
SMART KPIs for Success

KPI – Key Performance Indicator

This course, participants will understand and can define KPI of the department more 
accurately.  And can explain why choosing to use these KPI to manage the work performance to 
be accepted by the organization and employees in that department. And bringing the most 
useful KPIs into use, executives and employees should receive knowledge and understanding 
about KPIs correctly, especially the determination of key performance indicators. For 
understandable to contribute to achieving objectives by the whole company.  “SMART KPIs for 
Success” course can make participants understand the performance management process 
include the correct indicators.

TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor Interlink Tower, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand 
Tel: +66 (02) 7514050

Who should attend?

Human Resource, Middle Manager or higher, 
Supervisor

Training Types & Period

Training Type: In-house Training
Training Period: 1 day or 2 days

Course Outline

• The concept of corporate performance measurement

• Workshop: brainstorming ideas about Problems and obstacles of performance indicators 
(Participants presented the challenges of the company in the past. And speakers sharing 
experiences and challenges from other organizations)

• Definition and importance of evaluation with KPI method.: What is KPI?, SMART KPI, Types 
of KPI, Levels of KPI

• Establishing KPI indicators at the department level to be consistent with the organization level 

• Workshop: Define the KPI of the organization (divide the group by organization Review 
corporate goals Target the departments link to support organizational goals)

• Steps to create a individual KPI

• Components of KPI

• Workshop: KPI (main work that needs to be measured, how to measure the data of the past 
year (Baseline), the desired target)

• Q&A, problems, potential obstacles and preventive guidelines



การจัดท า KPIs ดชันชีีว้ัดความส าเร็จในงาน

KPI – Key Performance Indicator

หลักสตูรนีผู้เ้ขา้อบรมจะเขา้ใจ และสามารถก าหนด KPI ของหน่วยงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งมาก
ยิง่ขึน้สามารถอธบิายไดว้า่ท าไมตอ้งเลอืกใช ้KPI นีใ้นการบรหิารผลงานเพือ่เป็นทีย่อมรับขององคก์ร
และพนักงานในหน่วยงานนัน้ๆได ้และการน าเอา KPIs เขา้มาใชเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ผูบ้รหิารและ
พนักงานควรไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่ง KPIs อยา่งถกูตอ้ง โดยเฉพาะการก าหนดตัวชีว้ัดผล
ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน เป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั เพือ่น าไปสูก่ารบรรลวุัตถปุระสงคร์ว่มกนั หลักสตูร “SMART 
KPIs for Success”  จะชว่ยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ใจถงึกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้วธิกีารก าหนดตวัชีว้ดัอยา่งถกูตอ้ง

คอรส์นีเ้หมาะกบัใคร

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล (HR), ระดับผูจ้ัดการ
ระดับกลางหรอืสงูกวา่, ระดับหัวหนา้งาน

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ประเภทของการอบรม: In-house
ระยะเวลาการอบรม: 1 หรอื 2 วัน
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รายละเอยีดหลกัสตูร

• แนวคดิเรือ่งการวัดผลการด าเนนิงานขององคก์รWorkshop : ระดมความคดิเห็นเกีย่วกบั ปัญหาและ
อปุสรรคของตัวชีว้ดัผลงาน(ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาน าเสนอปัญหาความทา้ทายของบรษัิทฯทีผ่า่นมา และ
วทิยากรแชรป์ระสบการณ์ปัญหาความทา้ทายจากองคก์รอืน่)

• ความหมายและความส าคญัของการประเมนิผลดว้ย KPI: KPI คอือะไร, SMART KPI, ประเภทของ KPI, 
ระดับของ KPI

• การจัดท าการก าหนดตวัชีว้ัด KPI (Key Performance  Indicator ) ระดับหน่วยงาน ใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัระดับองคก์ร     Workshop : ก าหนด KPI ของหน่วยงาน  (แบง่กลุม่ตามหน่วยงาน ทบทวนเป้าหมาย
องคก์รก าหนดเป้าหมายหน่วยงานเพือ่สนับสนุน เชือ่มโยงเป้าหมายองคก์ร)

• ขัน้ตอนการจัดท า Individual KPI

• องคป์ระกอบของ KPI

• Workshop: KPI (ผลงานหลักทีต่อ้งการวัดผล วธิกีารวัดผล ขอ้มลูของปีทีผ่า่นมา (Baseline) เป้าหมาย
ทีต่อ้งการ (Target)

• ถาม – ตอบ ปัญหาอปุสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้และแนวทางป้องกนั


