
PPC080 
การวางแผนกลยทุธง์านจดัซือ้และการวดัผล

แบบกา้วกระโดด 

ทกุวนันีโ้ลกเปลีย่นแปลงไปทางเทคโนโลยอียา่ง
รวดเร็ว อาชพีนักจัดซือ้จ าเป็นตอ้งปรับตวัรูใ้หเ้ทา่ทนัในสิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้นี ้หลกัสตูรนีจ้ะเริม่กนัตัง้แต ่วสิยัทศัน์ (Vision/Mission) 
ทศันคต ิ(Mindset) ทีม่ตีอ่งานจัดซือ้ ไปจนถงึการน าหลกัการ
ใหม่ๆ มาปรับใช ้ (OKR/Exos)  ตลอดไปจนถงึการวดัผลใน
กระบวนการท างาน (Matric) และ การวดัผลเชงิกลยทุธ ์(KPIs) 
การรับรูแ้ละลงมอืฝึกปฏบิตัจิะชว่ยใหเ้รามแีนวคดิและหลักการ
ใหม่ๆ  เพือ่ Disrupt งานจัดซือ้ใหพั้ฒนาแบบกา้วกระโดด 
(Exponential  Growth)

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมกบั
จัดนักซือ้ทกุระดบั
ผูบ้รหิาร

วทิยากร
อ.ปัลลพ สจัจรักษ์ 
B.Eng, Msc.IT, MBA, ACSP™

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางแผนกลยุทธใ์นมุมกวา้ง
ได ้
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูเ้กีย่วกับความสัมพันธ์ของ
กลยทุธจั์ดซือ้ กบักลยทุธอ์งคก์ร 
▪เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจในสว่นคณุสมบัตทิีด่ขีอง KPIs-
Types of KPIs/10 key principles of KPIs และสามารถน าไป
ปรับใชไ้ด ้
▪เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบของหลกัสตูร
การบรรยาย ฝึกปฏบิตั ิและเอกสารประกอบ

การวางแผนกลยทุธง์านจดัซือ้ และการวดัผลแบบกา้วกระโดด

หลกัสตูร 1 วนั

วนัเสารท์ ี ่26 มกราคม 2562
โรงแรมจสัมนิ สขุมุวทิ 23

เชญิส ารองทีน่ ัง่ดว่น 

Organized by:

www.brainasset.com

ระยะเวลา
จ านวน 1 วนั (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่
โรงแรมจัสมนิ สขุมุวทิ 23

คา่ลงทะเบยีน
Normal
ทา่นละ    3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ
400 บาท
ทา่นละ    3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลกัสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้า่ยทาง
บญัชไีด ้200 %



วนัเสารท์ี ่26 มกราคม 2562

Organized by:

www.brainasset.com

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452

หวัข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
- ท ำไมกลยทุธ์ของจดัซือ้ทกุวนันีจ้งึต้องเปล่ียนไป  (Why we have to change?)
- กลยุทธ์ในมุมกวา้ง (Strategy in big picture)
- ความสมัพนัธ์ของกลยุทธ์จดัซ้ือ กบักลยุทธ์องคก์ร  (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives,  Importance Matrix)
- Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อยา่ง Google
- กลยุทธ์ระยะยาวกบั Balance Score Card (BSC) / กลยุทธ์แบบกา้วกระโดดแบบ Exponential Organization (Exo)
- การวดัผลการท างานประจ าวนั (Matric) และการวดัผลงานเชิงกลยุทธ์ (KPIs)
- คุณสมบติัท่ีดีของ KPIs- Types of KPIs/10 key principles of KPIs 
- การกระจาย KPIs ไปแต่ละต าแหน่ง - Cascading KPIs
- KPIs Benchmarking ผลงานดีอุปทาน หรือ วดักบัใคร
- Gap Analysis อยูใ่นช่วงการพฒันาน าปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนมาวดัได้
- KPI Top Hit และ ความหมาย


