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พีระมิดสมรรถนะ : ควบคุม ว ัดผล และพ ัฒนา ทงั้ Supply Chain

(SC Performance Pyramid : Metric Integration)

โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
ความยังยื
่ นในการบริหารกิจการเกิดจากความสามารถในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ 5 กลุ่ม
ซึง่ ประกอบด้วย ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ผูส้ ง่ มอบ และสังคม โดยการนาคุณค่าทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการมานาเสนอผ่านสินค้า บริการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ภายใต้กระบวนการในการตอบสนองต่อคุณค่าดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการต่างๆภายใต้การบริหารจัดการตลอด
โซ่อุปทานทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และต้องมีสมรรถนะการดาเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศในทุกๆกระบวนการทัง้ การ
วางแผน การจัดซือ้ ผลิต ส่งมอบ การรับ-ส่งคืน รวมทัง้ ระบบและกลไกพืน้ ฐานต่าง ทีช่ ว่ ยขับเคลื่อนการทางานทัง้ โซ่อุปทาน
สมรรถนะเหล่านี้จาเป็ นต้องวัดผลออกมาเพื่อบอกว่าการดาเนินกิจการในปั จจุบนั และองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ ชื่อมโยง
กันมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการทีร่ วดเร็ว ทันตามความเปลีย่ นแปลงของลูกค้า และอยู่บนพืน้ ฐาน
ของต้นทุนการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม มีการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
พีรมิดสมรรถนะ คือ ตัวแบบของการกาหนดและวัดสมรรถนะทีค่ รอบคลุมในทุกมิตขิ องตัววัด และทุกกระบวนงาน
ตลอดโซ่อุปทานทีส่ าคัญและจาเป็ น โดยอยู่บนพืน้ ฐานของความเชื่อมโยงและสมดุล เพื่อนามาซึง่ การพัฒนาและปรับปรุงให้
เกิดความยังยื
่ นของกิจการต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด และองค์ประกอบในการจัดการตลอดโซ่อุปทาน
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการประเมินสมรรถนะของการดาเนินงานตลอดโซ่อุปทาน
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีสมรรถนะในการจัดการตลอดโซ่อุปทานดีขน้ึ
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หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1. แนวคิดและความสาคัญของการจัดการตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain)
2. องค์ประกอบ 4P ทีต่ อ้ งดาเนินการสาหรับการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
3. พีระมิดสมรรถนะทีใ่ ช้การควบคุม วัดผล ขับเคลื่อนการดาเนินงานในโซ่อุปทาน (Supply Chain)
-

สมรรถนะในการวัดและควบคุมความน่าเชื่อถือในการดาเนินงาน (Reliability)

-

สมรรถนะในการวัดและควบคุมความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness)

-

สมรรถนะในการวัดและควบคุมความคล่องตัวในการดาเนินงาน (Agility)

-

สมรรถนะในการวัดและควบคุมต้นทุนในการดาเนินงาน (Cost)

-

สมรรถนะในการวัดและควบคุมประสิทธิภาพของการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)

-

สมรรถนะในการวัดและขับเคลื่อนองค์กรสูค่ วามยังยื
่ น (Sustain)

4. การกระจายตัวชีว้ ดั สูก่ ารควบคุมตลอดโซ่อุปทาน (Process/Metrics Alignment) และ Application ในการสร้างความ
เชื่อมโยงของระบบการวัดผล
5. การเข้าถึง ตรวจสอบ และ Benchmark สมรรถนะขององค์กร คู่แข่ง หรือคู่คา้ และกลุ่มธุรกิจ ผ่าน Supply Chain
Application Platform
6. แนวทางการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) สูค่ วามยังยื
่ น
7. Workshop / Case Study

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน วันละ 6 ชัวโมง
่ (09:00 – 16:00 น.) รวม 12 ชัวโมง
่
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : การบรรยายสรุป/ตัวอย่าง/กรณีศกึ ษา/ Workshop
เหมาะสาหรับ :
1. ผูบ้ ริหาร / QMR (MR)
2. หัวหน้างาน หรือผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาระบบการวัดผล และควบคุมการดาเนินงาน
3. ผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาปรับปรุงงานขององค์กร
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