การออกแบบตัวชีว้ ดั Smart KPI เพื่อวัดผลงาน (2D)

Course outline
การออกแบบตัวชี้วดั Smart KPI เพื่อวัดผลงาน
(สั มมนาเชิงปฏิบัติการ)

(How to...design SMART KPIs )
(2 วัน)
โดย

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักการ/แนวความคิด
KPI (Key Performance Indicators) หรื อดัชนีช้ ี วดั ผลงาน เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่นามาใช้ในการบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ เพื่อทาให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบตั ิไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
หรื อพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรื อเป้ าหมายขององค์กรได้ ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่พนักงานทุก
คนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจ และถ้าสามารถนา KPI ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะทาให้เกิดการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่องค์กรมักจะไม่
ประสบผลสาเร็ จในการนาระบบ KPI มาใช้งานก็คือ การตั้ง KPI ไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพอย่างที่ควรจะเป็ น ซึ่งมี
สาเหตุจากปั จจัยหลายอย่างในองค์กร
 หลักสู ตรการฝึ กอบรมนี้ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้ผป
ู ้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการ
กาหนด “ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ” ของผลงานหรื อ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง และ
แนวทางการนา KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ที่องค์กรคาดหวังได้ในที่สุด


วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้เข้าใจหลักการและความจาเป็ นในการใช้ ดัชนีช้ ีวดั
 เพื่อเข้าใจขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีช้ ี วดั
 เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้
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 เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้างดัชนี

ชี้วดั
 เพื่อรู ้ถึงแนวทางในการนา KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
วันที่ 1
 แนวคิดและหลักการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานองค์กรสมัยใหม่
 หลักการวัดผลสาเร็ จขององค์กร
 การวางแผนและบริ หารแผนกลยุทธ์
 เครื่ อมือและการวัดผลการปฏิบตั ิงานสมัยใหม่
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกัน
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis และ Five Force Model
 การกาหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
 แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และระดับหน่วยงาน
 แนวทางการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
 จากกลยุทธ์สู่ตวั ชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงาน
 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
 ความหมายและความสาคัญของ Objective , Balanced Scorecard หรื อ Score Card อื่น ๆ
 การจัดทาแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิงานด้วยแผนที่กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วดั
 การเชื่อมโยงและกระจายกลยุทธ์สู่ฝ่ายงานเพื่อกาหนดตัวชี้วดั เชิงกลยุทธ์ระดับฝ่ ายงาน

วันที่ 2
 แนวคิดและหลักการกาหนดเป้ าหมาย และจัดทาดัชนีช้ ีวดั KPIs
 การกาหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั ของหน่วยงาน/องค์กร
 ลักษณะและประเภทของตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย
 ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้ าหมาย การเลือกตัวชี้วดั ที่เหมาะสม
 เทคนิคการจัดทา KPIs ให้เป็ นธรรมและทาให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
 กระบวนการออกแบบและการกาหนด KPI
 การจัดทา KPI ที่มาจากแผนธุ รกิจและองค์กร สู่ แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
 กระบวนการวิเคราะห์และจัดทา KPI ของหน่วยงานและตามตาแหน่งหน้าที่หรื องานประจา
 แนะนาดัชนีช้ ี วดั KPIs ที่สาคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ประโยชน์ และการนาไปใช้งาน
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 ปั ญหา อุปสรรค และการแก้ไขปั ญหาจากการใช้ KPI
 การนา KPI ไปเยือ่ งโยงกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
 ระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
 การกาหนดระดับความสาคัญของตัวชี้วดั เพื่อการประเมินผล
 การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคล
 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มี KPI

Work Shop / กรณีศึกษา
 ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุ รกิจ และ ระดับฝ่ ายงาน
 ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
 การออกแบบและกาหนด KPI ระดับฝ่ ายงาน
 การวิเคราะห์และออกแบบ KPI จากงานตามตาแหน่งหน้าที่หรื องานประจา หรื อการกาหนด

ตัวชี้วดั ระดับบุคคล

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
 การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
 อภิปรายกลุ่ม
 Case Study และ Workshop
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