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วตัถุประสงค ์

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ :    

1. ความรู้ ความเขา้ใจ และความแตกตา่ง เกี่ยวกบัตัวชี้วัดความส าเรจ็ในการปฏบิัตงิานแต่ละประเภท 

เช่น MBO (Management by Objective) , KPI (Key Performance Indicator),    

OKRs (Objective and Key Results) 

2. ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัหลกัการของตัวชี้วัดความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงาน (Key 

Performance Indicator –  KPI) 

3. แนวทางในการจัดท า KPI ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

4. การน า KPI ไปใชใ้นงานที่เกีย่วข้อง เชน่ การประเมินผลการปฏบิัตงิานประจ าปีเพ่ือขึน้เงินเดือน 

หรือเพื่อการพัฒนาพนกังาน เป็นตน้   

หลักสูตร PUBLIC TRAINING 

ตวัชีว้ัดความส าเร็จในการปฏบิตังิาน … ตัวช่วยในการตัง้เปา้หมายและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(Key Performance Indicator – KPI) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

          ในการท างาน สิ่งที่จะสามารถเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ปฏบิัติงานนั้นสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีผลการ

ปฏิบัติงานอย่างไรนั้นก็คือ การประเมินผลการท างาน ซึ่งแต่ละองค์กาจะมีจ านวนครั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป 

แต่สิ่งส าคัญในการประเมินก็คือ ผู้ประเมินต้องมีหลักเกณฑ์การประเมินที่แน่ชัด มีหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถ

พูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ว่า เหตุผลในการให้คะแนนการประเมินนั้นคืออะไร และผู้ใต้บงัคับบัญชามีความเห็นไปในแนวทาง

เดียวกันหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดข้อพพิาทในการประเมินนั่นเอง 

          ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานมีหลายประเภทหรือหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น MBO (Management by Objective) ,  

OKR (Objective and Key Results) หรือ KPI (Key Performance Indicator) ซึ่ง KPI เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรนิยม

ใช้ เพราะเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนขึ้น วัดออกมาเป็นจ านวนที่นับได้ และเป็นเครื่องมือที่ตกลง

ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตกลงร่วมกันแต่ต้นปีว่า เป้าหมายในการท างานคืออะไร ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี

แนวทางในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้นการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน  KPI จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างย่ิง 
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หวัขอ้การสมัมนา 

1.  ความหมาย หลกัการ แนวคดิ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานแตล่ะประเภท เชน่ MBO, KPI, 

OKR 

• ความหมาย หลกัการ แนวคิด  

• ความแตกตา่งของแต่ละตัวชีวั้ด และการเลอืกน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัองคก์ร 

2. ความหมายและหลกัการ แนวคดิ เกีย่วกบัตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน (KPI) 

• เหตุผลในการน าตัวชี้วัดผลส าเรจ็ในงาน (KPI) มาใช้ในการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

• ความหมายของ KPI 

• ความต่างของการประเมินผลแบบดัง้เดมิและการประเมินผลโดยใช้ KPI 

• ประโยชนข์อง KPI ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏบิตัิงาน  

3. ขัน้ตอนในการจดัท า KPI 

• การตัง้ KPI  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องของกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายขององค์กร  

• ประเภทของ KPI 

• ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องในการน ามาจัดท า KPI 

• การจัดท า KPI แต่ละระดบั เช่น ระดบัองคก์ร ระดับฝ่าย และระดับบุคคล  

• แนวทางการจดัท า KPI ระดบัองคก์รตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) 

• การตัง้เป้าหมายในการปฏิบตัิงานและตัวชี้วัดด้วยหลกัการ SMART  

• Workshop การพจิารณาเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกบัแต่ละลักษณะงาน เหมาะกับแต่ละ“

”หน่วยงาน 

• การก าหนดคะแนนเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• Workshop การจัดท า KPI พร้อมรายละเอยีดการประเมนิผลในแต่ละระดบั  โดยน างานจรงิ

ของผูเ้ขา้ฝกึอบรมมาฝกึปฏบิตัิ หรือจากกรณศีกึษาของวทิยากร 

4. ขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย KPI 

• การเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

• การค านวณคะแนนเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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รูปแบบการสมัมนา 

       การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม การท า Workshop จากงานจริง ตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ ์

ผูเ้ขา้รบัสมัมนา 

      หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ทุกฝ่าย ทีต่อ้งการความรู้ด้าน KPI ไปจัดท าในหน่วยงาน 

หรือน าแนวคิดหลักการของตัวชี้วัดอื่นไปพิจารณาเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับองค์กร 

อตัราคา่สมัมนา 

• สมาชิก PMAT   

3,424 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 

• ผู้สนใจทั่วไป 

4,280 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร 

คุณฐติมิา ตงัคเศรษฐกลุ 

อดีต ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวท โปรดักส์ กรุ๊ป  

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus,  Nutriments International, 

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทชั้นน าในประเทศและ 

บริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์จากการท างานมากกว่า 25 ปี  

ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร  

และการจัดการ  

 

***** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ***** 

หมายเหตุ :-      1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามค าส่ังของกรมสรรพกร ที่ ท .ป. 4/2528 

 2. วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดสัมมนาช้าที่สุดภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนก าหนดการจัดสัมมนาในแต่ละหลักสูตร 

 4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนก าหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะน้ันสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 

 30% ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันสัมมนา ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 100% 

Public Training สามารถติดต่อ คณุศุจิกานท์ ไดท้ี่ 02 3740855 ต่อ 12 หรือ public@pmat.or.th 


