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เทคนิคการตั้งเปา้หมายและตัวช้ีวัดผลงานสู่ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 
 

ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ การก าหนดเป้าหมายในการท างาน (Goals) และดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) เป็น
เครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความส าเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการ
ตั้งเป้าหมายผลงาน การก าหนดตัวชี้วัดการท างาน และการวางแผนการท างานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุน
ต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการท างานของตนเองให้มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูง ตลอดจนสามารถ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน 

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั 

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และวางแผนการ
ท างาน (Action Plan) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินผล KPIs มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
หัวข้อการฝึกอบรม 

HIGHTLIGHTS: หลักสูตร SMART GOALS SETTING & EFFECTIVE KPIS FOR SUCCESS” มุ่งเน้นการ 

Workshop เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่างๆ ทราบถึงเทคนิค “การตั้งเป้าหมายในการท างาน” และ
สามารถก าหนด “ตัวชี้วัดความส าเร็จ” ของผลงาน หรือ KPIs ที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการจัดท าแผนงาน 
(Action Plan) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท างานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร 

Online Training  

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความส าเร็จ 

(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success) 
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ล าดับที่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหาหลัก 
1 ความส าคญัของการ

ตัง้เป้าหมายและการ
ก าหนดตัวชีว้ดัผลงานตอ่
ความส าเร็จของธรุกจิ 
 

 เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตเิชงิบวกให ้
กบัพนักงานมองเห็นความส าคญั 
ของการตัง้เป้าหมาย การก าหนด 
ตัวชีว้ดัผลงาน และการวางแผน 
การท างานระดับบคุคลทีส่นับ 
สนุนตอ่กลยทุธแ์ละแผนงาน 
ทางธรุกจิขององคก์ร 

 ความคาดหวังและบทบาท
ของคนท างานยคุใหมก่บัธรุกจิ
ทีเ่ปลีย่นแปลง 

 ปัญหาการบรหิารผลงานและ
การก าหนดตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนนิงานขององคก์รตา่งๆ 

 หลกัส าคญัของระบบบรหิาร
ผลงานเชงิกลยทุธ ์

 เครือ่งมอืการบรหิารผลงาน
เชงิกลยทุธส์มยัใหม ่
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เทคนคิการตัง้เป้าหมาย 
(Goal Setting) และ
ก าหนดตัวชีว้ดัผลงาน 
(KPIs) ในการท างาน 

 เพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิการ
ตัง้เป้าหมายการท างานระดบั
บคุคลทีส่อดคลอ้งและสนับสนุน
ตอ่เป้าหมายและแผนงานทาง
ธรุกจิของหน่วยงานและองคก์ร 

 การก าหนดเป้าหมายในการ
ท างาน 

 การตัง้เป้าหมายเนน้กจิกรรม/
เนน้ผลงาน 

 การจัดล าดับความส าคญั 
ของงาน 

 การก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ
ของงาน (KPIs) 

3 เทคนคิการวางแผนการ
ท างาน (Action Plans) 
เพือ่สนับสนุน KPIs 

 เพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิการวางแผน
งานทีส่อดคลอ้งและสนับสนุน
ตอ่เป้าหมายการท างานใหม้ผีล
การปฏบิตังิานทีส่งู 

 องคป์ระกอบของแผนงานทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวางแผน
งาน (Action Plan) 

 กญุแจส าคญัในการวางแผน
งานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

4 เทคนคิการตดิตามงาน 
(Follow Up) และ
ประเมนิผลเป้าหมาย  
 

 เพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิการตดิตาม
งานตามแผนงานอยา่งเป็นระบบ
เพือ่สรา้งผลการปฏบิตังิาน
ระดับสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

 การตดิตามและประเมนิผล
เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การทบทวนเป้าหมาย และ
การปรับปรงุแผนการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

5 ฝึกปฏบิตั ิ: การ
ตัง้เป้าหมายและการ
วางแผนอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 เพือ่เป็นการจ าลองสถานการณ์
ของการตัง้เป้าหมายและ
วางแผนงานของตนเอง ซึง่เป็น
กจิกรรมทีเ่นน้สรา้งสถานการณ์
จ าลอง เพือ่ฝึกฝนการ
ตัง้เป้าหมายและวางแผนงานไป
ในทศิทางเดยีวของหน่วยงาน
และองคก์ร  

 ฝึกปฏบิตั ิการตัง้เป้าหมายและ
วางแผนงานของตนเอง 

 น าเสนอและรับ Feedback จาก
วทิยากร 

วิทยากร 

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ      30% 
 การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop  30%   
 ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion  40% 
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ระยะเวลาฝึกอบรม 
 1 วัน 
 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 

และการวางแผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการท างานของตนเองได้อย่าง

เหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ

ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)  
Promotion ช่วงนีม้า 4 จ่าย 3 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com ; aranya.chaidejsuriya@gmail.com 

 
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510   เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

4 

เทคนิคการตั้งเปา้หมายและตัวช้ีวัดผลงานสู่ความส าเร็จ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความส าเร็จ 

(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success) 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com  หรอื  info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: 
_________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
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