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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

รุน่ 9 เทคนคิการกําหนด KPI และการจดัทาํ Action Plan 
 (KPI & Action Plan : PMS Module 1) 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีNปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีNไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั fนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั fนนํากวา่ 30 ปี 

 
 
 

25 กนัยายน 2563 
09.00 -16.00 น. 

           ** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัส ี� (ใกลโ้รงพยาบาลจุฬาภรณ์)
                            *สถานทีNจัดสมัมนาอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
            การเปลีNยนแปลงทีNรวดเร็วและการแขง่ขันอย่างรุนแรงในปัจจุบนั องคก์ารจะเตบิโตอยา่งยัNงยนื
ไดต้อ้งมเีป้าหมายหรอื KPI ทีNชดัเจนเป็นเข็มทศิในการดําเนนิงาน ตอ้งวางแผนกลยุทธ ์(Strategics 
Plan) และแผนปฏบิัตงิาน (Action Plan) ใหเ้ชืNอมโยงสอดคลอ้งกบั KPI อย่างเป็นระบบ  แต่ในการ
จัดทําและนํา KPI ไปใชง้านจรงิ หลายองคก์รมักจะพบกับประเด็นคําถามทีNวา่ 

� KPI ก็กําหนดแลว้ แตไ่มรู่จ้ะเชืNอมโยงไปสูก่ลยุทธข์ององคก์ารอยา่งไรด ี? 
� KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ ก็งา่ยนะสมิตีัวเลขวัดไดช้ดัเจน แลว้ฝ่ายสํานักงานหรอืสาย
สนับสนุน (Back Office) จะกําหนด KPI อย่างไรชดัเจนเป็นรูปธรรมใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ขององคก์รดลีะ่ ? 

� แลว้ KPIs ในระบบ ISO9001 / IATF16949 ทีNม ีจะเชืNอมโยงเป็นเป้าหมายขององคก์รไดไ้หม ? 
� แลว้ตัวชีfวัดและเป้าหมายรายบคุคลของแตล่ะตําแหน่งงานล่ะ จะกําหนดจากอะไรด ี? 
� จะเชืNอมโยง KPI ไปสูแ่ผนปฏบิตังิานอยา่งไรด ี?   

            หลักสตูรฝึกอบรมนีfมคํีาตอบจากประสบการณ์ตรงของวทิยากรและทีNปรกึษาดา้น KPI 
Management กวา่ 17 ปี ทีNชว่ยใหท้า่นเรยีนรูเ้กีNยวกบัการบรหิารและจัดการ KPI Management แบบ
ครบวงจรทั fง...การกําหนดเป้าหมายแบบมอือาชพี...การกระจายเป้าหมายสูห่น่วยงานและตําแหน่ง...
การจัดทําแผนงานใหเ้ชืNอมโยงสอดคลอ้งกบั KPI...การควบคุมและตดิตาม KPI อย่างเป็นระบบ ทีNทั fง
แบบฟอรม์และตัวอยา่ง รวมทั fง Workshop ฝึกปฏบัิตทิีNสามารถนําไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ   
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เป็นการเสรมิสรา้งความรู ้และความเขา้ใจ เกีNยวกบัหลักการ แนวคดิ แนวทาง และวธิกีารกําหนด 
KPI สมัยใหม่ทีNเหมาะสมเป็นประโยชนต์่อตนเอง และองคก์ร 
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2. เป็นการเสรมิสรา้งความตระหนักถงึความสาํคัญและประโยชนข์องการนํา KPI ในการดําเนนิงาน
ขององคก์ร 

3. จุดประกายความคดิในการมองเห็นความเชืNอมโยงของ KPI กบักลยุทธข์ององคก์ร 
4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ ์สูก่ารกําหนด KPI ของหน่วยงานของตนเอง
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. ทราบถงึแนวทางการเชืNอมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั เพืNอสนับสนุนการดําเนนิงาน
ซึNงกนัและกัน 

6. สามารถเชืNอมโยง KPI สููก่ารจัดทํา Action Plan ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
7. สามารถนําความรูท้ีNไดรั้บไปออกแบบและจัดทํา KPI และ Action ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและ
เชืNอมโยงกบัเป้าหมายองคก์ร  

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  แนวคดิและหลกัการของ Key Performance Indicators (KPI Introduction) 

� ศพัทน่์ารูท้ีNเกีNยวขอ้งเชืNอมโยงกบั KPI 
� Performance Control Tools 
� KPI คอื อะไร ? 
� ความสําคัญและประโยชน์ของ KPI ในการนําไปใชง้านในองคก์าร 
� 4 หลักสาํคัญในการออกแบบ KPI ใหม้ปีระสทิธผิล 
� KPIs ในองคก์รทีNดคีวรม ี4 ระดับ 
� Workshop 1 : ปญัหาที�พบในการจดัทํา KPI และแนวทางป้องกนั/แกไ้ข  

สว่นที�  2  :  แนวทางการออกแบบและกําหนดดชันชีี]วดัระดบัองคก์าร (Corporate KPIs) 
� การกําหนด Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard 
� ตวัอยา่งที� 1 : แบบฟอรม์ในการกําหนด Corporate KPIs 
� ตวัอยา่งที� 2 : ดชันวีดัระดบัองคก์ร (Corporate KPIs) 
� วธิกีารกําหนดและกระจายดัชนีชีfวัดระดับองคก์ารสูร่ะดับหน่วยงาน 
� ตวัอยา่งที� 3 : แบบฟอรม์ในการกระจายเป้าหมายองคก์รสูเ่ป้าหมายหนว่ยงาน  

สว่นที�  3  :  เทคนคิการออกแบบและกําหนดดชันชีี]วดัระดบัหนว่ยงาน (Functional KPIs) ให้
สอดคลอ้งกบั Corporate KPIs 

� แนวทางการออกแบบและกําหนด Functional KPIs ใหเ้ชืNอมโยงสอดคลอ้งกบั Corporate KPIs 
� Workshop 2 : การออกแบบและกําหนด Functional KPIs ของแตล่ะหน่วยงานใหเ้ชืNอมโยง
สอดคลอ้งกบั KPI องคก์ร 

� ตวัอยา่งที� 4 : แบบฟอรม์ในการกําหนดเป้าหมายหนว่ยงานใหเ้ชื�อมโยงกบั KPI องคก์ร 
(Performance Agreement) 

� PQQCDSSMEEI ปจัจยัในการกําหนดตวัชี]วดั 
� ตวัอยา่งที� 5 : หวัขอ้ Functional KPIs ของหนว่ยงานตา่งๆ ในองคก์ร  

สว่นที�  4  :  เทคนคิการออกแบบและกําหนดดชันชีี]วดัระดบัตาํแหนง่รายบคุคล (Position / 
Individual KPIs)  

� 4 เครืNองมอืในการวเิคราะหแ์ละกําหนด Position KPIs  
� การกําหนด Position KPIs ตามตําแหน่งจากใบกําหนดหนา้ทีNงาน (Job Description)  
� ตวัอยา่งที� 7 : ใบกาํหนดหนา้ที�งานสมยัใหม ่(Job Description Version 4) ที�ม ีKPI  
� Workshop 3 : การออกแบบ และจดัทํา Position KPIs ของตาํแหนง่งานจาก Job 

Description Version 4    
สว่นที� 5  :  เทคนคิการจดัทําแผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร  

� ความสัมพันธข์อง KPI กบัแผนปฏบัิตงิาน (Action Plan) กบัแผนกลยทุธ ์(Strategic Plan)  
� กญุแจทองสําคัญ 3 ดอก ในการจัดทําแผนปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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� ขั fนตอนการจัดทําแผนการปฏบัิตงิานแบบ PDCA  
� ตวัอยา่งที� 8 : แบบฟอรม์แผนปฏบิตังิาน (Action Plan) สมยัใหมท่ี�มที ั]ง KPI และ PI  
� Workshop 4 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั KPI     

 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 กนัยายน 2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีf 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีN 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีN 014-2-63503-8 

          ชืNอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีN 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืNอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืNอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัNงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีNจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีNไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,ฝึกอบรม,หลักสตูร,เทคนคิการกําหนด KPI,จดัทํา Action Plan 
 


