดหา 
4. Job Description ของทกุคนในฝ่ายจัดซือ้จัดหา 
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อตัราค่าสมัมนา / ทา่น  
ราคา (บาท) VAT 7% ราคารวม 
29,900.-  2,093.- 31,993.- 

พิเศษ..เข้าอบรม 2 ทา่นขึน้ไป รับสว่นลดทา่นละ 2,000 บาท 

กรณีเป็นนิติบคุคล หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมลูค่าเพิ่ม  
ทกุหลกัสตูรจะได้รับประกาศนียบตัร Certificate of Attendance 

 

ส ารองทีน่ั่ง.. โดยดาวนโ์หลดใบสมัครที ่www.AMCthailand.com  

สง่มาที ่E-mail: amc.purchasing@gmail.com  

ยิง่อบรมมาก ยิง่เสยีภาษีนอ้ย คา่อบรมสามารถลงรายจา่ยได ้200% 

 

วธีิการช าระเงนิ 

    ⃝   เช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย    “บริษัทอลัฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั”  
       หรือ   “Alpha Management Consultant Co., Ltd.” 

    ⃝   โอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทอลัฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ธนาคาร สาขา เลขท่ีบญัชี 

กสิกรไทย อโศก 741-2-37344-2 
ธนชาต อโศก 240-3-01400-8 

ไทยพาณิชย์ อโศกทาวเวอร์ส 234-2-03467-8 

กรุงเทพ เดอะ คริสตลั 2 039-8-00383-0 

กรุงศรีอยธุยา เดอะ คริสตลั 673-1-08967-1 
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