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1. หลักการและเหตุผล

ปั จจุบนั การดําเนินงานขององค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ล้ วนแต่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้ อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลื่นไหล ไร้ ทศิ ทาง ทําให้ องค์การเหล่านั้นต้ องเผชิญกับตัวแปรจํานวนมากที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานซึ่งสามารถก่อให้ เกิดผลในเชิงลบ (Negative Impact) ต่อความสําเร็จขององค์การได้ ตลอดเวลา เมื่อสภาพ
ความเป็ นจริงปรากฏเช่ นนี้องค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้ และถือ
เป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งของผู้มีส่วนรับผิดชอบองค์การ และบุคลากรทุกคนที่จะร่วมประสานความเป็ นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อให้ องค์การมีสมรรถนะแข็งแกร่ งเพียงพอที่จะบรรลุเป้ าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นไว้ จากเหตุผลดังกล่ าว
องค์การจําเป็ นต้ องจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)เพื่อกําหนดทิศทาง (Vision) และภารกิจ (Mission) ขององค์การ
ให้ ชัดเจน และต้ องสื่อสารให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องได้ รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อจะได้ ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึง
แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานให้ สอดคล้ องกับทิศทางที่องค์การต้ องการบรรลุ ซึ่งถือว่าเป็ นเป้ าหมาย
สําคัญสําหรับการดําเนินขององค์การ (Organizational Goal)
Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI) ถือเป็ นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ได้ รับ
การยอมรับอย่ างมากว่ าเป็ นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันขององค์การได้ เป็ น
อย่ างดี เพราะจะช่ วยทําให้ การดําเนินงานขององค์การมีความครอบคลุมมิติสาํ คัญต่ าง ๆ ที่เอื้อต่ อความสําเร็จขององค์การ
ได้ แก่ มิติด้านการเงิน (Financial) มิติลูกค้ า (Customer) มิติกระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Business Process)
มิติการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของพนักงาน (Learning and Growth) ดังนั้นการนํา BSC และ KPI มาใช้ ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุนให้ การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การ และการนําไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
ของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการสัมมนาได้ เข้ าใจถึงเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การ และนํามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และปัจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factor) ขององค์การโดยนํา
Balanced Scorecard และ KPI มาใช้ เป็ นเครื่องมือช่วยพัฒนาการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การและของหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความสมดุลในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
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3. หัวข้อการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์การ
การกําหนด KPI โดยใช้ หลัก SMART
Balanced Scorecard (BSC) : เครื่องมือสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์
ประโยชน์ของการนํา BSC ไปใช้ ในองค์การ
การกําหนดปัจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factor) ในแต่ละมิติของ BSC
การสร้ างตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิ าน (Key Performance Indicator - KPI)
ลักษณะของ KPI ที่ดี และ KPI ที่ไม่ดี
แนวทางการวัดผลสําเร็จของ KPI
ปัญหา อุปสรรค และข้ อพึงระวังในการนํา KPI ไปใช้

4. วิธีการอบรม
♦ บรรยาย
♦ อภิปรายกลุ่ม
♦ Workshop

5. วิทยากร อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
•
•
•
•
•

ผู้อาํ นวยการศูนย์ความเป็ นเลิศการเรียนรู้
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์พิเศษวิชากลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
กรรมการรับเชิญ คณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประสบการณ์ทาํ งานกับองค์การชั้นนําภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
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