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การจัดทำ KPI…ตวัชี้วัดความสำเร็จของงานและแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) ให้บรรลเุป้าหมายของงาน

(Key Performance Indicator – KPI and Action Plan) 
   

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ 11 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)  

 

ในการทำงาน สิ่งท่ีจะสามารถเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ปฏิบัตงิานน้ันสามารถปฏิบัติงานได้สำเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี และมี
ผลการปฏิบัตงิานอย่างไรน้ันก็คือ การประเมินผลการทำงาน สิ่งสำคัญในการประเมินก็คือ ผู้ประเมินต้องมีหลักเกณฑ์
การประเมินท่ีแน่ชัด มีหลักฐานหรือตัวชี้วัดท่ีผู้บังคับบัญชาจะสามารถพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ว่า เหตุผลในการให้
คะแนนการประเมินน้ันคืออะไร และผู้ใต้บังคับบัญชามีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทในการ
ประเมินน่ันเอง 

ตัวชี้วัดความสำเรจ็ในการปฏิบัติงานมีหลายประเภทหรอืหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น MBO (Management by 
Objective) ,  OKR (Objective and Key Results) หรือ KPI (Key Performance Indicator) ซ่ึง KPI เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
หลายองค์กรนิยมใช้ เพราะเป็นตัวชี้วัดท่ีชว่ยให้การประเมินผลการปฏบัิติงานท่ีมีความชัดเจน  วัดออกมาเป็นจำนวนท่ีนับ
ได้ และเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแนวทางในการปฏบัิติงาน
มากขึ้น  

สำหรับ Action Plan หรือแผนปฏิบัติการ เป็นแผนจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับ KPI เพื่อนำ KPI ที่ได้ตั้งไว้ไปจัดทำ

ให้ออกมาเป็นรูปธรรม อันจะทำให้ทุกฝ่ายงานดำเนินงานอย่างมีทิศทาง ดังนั้นการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน KPI 

และ Action Plan  จึงเป็นสิ่งท่ีจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างย่ิง 

วตัถปุระสงค ์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator –  
KPI) 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำ KPI ให้เหมาะสมกับลักษณะงานได ้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับ KPI 

 
 



 

การจัดทำ KPI…ตัวชีว้ัดความสำเร็จของงานและแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ให้บรรลุ
เป้าหมายของงาน (KEY PERFORMANCE INDICATOR – KPI AND ACTION PLAN) 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

 

 2 

 

หวัขอ้มฝกึอบรม 

1.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ในการปฏบิตังิานแตล่ะประเภท  

• ความหมายของแต่ละตัวชี้วัด  

• ความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของ KPI และตัวชี้วัดตัวอ่ืน ๆ   

• การเลือกนำตวัชี้วัดความสำเร็จไปใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร 
2. หลกัการของตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ในการปฏบิตังิาน (Key Performance Indicator - KPI) 

• ความหมายของ KPI 

• ประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน  

3. ขัน้ตอนในการจดัทำ KPI 

• การตั้ง KPI  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องของกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายขององค์กร  

• ประเภทของ KPI 

• ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งในการนำมาจัดทำ KPI 

• การจัดทำ KPI แต่ละระดับ เชน่ ระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับบุคคล  

• ลำดับการจ ั

• การเขียน KPI ให้สอดคล้องกับหลักการ SMART  

• การกำหนดคะแนนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• Workshop : การจัดทำ KPI เต็มรูปแบบรวมถึงการกำหนดคะแนน 

4. ขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย KPI 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• การคำนวณคะแนนเพื่อประเมินผลการปฏบัิติงาน 

5. การจดัทำแผนปฏบิตักิาร Action Plan  

• ลำดับการจดัทำแผนงาน 

• รายละเอียดในแผนปฏิบัติการ 

• การจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ KPI 

Workshop : การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 



 

การจัดทำ KPI…ตัวชีว้ัดความสำเร็จของงานและแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ให้บรรลุ
เป้าหมายของงาน (KEY PERFORMANCE INDICATOR – KPI AND ACTION PLAN) 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

 

 3 

วธิกีารฝกึอบรม 

 เป็นการฝึกอบรมแบบ ท่ีมีการบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) การยกตัวอย่าง พร้อมท้ังฝึก

เขียน โดยวิทยากรให้คำแนะนำในการเขียน และตอบคำถามอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำไปปรับใช้ใน

งานจริงได้  

ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 

หลักสูตรน้ีเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ทุกฝ่าย ท่ีต้องการความรู้ด้าน KPI  และ Action Planไปจัดทำใน
หน่วยงาน หรือนำแนวคิดหลักการของตัวชี้วัดอ่ืนไปพิจารณาเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับองค์กร  

วทิยากร 

คณุฐติมิา ตงัคเศรษฐกลุ 

         อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Vet Products Group, ผู้จดัการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus (สำนักงานใหญ่) และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลบริษัทเอกชน ในประเทศและบริษัทข้ามชาติท่ีมีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์จากการ
ทำงานมากกว่า 25 ปี  

 ปัจจุบัน  วิทยากรและท่ีปรึกษาอิสระดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
พัฒนาองค์กรและการจัดการ 

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  3,400 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 3,638 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  4,200 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 4,494 บาท  
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หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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