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วัตถุประสงค�

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูความสําคัญและ
ประโยชนของการตั้ง KPIs ในการประเมินผล
ความสําเร็จในการทํางาน ทั้งในระดับบุคคล 
หนวยงาน และองคกร 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูวิธีการในการออกแบบ 
KPIs ในการปะเมินผลการทํางานที่ถูกตองและ
เหมาะสม

3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการตั้ง KPIs 
โดยใชเทคนิค SMART Goal Setting ที่ไดเรียนรู
ในหลักสูตรนี้ 

4. เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูตัวชวยและเทคนิคอื่น ๆ 
ในการตั้ง KPIs และการประเมินผลการทํางาน 
ที่จะทําใหสามารถชี้วัดความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายไดดียิ่งขึ้น 

KPIs
รุ�นที่ 5

มอบวุฒิบัตร
สําหรับท�านที่เป�ดกล�อง
ตลอดการอบรม

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน



09.00 – 10.30 น. KPIs คืออะไร และสําคัญอยางไร 
- ทําไมองคกรตองมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
- Vision vs. Mission สะทอนภาพ KPIs อยางไร 
- การกระจาย KPIs จากระดับบนลงลาง
- KPIs ของหนวยงานและ KPIs ของคนทํางาน
ตางกันอยางไร

กรณีศึกษา : ตั้ง KPIs ผิด ทิศทางเปลี่ยน 
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13.00 – 14.00 น. KPIs กับการประเมิลผลการปฏิบัติงาน 
- หลักในการตั้ง KPIs ในผลการปฏิบัติงานประจําป 
- SMART Objective การใชหลัก SMART 
ในการตั้ง KPIs

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

- R: Relevant เกี่ยวของกับ
ความสําเร็จขององคกร

- T: Time bound มีกําหนดระยะเวลาแนนอน

10.30 – 10.45 น. พักเบรก

10.45 – 12.00 น. ความสําคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- ทําไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเภทและวิธีการในการประเมินผลงาน 
(KPIs vs. OKRs)

- บทบาทหนาที่ของหัวหนางานและพนักงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางไมมี
ประสิทธิภาพ (กรณีศึกษา)

กรณีศึกษา : ความเชื่อผิด ๆ จากหัวหนางาน
ยุคกอน

14.00 – 15.00 น. ฝกปฏิบัติ : การตั้ง KPIs ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

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

15.00 – 15.15 น. พักเบรก

15.15 – 16.30 น. ตัวชวยที่จะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บรรลุผลสําเร็จมากขึ้น
- วิธีการฟดแบ็กผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน 
- แนวทางการปรับปรุง KPIs ใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกรใหมากขึ้น

หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เทคนิคการตั้ง KPIs และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุนที่ 5” (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
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*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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