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           หลักสูตร    การจัดท าแผน Action Plan ของหน่วยงาน  HR 

                                                      วนัจนัทร์ที่  18  กนัยายน  2560  

                                       โรงแรมโกลด์ ออร์คดิ ส่ีแยกสุทธิสาร ถนนวภิาวด ี

                                                    น าสัมมนาโดย  ดร.กฤตนิ   กลุเพง็ 

 

 
หลักการและแนวความคิด 

           ส าหรับนกับริหารงานบคุคลที่เป็นผู้ รับนโยบาย  ของผู้บริหารที่เป็นระดบัสงูขององค์กรหรือ

ผู้บริหาร HR  ซึง่แนวคิดการจดัท าแผน Action Plan  ของหน่วยงาน HR เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องทราบ

ถงึกลยทุธ์ธุรกิจในปีนัน้ๆ  เพื่อที่จะได้วางแผนด้านการบริหาร ทรัพยากรบคุคลได้อย่างถกูต้อง  

ยกตวัอย่าง นกับริหารงานบคุคล จะต้องทราบเสยีก่อนวา่  บริษัทหรือองค์กรมีกลยทุธ์  ที่เป็นเชิงรุก 

หรือเชิงรับ   ถ้าในกรณีที่เป็นเชิงรุก  หน่วยงาน HR  จะต้องมีกระบวนการด าเนินการจดัท าแผนที่เน้น  

ด้านการสรรหาและคดัเลอืกคน  การพฒันาศกัยภาพพนกังาน และการสร้างแรงจงูใจ  เป็นต้น 

 

 

 



                             
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

081-5755966 

090-9722154 

e-mail : iodseminarhr@gmail.com 
สงวนลิขสิทธ์โดย  บริษทั  ไอโอดี  คอนเซาทต้ิ์ง  แอนด ์เทรนน่ิง  จ ากดั  99/12 ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
 

สถาบนัฝึกอบรม         

www.krittin.in.th 

ตัวชีว้ัด (KPIs)  

          ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกัเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอย่างย่ิงเคร่ืองมือหนึง่ในปัจจบุนัของ 

การบริหารจดัการสมยัใหม่ซึง่ช่วยทัง้ในการแปลงกลยทุธ์ขององค์กรไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม

และในขณะเดียวกนั ก็ท าหน้าที่เป็นมาตรวดัที่แสดงถงึความก้าวหน้าปัญหาและความผิดปกติตา่งๆที่

อาจจะเกิดขึน้ได้ในระหวา่งการด าเนินงานซึง่เปรียบเสมือนเป็นสญัญาณให้กบัผู้บริหารขององค์กรใน

ระดบัตา่งๆได้ทราบถงึความส าเร็จหรือล้มเหลวของกลยทุธ์ยทุธวิธีและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานใน

ความรับผิดชอบของตน เพื่อจะได้ตอบสนองปรับตวัเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการได้อย่างเหมาะสม

ตอ่ไป 

         ส าหรับตวัชีว้ดัในหน่วยงาน HR  ก็สามารถปรับมาเป็นตวัเลขที่สามารถวดัได้จริง  ตามท่ี

ผู้บริหารองค์กรต้องการ  การวดัผลการด าเนินงาน  อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบคณุภาพ

มากขึน้  ไม่ใช่ใช้ตวัชีว้ดัแบบเดิมๆ  เหมือนที่เคยปฏิบตัิกนัอยู่ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลกัการระบบการบริหารจดัการผลการด าเนินงานสมยัใหม่ที่ 

สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรและเข้าใจเทคนิคขัน้ตอนในการออกแบบจดัท าตวัชีว้ดัผลการ 

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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2. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าหลกัการและเทคนิคการออกแบบจดัท าตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานไป 

ประยกุต์ใช้ส าหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการใช้ติดตาม 

และขบัเคลื่อนแผนกลยทุธ์และการด าเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงานตา่งๆ 

3. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทกัษะผ่านกรณีศกึษาและตวัอย่างการออกแบบจดัท าตวัชีว้ดั 

ผลการด าเนินงาน 

เนือ้หาหลักสูตร 

 -  ความส าคญัของการประเมินผลการด าเนินงานตอ่ความส าเร็จขององค์กร 
-  การเช่ือมโยงและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัชีว้ดัในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ 
-  การถ่ายทอดกลยทุธ์สูแ่ผนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน HR 
-  การเช่ือมโยงแผนกลยทุธ์ของบริษัท กระจายสูฝ่่ายงาน HR  เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ระดบัฝ่าย     
-  กระบวนการ การจดัท าแผน Action Plan  ของบริษัท มาเป็นกรณีศกึษา 
-  วิธีการออกแบบตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่เป็นระบบ 
-  การจดัท าแบบฟอร์ม จากแผนองค์กรลงสูแ่ผนงานของ  HR  
-  การออกแบบตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs) 
-  การก าหนดเปา้หมายของตวัชีว้ดัหน่วยงาน 
- การก าหนดระดบัความส าคญัของตวัชีว้ดัเพื่อการประเมินผล 
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 วทิยากร     

ดร.กฤติน    กลุเพ็ง  ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารองค์กรและการบริหารรัพยากรบคุคล ซึง่มี 

ประสบการณ์ ด้านการบริหารจดัการให้กบัองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิ บริษัท 

ปนูซิเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั และบรรยายให้ความรู้   

ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล แก่มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  

 

จากกลยุทธ์สู่ตวัชีวั้ดผลการด าเนินงานของฝ่ายงาน 

 

อัตราค่าสัมมนา   

อตัราค่าสมัมนาบคุคลทัว่ไป 4,000 บาท vat 7% 280 บาท  

สมาชิก 3,800 บาท vat 7 % 266 บาท 

กรุณาน าเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 3%  มาด้วยในวันสัมมนา 

ประเภท      
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หักภาษี ณ ที่
จ่าย 3% 

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่
จ่าย 3%(บุคคลทั่วไป) 

รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 
สมาชิก IOD 3,800 266 114 4,066 3,952 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 

  

*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

อตัราค่าสมัมนานีไ้ด้รวมคา่เอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนั เรียบร้อยแล้ว 

  

วธีิการช าระเงนิ    

 1) ช าระด้วยเงินสด (เพ่ือความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ทา่นสามารถช าระเงินได้ท่ีหน้างาน) 

 2) ช าระด้วยเช็คสัง่จ่าย "บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติง้ แอนด์ เทรนน่ิง " (ทา่นสามารถช าระเงินได้ท่ีหน้างาน)                             
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 3) โอนเข้าบญัชี "บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติง้แอนด์ เทรนน่ิง " บญัชีออมทรัพย์ “ เลขท่ี 270-2-01913-0 

 *ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตสั พลสัมอลล์ บางใหญ่ 

 *คา่ธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผู้ โอนต้องเป็นผู้ช าระคา่ธรรมเนียมเอง 

 *กรณีช าระเงินลว่งหน้า กรุณาสง่ส าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอบริษัท,ช่ือหลกัสตูร,พร้อมเอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 มาตามท่ีอยู ่E-mail หรือ บริษัท ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ (ไมร่วมวนัหยดุเสาร์ - อาทิตย์) 

 *เอกสารการหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรุณาน ามาให้ในวนัสมัมนามิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเตม็จ านวน 

 *บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ติง้แอนด์ เทรนน่ิง จ ากดั 99/12 หมู ่4 ต.ปลายบาง อ. บางกรวยจ.นนทบรีุ 11130  

 เลขท่ีประจ าตวัผู้ เสียภาษี 13 หลกั 0125558010150 

วธีิการสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม 
กรุณาดาวน์โหลดใบสมคัรและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สง่มาตามท่ีอยูอี่เมล์ iod seminarhr@gmail.com 

หรือกรอกใบสมคัรเข้าอบรมผา่นทางเวบ็ไซต์ คลิก ส ารองท่ีนัง่ผ่านทางเวบ็ไซต์ 

การยืนยันการอบรม           

1. สถาบนัจะแจ้งยืนยนัการอบรมวนั / เวลาและสถานท่ี ลว่งหน้า ก่อนถงึวนัอบรมหากทา่นไมไ่ด้รับการการยืนยนักรุณาติดตอ่กลบั

เพ่ือตรวจสอบ          

2. กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสมัมนาอยา่งน้อย 3 วนัท าการ กรณีช าระด้วยการโอนเงินกรุณาสง่หลกัฐานการโอนมาลว่งหน้า

ก่อนถงึวนัอบรมหรือช าระช้าสดุท่ีหน้างาน ณ วนัอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

การยกเลกิการจอง กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนการฝึกอบรมอยา่งน้อย 5  วนัท าการหรือก่อนบริษัทแจ้งยืนยนัการอบรม มิฉะนัน้ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ 20% ของคา่บริการ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี   ฝ่ายบริการข้อมลู โทร. 081-5755966  E-mail :  iod seminarhr@gmail.com 

 
 

http://www.krittin.in.th/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-online.html

