
   
 

วธิวีดัผลงานจดัซือ้ และการท ารายงานจดัซือ้  
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting) 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  (ZOOM Online) 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2565 (โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23) 

วทิยากร   :       7 

  คณุเชีย่วชาญ รัตนามหทัธนะ ภ.บ., น.บ.,  C.P.M.,A.P.P.,MCIPS  
ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมบรหิารงานการจัดซือ้ และซพัพลายเชนแหง่ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้เมือ่
พฤศจกิายน 2531 และไดร้ับเลอืกตัง้ใหด้ ารงต ่าแหน่งนายกสมาคมอยา่งตอ่เนื่องจนมาถงึ มนีาคม 2550 รวม 13 สมัย อยูใ่นต าแหน่งนายก
สมาคมตดิตอ่กัน รวมทัง้สิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี 4 เดอืน ปัจุบันเป็นทีป่รกึษากติตมิศักดิถ์าวร ของ สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลายเชนแหง่
ประเทศไทย 
 

แนะน าหลกัสตูร 
 

ล าพังรายงานวา่ รับ PR เขา้มากีใ่บ ออก PO กีใ่บ ซือ้ของกีร่ายการ เป็นเงนิเท่าไรนัน้ ทา่นทราบไหมว่า รายงาน

แบบนี้ ใชวั้ดผลงานไม่ได ้และทา่นทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซือ้กันในประเด็นใดบา้ง? การท ารายงานเกีย่วกับ 

Cost saving และขอ้ควรระวังในการตัง้เป้าหมายเกีย่วกับ Cost saving แบบไมล่มืหลูมืตา จนเกดิความเสยีหาย 
การสมัมนาครัง้นี้ ท่านจะเขา้ใจถงึวธิกีารท ารายงานทีถ่กูตอ้งและถกูใจผูบ้รหิารทัง้ชนดิรายวัน รายสัปดาห ์ราย

เดอืนและรายปีอย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้จะแนะน าวธิวัีดผลงานแผนกจัดซือ้ หลักสตูรนี้เหมาะทีส่ดุส าหรับนัก
จัดซือ้ทุกระดับ ผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบ...รับประกันไดผ้ล.....ใชง้านไดจ้รงิ และใชไ้ดทั้นท ี
 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.   
 

* วธิที ารายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance (How to report cost saving, cost 

reduction & avoidance) 

* เรือ่งของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor), KPI (Key Performance Index) และ 
BSC (Balance scorecard) 

* วธิวัีดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement 
* วธิดี ูEfficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซือ้ (Auditing the efficiency and purchasing 

effecttiveness) 

* วธิกี าหนดวัตถปุระสงคใ์นงานจัดซือ้ใหช้ดัเจน เพือ่สะดวกในการวัดผลงาน (How to write a clear and 
practical purchasing objective) 

* รายงานจัดซือ้แบบไหนทีจ่ะชว่ยฝ่ายบรหิารได ้(Which type of purchasing report that executives 
must have) 

* บทสรุปในการวัดผลงานทีทุ่กบรษัิทตอ้งสนใจ (The latest research about how to measure) 
* ตัวอยา่งการท ารายงานทีด่แีละสามารถแสดงผลงานได ้(How to do the valuable purchasing 

report) 

* ขอ้พงึปฏบัิต ิ11 ขอ้ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับนับถอืงานจัดซือ้ (How the purchaser get the 
recognition from executives) 

 
คา่อบรม :  ทา่นละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM) 

   ทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 
 

เงือ่นไขการอบรม... หา้มบันทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร่ 
 

*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน
ตลอดหลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 
 

สนใจหลกัสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษิทั เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั  ( ส านกังานใหญ ่) 

29/266 หมูท่ ี ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120  
TEL: 092-835-2953 , 092-775 5853 , 02-102-1898  FAX : 02-569 6537 

E-mail: ssr.qualitycenter@gmail.com Web.: www.ssrqualitycenter.com   
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