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โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร : เทคนิคการกาํหนด KPI บนพื้ นฐาน Balanced Scorecard
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วิทยากร : อาจารย ์บดี  ตรีสุคนธ ์
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัการดาํเนินงานขององค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ล้วนแต่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อม

ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ล่ืนไหล ไร้ทศิทาง  ทาํให้องค์การเหล่าน้ันต้องเผชิญกบัตัวแปรจาํนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานซ่ึงสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงลบ (Negative Impact) ต่อความสาํเรจ็ขององค์การได้ตลอดเวลา เมื่อสภาพ

ความเป็นจริงปรากฏเช่นน้ีองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพสงูเท่าน้ันที่จะยืนหยัดอยู่ได้ และถือ

เป็นความท้าทายอย่างย่ิงของผู้มีส่วนรับผิดชอบองค์การ และบุคลากรทุกคนที่จะร่วมประสานความเป็นหน่ึงเดียวในการปฏิบัติ

ภารกิจเพ่ือให้องค์การมีสมรรถนะแขง็แกร่งเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้  จากเหตุผลดังกล่าว

องค์การจาํเป็นต้องจัดทาํแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning)เพ่ือกาํหนดทศิทาง (Vision) และภารกิจ (Mission) ขององค์การ

ให้ชัดเจน และต้องสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือจะได้ร่วมกันจัดทาํแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึง

แผนการดาํเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับทศิทางที่องค์การต้องการบรรลุ ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย

สาํคัญสาํหรับการดาํเนินขององค์การ (Organizational Goal)     

 Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicator (KPI)  ถือเป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ได้รับ

การยอมรับอย่างมากว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้เป็น

อย่างดี เพราะจะช่วยทาํให้การดาํเนินงานขององค์การมีความครอบคลุมมิติสาํคัญต่าง ๆ ที่เอื้ อต่อความสาํเร็จขององค์การ 

ได้แก่ มิติด้านการเงิน (Financial)  มิติลูกค้า (Customer)  มิติกระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Business Process) 

มิติการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของพนักงาน (Learning and Growth) ดังน้ันการนาํ BSC และ KPI มาใช้ประกอบการ

วางแผนกลยุทธจ์ะช่วยสนับสนุนให้การจัดทาํแผนกลยุทธข์ององค์การ และการนาํไปปฏบิัติมีประสทิธิภาพและเกิดความสมดุล

มากย่ิงข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค ์ 

ของการสมัมนาคร้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสมัมนาได้เข้าใจถึงเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การ และนาํมาใช้เป็นแนวทาง

ในการกาํหนดวิสยัทศัน์ (Vision) ภารกจิ (Mission) และปัจจัยความสาํเรจ็ (Critical Success Factor) ขององคก์ารโดยนาํ 

Balanced Scorecard และ KPI มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาการจัดทาํแผนกลยุทธข์ององคก์ารและของหน่วยงานให้ มี

ประสทิธภิาพและเกดิความสมดุลในการดาํเนินงานมากย่ิงข้ึน  
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3. หวัขอ้การอบรม 

• การกาํหนดวิสยัทศัน์ (Vision)   ภารกจิ (Mission)  และกลยุทธ ์(Strategy) ขององคก์าร  

• การกาํหนด KPI โดยใช้หลัก SMART  

• Balanced Scorecard (BSC) : เคร่ืองมือสาํหรับการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 

• ประโยชน์ของการนาํ BSC ไปใช้ในองค์การ 

• การกาํหนดปัจจัยความสาํเรจ็ (Critical Success Factor) ในแต่ละมิติของ BSC  

• การสร้างตัวช้ีวัดผลการปฏบิัตงิาน (Key Performance Indicator - KPI)   

• ลักษณะของ KPI ที่ดี  และ KPI ที่ไม่ดี 

• แนวทางการวัดผลสาํเรจ็ของ KPI 

• ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการนาํ KPI ไปใช้ 

 

4. วิธีการอบรม 

♦ บรรยาย 

♦ อภิปรายกลุ่ม 

♦ Workshop 

5. วิทยากร อาจารยบ์ดี   ตรีสุคนธ ์   

• ผู้อาํนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ 

• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

• อาจารย์พิเศษวิชากลยุทธก์ารวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

• กรรมการรับเชิญ คณะทาํงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• ประสบการณท์าํงานกบัองค์การช้ันนาํภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
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id-line: pisit131918 

http://www.trainingservice.co.th/
mailto:admin@trainingservice.co.th

	โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการกำหนด KPI บนพื้นฐาน Balanced Scorecardระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
	วิทยากร : อาจารย์ บดี  ตรีสุคนธ์
	3. หัวข้อการอบรม
	4. วิธีการอบรม
	5. วิทยากร อาจารย์บดี   ตรีสุคนธ์


