Training Center Service

โครงการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยุคใหม่
หลักสูตร เทคนิคการกําหนด KPIs บนพืน้ ฐาน Balanced Scorecard
สําหรับการบริหารงานบุคคล
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

ป จั จุ บ ัน การดํ า เนิ น งานขององค์ก ารต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ล้ ว นแต่ ต้อ งเผชิญ กับ
สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ลื่นไหล ไร้ทศิ ทาง ทําให้องค์การเหล่านัน้ ต้องเผชิญกับตัวแปรจํานวน
มากทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานซึง่ สามารถก่อให้เกิดผลในเชิงลบ (Negative Impact) ต่อความสําเร็จขององค์การได้
ตลอดเวลา เมือ่ สภาพความเป็ นจริงปรากฏเช่นนี้องค์กรทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเท่านัน้ ที่
จะยืนหยัดอยู่ได้ และถือเป็ นความท้าทายอย่างยิง่ ของผูม้ สี ่วนรับผิดชอบองค์การ และบุคลากรทุกคนทีจ่ ะร่วมประสาน
ความเป็ นหนึ่งเดียวในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ ให้องค์การมีสมรรถนะแข็งแกร่งเพียงพอทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ี
มุ่งมันไว้
่
จากเหตุผลดังกล่าวองค์การจําเป็ นต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)เพื่อกําหนดทิศทาง (Vision)
และภารกิจ (Mission) ขององค์การให้ชดั เจน และต้องสือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ งเพื่อจะได้ร่วมกันจัดทํา
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับทิศทางที่
องค์การต้องการบรรลุ ซึง่ ถือว่าเป็ นเป้าหมายสําคัญสําหรับการดําเนินขององค์การ (Organizational Goal)
Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI) ถือเป็ นเครื่องมือการบริหารจัดการที่
ได้รบั การยอมรับอย่างมากว่าเป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
ได้เป็ นอย่างดี เพราะจะช่วยทําให้การดําเนินงานขององค์การมีความครอบคลุมมิตสิ าํ คัญต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จของ
องค์การ ได้แก่ มิตดิ า้ นการเงิน (Financial) มิตลิ กู ค้า (Customer) มิตกิ ระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน (Internal Business
Process) มิตกิ ารเรียนรูแ้ ละการเจริญเติบโตของพนักงาน (Learning and Growth) ดังนัน้ การนํา BSC และ KPI มาใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุ นให้การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การ และการนํ าไปปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ
และเกิดความสมดุลมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์
ของการสัมมนาครัง้ นี้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการสัมมนาได้เข้าใจถึงเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การ และนํามาใช้เป็ น
ั ยความสําเร็จ (Critical Success Factor) ของ
แนวทางในการกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และปจจั
องค์การโดยนํา Balanced Scorecard และ KPI มาใช้เป็ นเครือ่ งมือช่วยพัฒนาการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การและของ
หน่วยงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุลในการดําเนินงานมากยิง่ ขึน้
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หัวข้อการอบรม
• การกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์การ
• การกําหนด KPI โดยใช้หลัก SMART
• Balanced Scorecard (BSC) : เครือ่ งมือสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์
• ประโยชน์ของการนํา BSC ไปใช้ในองค์การ
• การกําหนดปจั จัยความสําเร็จ (Critical Success Factor) ในแต่ละมิตขิ อง BSC
• การสร้างตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (Key Performance Indicator - KPI)
• ลักษณะของ KPI ทีด่ ี และ KPI ทีไ่ ม่ดี
• แนวทางการวัดผลสําเร็จของ KPI
• ปญั หา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการนํา KPI ไปใช้
วิ ธีการอบรม
• บรรยาย
• Workshop/Case Study
วิ ทยากร ดร. บดี ตรีสคุ นธ์
•
•
•
•
•
•

ผูอ้ านวยการศูนย์ความเป็ นเลิศการเรียนรู้
ทีป่ รึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทีป่ รึกษาด้านการจัดการความรู้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาจารย์พเิ ศษวิชากลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
อดีตกรรมการรับเชิญ คณะทางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทางานกับองค์การชัน้ นาภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการอบรม

1-2 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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