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หลกัการและเหตุผล 
   ในสภาวการณ์ปัจจบุนัทีก่ารแขง่ขนัทางธรุกจิมคีวามรนุแรงมากขึน้ องคก์รธรุกจิตา่งๆ จงึตอ้งมกีารปรับตวัใหท้ันตอ่
การเปลีย่นแปลง โดยเริม่ทีจ่ะใชแ้นวคดิการจัดการสมยัใหมเ่ขา้มาชว่ยในการบรหิารและการด าเนนิงานมากยิง่ขึน้ 
แนวคดิการบรหิารทีก่ าลังไดรั้บความนยิมอยา่งมากในปัจจบุนั ไดแ้กเ่รือ่งการประเมนิผลองคก์ร และการก าหนด
ตัวชีว้ดั (Performance Measurement and Key Performance Indicators) และแบบ Balance Scorecard 
(BSC) ซึง่จะท าใหส้ามารถทราบถงึสถานะ และมุง่เนน้ในสิง่ทีเ่ป็นความส าเร็จขององคก์ร อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืที่
สามารถใชใ้นการบรหิารองคก์ร ตลอดจนประเมนิผลการด าเนนิงานทัง้ในระดบัองคก์ร ระดับหน่วยงาน และระดบับคุคล
โดยก าหนดเป็นแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในก าหนดแผนด าเนนิงานหรอืการเขยีน Action Plan ในการทีจ่ะท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรอืผลส าเร็จในการท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพดว้ยการใชร้ะบบดังกลา่วขา้งตน้ 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึหลักการและแนวทางในการเขยีนแผนงานและการวดัผลส าเร็จขององคก์ร 

2. เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจเทคนคิการวดัผลส าเร็จขององคก์รวธิตีา่งๆ 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัเิพือ่สรา้งดชันชีีว้ัดผลงานหลกั (KPI & BSC) ทีถ่กูตอ้งใน   การ

ท างานเพือ่น าไปสูก่ารปรับปรงุกระบวนการท างานอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

รายละเอยีดของหลกัสตูร  

Module 1 : Action Plan Technique and Target Writing 

1)     การวัดความส าเร็จขององคก์รแนวใหม ่

2)     เครือ่งมอืและวธิกีารวดัความส าเร็จขององคก์รแนวใหม ่

- Competency 

- Key Performance Indicator (KPI) 

- Balance Scorecard (BSC) 

3)     ความสมัพันธข์องการเขยีนแผนงาน และการวดัผลส าเร็จขององคก์ร 

การเขยีน Action Plan โดยใชร้ะบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by 
using KPI & BSC Standard)  
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4)     เทคนคิการก าหนดเป้าหมายงาน (Target Writing) 

5)     เทคนคิและวธิกีารเขยีนแผนงาน (Action Plan) 

6)     เจาะลกึเทคนคิและวธิกีารเขยีนแผนงาน (Action Plan) ทัง้ระบบ 

7)     ความหมายและกระบวนทัศนข์องการประเมนิผลปฏบิตังิาน (PE) 

Workshop : Action Plan by Objective (APO) 

Module 2 : KPI & BSC Concept and Standard in Practice 

1)     เครือ่งมอืและวธิกีารของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(Competency + KPI) & BSC 

2)     ขอ้ควรพจิารณาและสาเหตแุหง่ความลม้เหลวของ KPI 

3)     ปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการประยกุตใ์ช ้KPI 

4)     การก าหนดตัวชีว้ัดของแผนปฏบิตั ิ(คณุภาพ,ปรมิาณ,ตน้ทนุ,และเวลา) 

5)     แนวทางการสรา้งระบบดัชนวีัดผลงานหลกั (KPI)  - PDCA 

6)     แนวทางการสรา้งระบบดัชนวีัดผลงาแบบสมดลุ (BSC) 

7)     ตัวอยา่ง : KPI & BSC ของมมุมองในดา้นตา่งๆ 

8)     การวเิคราะหผ์ลลัพธข์องงาน (KRA) ทีไ่ดจ้าก KPI 

Workshop : Action Plan by using KPI & BSC in Practice 

การฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

การบรรยาย  การระดมความคดิเห็น ตลอดจนการท า Workshop รปูแบบ 

กรณีศกึษา (Actual Situation Case Study) และสรปุ, ถาม-ตอบ 

วทิยากร อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 

ประสบการณ์การท างาน 

   * ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ ดา้นการบรหิาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์วมแลว้เกอืบ 25 ปี 

จากบรษัิทและองคก์ร ชัน้น าหลายแหง่ 

   * ประสบการณ์ดา้นการตลาดขายตรงและดา้นการเป็นวทิยากรมามากกวา่ 20 ปี 

   * ผูจ้ัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บรษัิท สปอรต์ทรอน อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

   * ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ และการตลาด บรษัิท ลาชเูล ่คอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

   * ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาองคก์ร และธรุกจิ บรษัิท แอกเซส อนิดสัเตรยีล เทคโนโลย ีจ ากดั  

ปจัจบุนั* ทีป่รกึษาดา้นพัฒนาศกัยภาพบคุคลและระบบใหก้ับหน่วยงานองคก์ร บรษัิทเอกชนทัว่ไป และองคก์รระบบขายตรง

หลายองคก์ร 
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

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

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การเขยีน Action Plan โดยใชร้ะบบ KPI และ BSC 

ส่งมาท่ี : ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


