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Key Performance Indicators for Excellence Management
หลักการและเหตุผล
การทีอ่ งค์การจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการเติบโตได้อย่างยังยื
่ นนัน้ องค์การจาเป็ นจะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของธุรกิจ อีกทัง้ มีวธิ กี ารวัดผลงานทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน เป็ นธรรม และง่ายต่อ
การตีความให้เข้าใจได้ตรงกัน แต่ปัญหาที่มกั พบในทุกองค์กร คือ การถ่ายทอดดัชนีช้วี ดั ผลงานจากระดับองค์กร (ซึ่งมัก
ออกแบบการวัดผลไว้อย่างดีเยีย่ มแล้ว) ลงสู่ระดับหน่ วยงาน และระดับบุคคล ไม่สามารถทาให้เกิดความชัดเจน และสะท้อน
ผลลัพธ์กลับไปยังองค์กรได้อย่างเป็ นธรรมว่า หน่ วยงานใด หรือผู้ใดทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างความสาเร็จให้กบั องค์กรมากกว่ากัน เพื่อ
ทีว่ ่าผูบ้ ริหารจะสามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างถู กฝาถูกตัว ก่อให้เกิดแรงจูงใจและขวัญกาลังใจทีจ่ ะรังสรรค์ผลงานให้ดี
ยิง่ ขึน้ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการวัดผลงานทีถ่ ูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาแนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการวัดผลงานข้างต้นมาจัดทาตัวชีว้ ดั ผลงานหลักใน
ระดับหน่วยงาน ระดับทีมงาน และระดับพนักงานได้ดว้ ยตนเอง
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงวิธกี ารนาดัชนีชว้ี ดั ผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้ องกันปั ญหาจากการใช้
เครื่องมือทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึง่ จะทาให้การใช้ดชั นีชว้ี ดั ผลงานหลักเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมถึงได้รบั ฟั งข้อท้วงติง ข้อคิด ข้อควรระวัง เพื่อ
นาไปใช้วเิ คราะห์และปรับปรุงดัชนีชว้ี ดั ผลงานได้อย่างถูกต้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. หน่วยงานมีเป้ าหมายการทางานทีช่ ดั เจน และสามารถสือ่ สารเป้ าหมายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบได้โดยง่าย
2. พนักงานในระดับต่างๆ เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และรับทราบว่าการทางานของตนมีสว่ นช่วยให้บริษทั
ประสบความสาเร็จได้อย่างไร
3. สร้างความเป็ นธรรมในการทางานให้กบั พนักงานและมีสว่ นช่วยจูงใจให้พนักงานทางานในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ผูเ้ ข้าอบรม
1. ได้รวู้ ่าตนเองมีความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ผลงานมาก/น้อยเพียงใด อะไรคือจุดทีย่ งั พิจารณาได้ไม่
รอบคอบ (Improvement Area) อะไรคือจุดทีต่ อ้ งคงสถานะไว้ เพราะเป็ นจุดแข็งหรือจุดเด่นของตนเอง (Strengthen
Area)
2. มีความเชีย่ วชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเห็นมุมมองทีแ่ ตกต่าง เพื่อนาไปต่อยอดสาหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาดัชนีชว้ี ดั ผลงานได้อย่างดีเยีย่ มต่อไป
รูปแบบการเรียนรู้
เป็ นการฝึ กอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Learning Course) เน้นการลงมือปฏิบตั มิ ากกว่าการได้ฟัง ซึง่ ได้แก่ การ
บรรยาย การลงมือปฏิบตั ิ (Workshop) การยกกรณีตวั อย่าง (Example Case) ทัง้ ทีล่ ม้ เหลวและประสบความสาเร็จ การ
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แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาผลการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ จนสุดท้ายสามารถพัฒนา
ดัชนีชว้ี ดั ผลงาน และสามารถให้ขอ้ เสนอแนะต่อการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ผลงานทีถ่ ูกต้องได้เอง
กาหนดการ
เนื้ อหาการเรียนรู้
 ปูพน้ื ฐานความรูเ้ กีย่ วกับการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ผลงาน ได้แก่
 นิยาม ความหมาย ความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการวัดผลงาน
 วิวฒ
ั นาการของการวัดผลงาน และเครื่องมือทีใ่ ช้ตงั ้ แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั
 วิธกี ารตัง้ เป้ าหมาย และดัชนีชว้ี ดั ผลงาน
 ข้อดีของการมีดชั นีชว้ี ดั ผลงาน
 วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพดัชนีชว้ี ดั ผลงาน และปั จจัยแห่ง
ความสาเร็จในการสร้างดัชนีชว้ี ดั ด้วยหลักการ SMART
 ฝึกปฏิบตั อิ อกแบบดัชนีชว้ี ดั ผลงาน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์
KPI Alignment Analysis จากเป้ าหมายองค์กรสูเ่ ป้ าหมาย
หน่วยงาน Workflow Analysis or Work Analysis เพื่อจัดทา
ตัวชีว้ ดั รายตาแหน่ง/รายบุคคล
 สรุปบทเรียน ทบทวนวิธกี ารจัดทา และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมต่อ
การนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

จานวน
รูปแบบการเรียนรู้
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ถาม-ตอบ

-

การลงมือปฏิบตั ิ
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับวิทยากร

-

บรรยาย ถาม-ตอบ

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม Workshop
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