
  
 

 Strategic KPI 

ดัชนีชี้วดัเชิงกลยทุธ 
มุงสูเปาหมายใหเติบโตและยั่งยืน 

 

หลักการและเหตุผล   
มีคํากลาววา “อะไรก็ตามที่ไมสามารถวัดได เราจะไมสามารถจัดการได” ถาเราไมรูวาตอนน้ี

อุณหภูมิในหองทํางานเปนเทาไร และเราเห็นเพื่อนคนหน่ึงน่ังกอดอกเหมือนกําลังหนาว ในขณะที่เพื่อนอีกคน
เอากระดาษขึ้นมาพัดเหมือนคนกําลังรอน เราก็ไมรูวาควรทําอยางไรดี แตถาเรามีมิเตอรวัดอุณหภูมิและทราบ
วาตอนน้ีอุณหภูม ิ 20 องศา เราก็พอเดาออกวาคนที่เอากระดาษข้ึนมาพัดน้ัน คงจะมีไขมันมาก แตถาตอนน้ี
อุณหภูมิ 32 องศา เราก็พอเดาไดวาคนที่กําลังน่ังกอดอก คงจะเปนไขไมสบาย เราสามารถจัดการปรับอุณหภูมิ
ของเคร่ืองปรับอากาศได  

การกําหนด Strategic ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการบริหารงานของ
ทุกองคกร นอกจากน้ี การเลือกตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธที่ผิดพลาด จะสงผลกระทบตอเน่ืองไปถึงแผนการดําเนินงาน 
และอาจจะทําใหเกิดความเบ่ียงเบนในการบริหารงานได เชน เขาใจวาเราสามารถดําเนินการไดตามตัวช้ีวัดตัว
น้ันแลวจะทําใหองคกรอยูรอดเติบโตได แตในทางกลับกันตัวช้ีวัดน้ันอาจไมแสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานเลยก็ได และอาจเปนตนเหตุแหงความลมเหลวขององคกรได ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธจึงถือเปน
รอยตอเช่ือมสําคัญระหวางสิ่งที่องคกรตองการจะไดรับ (Objective) กับสิ่งที่องคกรตองการจะทํา (Initiative)  

ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงมุงเนนชวยธุรกิจใหสามารถนําความรูที่ไดจากการสัมมนาคร้ังน้ี สามารถนํา
หลักการไปประยุกตการกําหนด Strategic KPI ดวยตนเองได เพื่อมุงสูเปาหมายองคกรใหเติบโตและยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค  
1. มีความเขาใจเก่ียวกับหลักการกําหนด Strategic KPI  
2. สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจของตนเองได  
3. ไดแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณรวมกัน  

 

หัวขอการสัมมนา 
 ทําไมตองใช Strategic KPI และ Strategic KPI คืออะไร  
 มารูจัก Strategic KPI และความแตกตาง KPI  
 แนวทางการกําหนด Strategic KPI ใหเช่ือมโยงทั้งองคกร  
 การตั้ง Strategic KPI ให SMART  

 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



 Strategic KPI กับมุมมอง 4 มิติของ Balanced Scorecard  
 Do and Don’t for Strategic KPI  
 Key Success of Strategic KPI  
 Workshop สนุกๆ เรียนรูตัวอยางการตั้ง Strategic KPI ไปดวยกัน  
 ถาม-ตอบประเด็นขอสงสัย  

 

วิธีการดําเนินกิจกรรม  การฝกอบรม และแบงกลุมทํา Workshop  
 

กลุมเปาหมาย  เจาของธุรกิจ หรือ บุคคลทั่วไปที่เร่ิมตนทําธุรกิจใหม 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
1. ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการกํานหด Strategic KPI  
2. ผูเขารวมอบรมสามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจได 

 

วิทยากร  
อาจารยวรสิทธิพร  ธันยบูรณวรายุ   ที่ปรึกษาธุรกิจ 
อาจารยศักด์ิดา  กรรณนุช  ที่ปรึกษาสวนบุคคล วิทยากรดานการผลิต 
 

กําหนดการ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  8 ส.ค.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ. 26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

 
 

หมายเหตุ     - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได  200% 
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 
 
…………………………….. 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร    Strategic KPI  ดัชนีช้ีวัดเชิงกลยุทธมุงสูเปาหมายใหเติบโตและย่ังยืน 
กําหนดการ      วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ. 26 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 8 ส.ค. 2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื.................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี......................................................
 สํานักงานใหญ่   สาขา.................เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ัน....................
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร..........................................
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 

 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร์  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
                      หมู่ที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงนิเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                 กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
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