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    “อะไรเป̂นป_จจัยท่ีทําให=คนประสบความสําเร็จ ในหน=าท่ีการงานอย;างโดดเด;น ?” 
ถูกยกเป̂นหัวข=อในวงสนทนาอย;างกว=างขวางอีกคร้ังหน่ึง เมื่อมีบทความแพร;หลาย
ในส่ือออนไลนLในทํานองว;าบริษัทยักษLใหญ;ของโลกไม;ได=คัดเลือกคนเข=าทํางาน โดย
พิจารณาเฉพาะวุฒิการศึกษาและเกรดเฉล่ียเท;าน้ัน แต;บริษัทจะพิจารณาจาก
ประสบการณL ผลงาน ความถนัด ความมุ;งมั่น ความขยัน อดทน......เป̂นสําคัญ

     เร่ืองน้ีมีคําอธิบาย.... เมื่อ 40 ปlก;อน Professor Robert C. McClelland 
ศาสตราจารยLด=านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮารLวารLด ได=ทําการศึกษาไว=แล=วว;าคนท่ี
จะประสบความสําเร็จในหน=าท่ีการงานอย;างโดดเด;นน้ันจะต=องมีครบท้ัง 3 
องคLประกอบ กล;าวคือ ความรู= ทักษะ และพฤติกรรม .... จะเห็นได=ว;าเป̂นจริงตามท่ี
บริษัทยักษLใหญ;ได=กล;าวไว= คือการวัดเฉพาะความรู=หรือวัดจากใบปริญญาบัตรไม;
ควรยึดเป̂นสรณะ ในการคัดเลือกคนเข=าทํางาน ดังน้ันการเรียนจบด=วยคะแนนเกียรติ
นิยมจากมหาวิทยาลัยดัง ๆ มีช่ือเสียง จึงไม;ใช;ป_จจัยสําคัญอีกต;อไป

     ป_จจุบันบริษัทช้ันนําหลายบริษัทต่ืนตัวหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพกับการคัดเลือก
พนักงานใหม;...แล=วพนักงานท่ีมาอยู;กับเราก;อนหน=าน้ันแล=วล;ะครับ ? จะทําอย;างไร
ให=เขาเหล;าน้ันประสบความสําเร็จในหน=าท่ีการงานได= ? การจะปล;อยไปตาม
ยถากรรมก็ไม;ได= การใช=กฎบังคับ การลงโทษ ก็คงไม;ได=ผล ดังน้ัน การจัดทํา
สมรรถนะในงานจัดซ้ือ (Functional Competency) จึงเป̂นทางออกท่ีดีท่ีสุด 
เพราะเป̂นเคร่ืองมือหน่ึงในการค=นหาองคLประกอบท่ีจะทําให=คนประสบความสําเร็จ
ในงานน้ัน ๆ โดยระบุความคาดหวังท่ีมีต;อทีมงานอย;างชัดเจน การสร=างบรรยากาศ
การเรียนรู=จะนําไปสู;การพัฒนาทรัพยากรมนุษยLขององคLกรอย;างเป̂นรูปธรรม 
ต;อเน่ืองและย่ังยืน 

    “ PSCMT ได=ออกแบบหลักสูตรการฝuกอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เพื่อให=ท;านได=รับ
ความรู= และฝuกการทํา  Functional Competency ในการบริหารงานจัดซ้ือและซัพ
พลายเชน เพื่อกําหนดรายละเอียดของงานและพฤติกรรมของคนในตําแหน;งงานต;าง ๆ 
ให=สอดคล=องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP - Individual Development 
Plan) ได=อย;างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนLสูงสุดแก;องคLกร ท;านต=องไม;พลาด.....”
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     หัวข=อสัมมนา
- เปxาหมายองคLกร/กลไกท่ีจะขับเคลื่อนไปสู;เปxาหมาย

- Competency คืออะไร สําคัญต;อองคLกรอย;างไร

- งานของแผนกจัดซื้อมีอะไรบ=าง/ช;วยให=องคLกรประสบความสําเร็จอย;างไร 

- วิเคราะหLหา Functional Competency ของงานจัดซื้อท้ังระบบ

- กําหนดรายละเอียดใน Functional Competency

- เช่ือมโยง Functional Competency กับ IDP 

- ปรับปรุง Job Description 
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บรรยายโดย อาจารยLอกนิษฐL สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗ (ITC)

นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห;งประเทศไทย
IFPSM Regional Vice President – Asia Pacific



        ประวัติวิทยากร

อาจารยLอกนิษฐL สมิตะพินทุ
Akanit Smitabindu
Adv. Cert. SCM℗ (ITC)
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห;งประเทศไทย
IFPSM Regional Vice President – Asia Pacific

           อาจารยLอกนิษฐL สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM℗ (ITC)

การศึกษา :  
- กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรLบัณทิต (ฟ|สิกสL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล=าธนบุรี
- วิทยาศาสตรLมหาบัณทิต (การบริหารซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรข้ันสูง หลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ โดย องคLการการค=า
สากล   

    (ITC – International Trade Center)

งานป_จจุบัน :
- Engineer, Submicron Technology PCL.
- R&D, Federal Electric Co., Ltd.
- Purchasing Agent, Visteon (Thailand) Ltd. 
- Assistant Vice President Procurement and Logistics, Thai Transmission Industry Co., 
Ltd.

งานสังคม :
- นายกสมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห;งประเทศไทย
- วิทยากร หลักสูตรการจัดซื้อของประเทศอังกฤษ (CIPS)
- อาจารยLพิเศษ วิชาการบริหารการจัดซื้อจัดจ=างเชิงกลยุทธLและการจัดหาสากล 
    หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc)
- บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล=าธนบุรี
- บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค=าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เทคโนโลยีราช
มงคล

การบรรยาย :
- การจัดการห;วงโซ;อุปทาน
- การต;อรองในงานจัดซื้อ
- การวัดผลงานจัดซื้อ

เอกสารในงานจัดซื้อ
24/12/2018



     รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการชําระเงิน

    สิทธิประโยชนLสมาชิก
** ขอสงวนสิทธ์ิให=สมาชิกสมาคม ฯ เท;าน้ันท่ีจะใช=สิทธ์ิต;าง ๆ ได= ( สิทธิส;วนบุคคล ไม;สามารถโอนสิทธ์ิหรือให=ผู=อ่ืนใช=สิทธ์ิแทนได= ) **
อัตราค;าสมาชิก (ราคา/ท;าน)
- รายปl ปlละ 100 บาท (ต;อท;าน ราคารวม Vat 7% แล=ว)
- สมาชิกตลอดชีพ ท;านละ 600 บาท  (ต;อท;าน ราคารวม Vat 7% แล=ว)

    สิทธิประโยชนLของสมาชิกรายปl
1 . ได=รับจุลสารสมาคมฯ ท่ีนําเสนอบทความในด=านการจัดซ้ือและซัพพลายเชน ท่ีน;าสนใจและข;าวคราวต;าง ๆ ฟรี
2 . สิทธ์ิในการเข=าร;วมอบรมสัมมนาและเข=าร;วมโครงการวุฒิบัตรต;าง ๆ ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกรายปl
3 . สิทธ์ิในการเข=าเว็บไซคLของสมาคมฯ เพ่ือสืบค=นบทความต;าง ๆ ในระดับสมาชิกรายปl

    สิทธิประโยชนLของสมาชิกตลอดชีพ
1 . ได=รับจุลสารวิสัยทัศนLสมาคมฯ ท่ีนําเสนอบทความในด=านการจัดซ้ือและซัพพลายเชน ท่ีน;าสนใจและข;าวคราวต;าง ๆ ฟรี
2 . สิทธ์ิในการเข=าร;วมรับฟ_ง Food For Thought ท่ีจัดเป̂นประจําโดยไม;มีค;าใช=จ;าย 
3 . สิทธ์ิในการเข=าร;วมกิจกรรม Site Visit โดยมีค;าใช=จ;ายตามท่ีกําหนด 
4 . สิทธ์ิในการเข=าร;วมอบรมสัมมนาและเข=าร;วมโครงการวุฒิบัตรต;าง ๆ ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกตลอดชีพ 
5 . สิทธ์ิในการเข=าร;วมประชุมใหญ;สามัญประจําปlและ Purchasing Month โดยไม;มีค;าใช=จ;าย
6 . สิทธ์ิในการเข=าเว็บไซคLของสมาคมฯ เพ่ือสืบค=นบทความต;าง ๆ ในระดับสมาชิกตลอดชีพ 

อัตราค;าอบรม ตามประเภทสมาชิก
หลักสูตรอบรม 1 วัน 
- ราคาบุคคลท่ัวไป 4,494.- (ราคารวม Vat 7% แล=ว ต;อคน )
- ราคาสมาชิกรายปl  4,066.- (ราคารวม Vat 7% แล=ว ต;อคน ยังไม;รวมค;าสมัครสมาชิก)
- ราคาสมาชิกตลอดชีพ 3,745.- (ราคารวม Vat 7% แล=ว ต;อคน ยังไม;รวมค;าสมัครสมาชิก)

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)
เลขท่ีบัญชี    747-2-13256-8
ช่ือบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห;งประเทศไทย"
ประเภท       บัญชีออมทรัพยL     
สาขา          ย;อยสี่แยกถนนจันทนL-เลียบคลองช;องนนทรี

  รายละเอียดการชําระเงิน
   ** สมาคมไม;อยู;ในข;ายท่ีต=องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ;าย ตามคําสั่งสรรพากรท่ี ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข=อ 8(2) **

หมายเหตุ : 
กรุณาส;งสําเนาใบโอนเงินพร=อมระบุช่ือผู=เข=าอบรม เพ่ือยืนยันการชําระเงิน และดําเนินการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เป̂นลําดับ
ถัดไป

** Promotion !! สมัครอบรม 2 ท;าน ในหลักสูตรเดียวกัน ท;านท่ี 3 ลด 50% (ตามประเภทสมาชิก) **
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