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เทคนิคการตั้ง

และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

วิทยากร

อาจารย�ธีรพัฒน� รู�รักดี
 Vice President – HRD องคกรช้ันนําระดับประเทศ

วัตถุประสงค�
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูความสําคัญและประโยชนของการต้ัง KPI 

ในการประเมินผลความสําเร็จในการทํางาน ทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน 
และองคกร 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูวิธีการในการออกแบบ KPI ในการปะเมินผล
การทํางานท่ีถูกตองและเหมาะสม

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการต้ัง KPI โดยใชเทคนิค SMART Goal 
Setting ที่ไดเรียนรูในหลักสูตรนี้ 

4. เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูตัวชวยและเทคนิคอื่น ๆ ในการต้ัง KPI และการ
ประเมินผลการทํางาน ที่จะทําใหสามารถช้ีวัดความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย
ไดดีย่ิงขึ้น 



หลักสูตรฝกอบรม “เทคนิคการตั้ง KPI และการประเมินผลการปฏิบัติงาน” (วันท่ี 7 พ.ย. 2563)

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· � (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน
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กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

09.00 – 10.30 น. KPI คืออะไร และสําคัญอยางไร 
- ทําไมองคกรตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
- Vision vs. Mission สะทอนภาพ KPI อยางไร 
- การกระจาย KPI จากระดับบนลงลาง
- KPI ของหนวยงานและ KPI ของคนทํางาน
ตางกันอยางไร
กรณีศึกษา :  ตั้ง KPI ผิด ทิศทางเปลี่ยน 
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13.00 – 14.00 น. KPI กับการประเมิลผลการปฏิบัติงาน 
- หลักในการต้ัง KPI ในผลการปฏิบัติงานประจําป 
- SMART Objective การใชหลัก SMART 
ในการต้ัง KPI

- S: Specific ชี้เฉพาะเจาะจง
- M: Measurable วัดผลได
- A: Attainable 
สามารถทําใหสําเร็จได

- R: Relevant เก่ียวของกับ
ความสําเร็จขององคกร

- T: Time bound มีกําหนดระยะเวลาแนนอน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. ความสําคัญของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน
- ทําไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเภทและวิธีการในการประเมินผลงาน 
(KPI vs. OKR)

- บทบาทหนาท่ีของหัวหนางานและพนักงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางไมมี
ประสิทธิภาพ (กรณีศึกษา)
กรณีศึกษา : ความเชื่อผิด ๆ จากหัวหนางาน

ยุคกอน

14.00 – 15.00 น. ฝกปฏิบัติ : การตั้ง KPI ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

- ออกแบบ KPI ดวยวิธี SMART Goal 
- การติดตามผล วัดผล และประเมินความสําเร็จของ 
KPI  (พรอมการฟดแบ็กและใหคําแนะนําจากวิทยากร)

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 16.00 น. ตัวชวยท่ีจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

บรรลุผลสําเร็จมากขึ้น
- วิธีการฟดแบ็กผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน 
- แนวทางการปรับปรุง KPI ใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกรใหมากข้ึน


