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การใช ้KPI เพือ่การบรหิารงานจดัซือ้เชงิกลยทุธ์

ขณะนี้ทกุบรษัิทใหค้วามส าคัญกับงานจัดซือ้เป็นอย่าง
มาก กจิการจะมสีต็อกเพยีงพอทีจ่ะบรกิารลกูคา้ได ้และมีตน้ทนุ
ทีส่ามารถแขง่ขันกับผูอ้ ืน่ไดนั้น้ ตอ้งอาศัยกลยุทธแ์ละระบบการ
จัดซื้อที่ดีและถูกตอ้ง ประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่าผูบ้ริหารจะรูไ้ด ้
อย่างไรว่าตอนนั้นมีปัญหาอะไร หรือส่อเคา้ว่าก าลังจะเกิด
ปัญหาอะไร สาเหตอุยูต่รงไหน

หลักมอียุ่วา่ If you can’t measure it, you can’t 
manage it ถา้ทา่นวัดไม่ได ้ทา่นก็บรหิารจัดการมันไม่ได ้การ
ตัง้ KPI (Key Performance Indicator – ดชันชีีว้ดัความส าเร็จ)
จึงเป็นเสมือนหนา้ปัทม์ที่บอกใหผู้บ้ริหารทราบและติดตาม
สถานการณ์ของทุกปัญหาไดต้ลอดเวลาเพื่อสามารถป้องกัน
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถกูจดุและทนัทว่งที

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมกบั
จัดนักซือ้ทกุระดบั
ผูบ้รหิาร

วทิยากร
คณุกมลทพิย ์จันทรมัส  B.A. (Econ.), X-MBA
▪ ผูม้ีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ ของบริษัทชัน้น า
นานาชาตกิวา่ 30 ปี
▪ ผูเ้ชีย่วชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
▪ ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจของสถาบัน
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
▪ เพื่อใหผู้ เ้ข า้ รับการอบรบทราบวิธีการใช ้KPI เพื่อการ
บรหิารงานจัดซือ้เชงิกลยทุธ์
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและน า KPI ไปใชเ้พื่อการ
บรหิารงานจัดซือ้เชงิกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูก้ารใช ้KPI เพื่อการ
บรหิารงานจัดซือ้เชงิกลยุทธก์ับวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์อย่าง
โชกโชน
▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบของหลกัสตูร
การบรรยายพรอ้มเอกสารประกอบ    

การใช ้KPI เพือ่การบรหิารงานจดัซือ้เชงิกลยทุธ์
(KPI for Strategic Purchasing)

หลกัสตูร 1 วนั

วนัจนัทรท์ ี ่18 กมุภาพนัธ ์2562
โรงแรมจสัมนิ สขุมุวทิ 23

ถา้คณุเป็นผูห้น ึง่ทีต่อ้งการ...
✓ เรยีนรูก้ารบรหิารงานจดัซือ้เชงิกลยทุธค์อือะไร
✓ เรยีนรูก้ารเลอืกกลยุทธแ์ละการวางแผนกลยุทธ์
เพือ่จดัซือ้ส าหรบัองคก์ร
✓ เรยีนรูป้จัจยัส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์
✓ เรยีนรูก้ารประเมนิผลงานโดยใช้ KPI จาก 
Balanced Scorecard
✓ เรยีนรูห้ลกัในการออกแบบ KPI ประเภทตา่ง ๆ 
✓ เรยีนรูก้ารเร ิม่น า KPI ออกมาใชง้าน
✓ เรยีนรูค้วามส าเร็จและลม้เหลวในการใช ้KPI
✓ เรยีนรูต้วัอยา่ง KPI หลากหลายในวงการจดัซือ้

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 อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทกึหักค่าใชจ้่ายทาง
บญัชไีด ้200 %



หวัขอ้การบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
▪ การบรหิารงานจัดซือ้เชงิกลยทุธค์อือะไร
▪ การเลอืกกลยทุธแ์ละการวางแผนกลยทุธจั์ดซือ้ส าหรับองคก์ร
▪ ปัจจัยส าคัญในการวางแผนกลยทุธ์
▪ ววัิฒนาการดา้นการตลาดทีค่วรรู ้
▪ ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรอื KSF – Key Success Factor หรอื
ปัจจัยทีม่ผีลกระทบกับความส าเร็จขององคก์ร

▪ การคน้หาและวเิคราะห ์CSF/KSF ขององคก์รเราเอง
▪ ความส าคัญของ Balanced Scorecard (BSC)
▪ การประเมนิผลงานโดยใช ้KPI จาก Balanced Scorecard
▪ ก าหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนชีีวั้ดความส าเร็จ) ใหเ้หมาะสม
▪ หลักในการออกแบบ KPI ประเภทตา่ง ๆ
▪ การเริม่น า KPI ออกมาใชง้าน
▪ ความส าเร็จและลม้เหลวในการใช ้KPI
▪ ตัวอยา่ง KPI หลากหลายในวงการจัดซือ้

วนัจนัทรท์ี ่18 กมุภาพนัธ ์2562
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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

 เช็คขดีครอ่มสั่ง 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


