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หลักสู ตร กลยุทธ์ ประเมินผล KPIอิง BSC ให้ บรรลุผลสาเร็จ
** คอร์ สอบรม เน้ นWorkshop รับจากัด

BSC
หลักสู ตร ภาษาไทย
หลักการและเหตุผล
KPIs (Key Performance Indicators) ดัชนีช้ ีวดั ผลงานหลัก หากมีความเข้าใจในการกาหนด การเก็บ มี
ประโยชน์มาก เพราะมิใช่เพียงการใช้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี หรื อเพียงการขึ้นเงินเดือนอย่างเดียว
แต่ทาให้ทราบว่าองค์กรต้องผลักดันบุคลากรให้เก่ง มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นไปในทิศทางใด การทา KPIs อิง BSC นั้น
กลุ่มผูร้ ิ เริ่ มทาต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถสื่ อสารให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกภาคส่ วน มีความเข้าใจ รู ้หลักการ
เก็บตัวชี้วดั แก้ไขปรับปรุ ง จึงจะสามารถทาให้การดาเนินงาน ( Implementation) ประสบความสาเร็จ ตัวชี้วดั ที่ดี
ตรงงานตามหลัก S-M-A-R-T ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเป็ นรู ปธรรมอย่างยัง่ ยืนและมีความผูกพันในงานสู ง
หลักสู ตร “กลยุทธ์ ประเมินผล KPIอิง BSC ให้ บรรลุผลสาเร็จ” เหมาะสาหรับ องค์กรที่เริ่ มจะ
จัดทา KPI หรื อจัดทามาแล้วระยะหนึ่ง คอร์ ส อบรม วิทยากรเป็ นที่ปรึ กษาเฉพาะทางด้านระบบประเมินผลทั้ง
ในและต่างประเทศ เริ่ มสอนจากการทาความเข้าใจการจัดทาตัวประเมินผลงาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างการ
ประเมินผล เรี ยนรู ้การตั้งตัวชี้วดั แบบอิงBalanced Scorecard (BSC) & Action Plan (ตามPolicyองค์กร) เรี ยนรู ้
การเก็บตัวชี้วดั องค์กร รายแผนก รายบุคคล การจัดเก็บสารระบบ(Dictionary)อย่างมีมาตรฐาน ท้ายการอบรม
ทุกเรื่ อง มีการฝึ ก Practice รายกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมวิทยากร มอบหมายงานให้ผเู ้ ข้าอบรมไปฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
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ทาไมจึงควรอบรมหลักสู ตรนี้
หลักสู ตร “กลยุทธ์ ประเมินผล KPIอิง BSC ให้ บรรลุผลสาเร็จ” นี้ ช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วม
อบรมมีความรู ้ความเข้าใจการกาหนดตัวชี้วดั KPIs&BSCที่เหมาะสมถูกต้อง สามารถนาเทคนิคและ
แนวทางการจัดทา ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานหน่วยงานและการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรได้ตรงตามนโยบาย มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ที่มีมาตรฐาน สามารถนา
ผลประเมินมาต่อยอดการพัฒนาสร้างคนเก่งในองค์กร จัดทาตัวชี้วดั บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิ ทธิภาพพร้อมปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ
➢ ฝ่ ายบริ หารพัฒนาองค์กร
➢ ผูจ้ ดั การ
➢ หัวหน้างาน

รู ปแบบการอบรม
➢
➢
➢
➢

Pre - Post Test (ทดสอบก่อน และ หลังอบรม)
Workshop : Manual and Computer
Case Study
Homework (มอบหมายงานและการ apply ไปใช้ ในงานหลังอบรม)

อุปกรณ์ หรื อเอกสารทีผ่ ู้เข้ าอบรมต้ องจัดเตรียมมาในวันอบรม
➢
➢
➢
➢

คอมพิวเตอร์Notebook (หากมี)
ใบหน้าที่งาน/ใบ JD ของตนเองและลูกน้อง อย่างละ 1 ชุด (หากมี)
ใบแผนผังองค์กร(Organization Chart) 1 ชุด
รายการสถิติต่างๆ ที่เคยเก็บเป็ นข้อมูลในหน้าที่งานหรื อแผนก
ย้อนหลังปี นี้และปี ที่ผา่ นมา 1 ปี (หากมี)
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จานวนผู้เข้ าอบรม
คอร์ สนี้ รับจากัดกลุ่ม เนื่องจากเป็ น Workshop Class 10-25 ท่าน

ระยะเวลาอบรม

หลักสู ตรนี้ อบรม 3 วัน รุ่ นละ 7 ชัว่ โมง/วัน
ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.*

วิทยากรอบรมเฉพาะหลักสู ตรนี้
อาจารย์ วียร์ ฎา กวิณรวีบริ รักษ์
วิทยากรและทีป่ รึกษาระบบประเมินผล
ประสบการณ์ ทปี่ รึกษาองค์ กรด้ านระบบพัฒนาประเมินผลทัง้ ในและต่ างประเทศ
** ขอประวัติอาจารย์ เพิ่มเติม ได้ ที่ฝ่ายลูกค้ าสัมพันธ์ หรื อเมล ophconsultant@gmail.com

สิ่ งทีค่ าดว่ าผู้อบรมจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความรู ้และเข้าใจ KPI&BSC
มีทกั ษะการกาหนดตัววัดผลงานหลัก
เข้าใจกระบวนการจัดเก็บ KPIตามสารระบบ
วิเคราะห์การกาหนดตัวชี้วดั ตามหลัก SMART ได้ครบ
กาหนดตัวชี้วดั ถูกต้องตามหน้าที่งาน
ทาการประเมินผล KPI ได้ตามเกณฑ์และนโยบาย
มีการปรับปรุ ง แก้ไขตัวชี้วดั ต่อเนื่อง

3

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

บริษัท ออเรียนทอล ฟี นิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
www.ophconsultant.com
E-mail : ophconsultant@gmail.com / info@ophconsultant.com

้อหาหลักสู ตรอบรมภายใน (3วัน)
หลักสู ตร กลยุท(เวลา
ธ์ เนืป09.00
ระเมิ-17.00
นผลน.)KPIอิ
ง BSC ให้ บรรลุผลสาเร็จ
หรื อตามเวลาลูกค้ าเลือก

วันที่ 1
(เรียนรู้ หลักการตั้งตัวชี้วดั หลัก ตัวชี้วดั รองอิงนโยบายหรื อBSC,การกาหนดสั ดส่ วนตัวชี้วดั
KPIs)
1. วิทยากรทดสอบความรู ้ก่อนอบรม ( Pre -Test) เรื่ อง Basic of KPI
2. ความรู ้เบื้องต้นและเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการจัดทาตัวชี้วดั ผลงานหลัก(KPI)
3. กรณีศึกษา(Case study) : ตัวอย่ างแบบ Checklist & KPIs
4. กรณีศึกษา(Case study) :ตัวอย่ างแบบประเมินผลปฏิบัติงานรายปี
(Performance Appraisal Form)
5. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง การจัดทาตัวชี้วดั Balanced Scorecard(BSC)และแบบมุ่ง
เป้าหมายงาน( MBO)/Action Plan แบบใดเหมาะสมกับองค์กร/ธุรกิจของท่าน?
6. เทคนิคการเลือกและตั้งตัวชี้วดั (PIs) จากใบ JD
7. เทคนิคการเลือกและตัวชี้วดั หลัก (KPIs) ลงแบบฟอร์ม
8. เทคนิคการกาหนดตัวชี้วดั ร่ วมสายงานและตัวชี้วดั กิจกรรม
9. แนวทางการกาหนดน้ าหนักคะแนนเลือกสัดส่ วนตัวชี้วดั (Weight Score)
10. Focus Group :ระดมความคิด เรื่ อง ปัญหาจากการประเมินผลทีผ่ ่ านมา
11. Workshop 1 : ฝึ กกาหนดตัวชี้วดั PIs ตามกลุ่มงานลงแบบฟอร์ ม
12. Workshop 2: ฝึ กเลือก KPIs ลงแบบฟอร์ มประเมินผลจริง(วิทยากรกาหนดขึน้ )
13. เรี ยนรู ้เพิ่มเติม ตามประเด็นปัญหาที่พบจริ งและจากถาม ตอบวิทยากร
14. ทดสอบรายบุคคล( Post -Test)
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หลักสู ตร กลยุทธ์ จัดทา KPIs &Competencyให้ บรรลุผลสาเร็จ

วันที่ 2
(เรียนรู้ การใช้ สูตรคานวณ,แบบฟอร์ มประเมิน ,พจนานุกรมต่ างๆ,การนาไปใช้ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ทาไมองค์กรต้องมี KPIs Dictionary
เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและจัดทา KPIs Dictionary
Workshop 3: ฝึ กกาหนด KPIs Dictionary
เทคนิคการวางแผนนาไปใช้ปฏิบตั ิทุกแผนกงาน(Action Plan)
สรุ ประยะเวลา การวางแผน การปรับระบบงาน การจัดทาKPI
เรี ยนรู ้การใช้สูตรคานวณประเมินปลายปี
เรี ยนรู ้การ แบ่งกลุ่มตัดเกรด การแบ่งสรรคะแนน
Workshop 4: การตัดเกรดแบบมาตรฐาน
Case Study : ตัวอย่างการนาผลประเมินช่องว่างความสามารถ(GAP)พัฒนารายบุคคล IDP
Brain storming แนวทางการจัดทาและแนวทางแก้ปัญหา
ทดสอบรายบุคคล(Test) :ฝึ กกาหนดตัว KPI รายบุคคล
ชัว่ โมง “คาถามและคาตอบ จากวิทยากร”
มอบใบประกาศนียบัตร
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