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เทคนิคการตั้ง

วิทยากร

อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
yy Vice President – HRD องค์กรชั้นน�ำระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้ควำมส�ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรตั้ง KPI ในกำรประเมินผลควำม
ส�ำเร็จในกำรท�ำงำน ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงำน 
และองค์กร 

2. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้วิธีกำรในกำรออกแบบ 
KPI ในกำรปะเมินผลกำรท�ำงำนที่ถูกต้องและ
เหมำะสม

3. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ฝึกปฏิบัติกำรตั้ง KPI  
โดยใช้เทคนิค SMART Goal Setting ที่ได้เรียนรู้
ในหลักสูตรนี้ 

4. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมเรียนรู้ตัวช่วยและเทคนิคอื่น ๆ 
ในกำรตั้ง KPI และกำรประเมินผลกำรท�ำงำน  
ที่จะท�ำให้สำมำรถชี้วัดควำมส�ำเร็จและบรรล ุ
เป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้น 

KPI
รุ่นที่ 2

มอบวุฒิบัตร

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



09.00 – 10.30 น. KPI คืออะไร และส�าคัญอย่างไร 
- ท�ำไมองค์กรต้องมีตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
- Vision vs. Mission สะท้อนภำพ KPI อย่ำงไร 
- กำรกระจำย KPI จำกระดับบนลงล่ำง
- KPI ของหน่วยงำนและ KPI ของคนท�ำงำน 
ต่ำงกันอย่ำงไร

กรณีศึกษา :  ตั้ง KPI ผิด ทิศทางเปลี่ยน 
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13.00 – 14.00 น. KPI กับการประเมิลผลการปฏิบัติงาน 
- หลักในกำรตั้ง KPI ในผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี 
- SMART Objective กำรใช้หลัก SMART  
ในกำรตั้ง KPI

- S: Specific ชี้เฉพำะเจำะจง
- M: Measurable วัดผลได้
- A: Attainable  
สำมำรถท�ำให้ส�ำเร็จได้

- R: Relevant เกี่ยวข้องกับ 
ควำมส�ำเร็จขององค์กร

- T: Time bound มีก�ำหนดระยะเวลำแน่นอน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. ความส�าคัญของการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน
- ท�ำไมต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
- ประเภทและวิธีกำรในกำรประเมินผลงำน  
(KPI vs. OKR)

- บทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำงำนและพนักงำน 
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

- ปัญหำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพ (กรณีศึกษำ)

กรณีศึกษา : ความเชื่อผิด ๆ จากหัวหน้างาน
ยุคก่อน

14.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติ : การตั้ง KPI ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

- ออกแบบ KPI ด้วยวิธี SMART Goal 
- กำรติดตำมผล วัดผล และประเมินควำมส�ำเร็จของ 
KPI  (พร้อมกำรฟีดแบ็กและให้ค�ำแนะน�ำจำกวิทยำกร)

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น. ตัวช่วยที่จะท�าให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บรรลุผลส�าเร็จมากขึ้น
- วิธีกำรฟีดแบ็กผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำงำน 
- แนวทำงกำรปรับปรุง KPI ให้สอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยขององค์กรให้มำกขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“เทคนิคการตั้ง KPI และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2” (วันที่ 29 พ.ค. 2564)
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