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12. หลักสู ตร “Workshop - การกาหนด KPIs สาหรับฝ่ ายงานต่ างๆ ในองค์กร”
Workshop - Set KPIs Target of Each Working Unit in Organization

(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
การกาหนดตัวชี้วดั ที่สาคัญในงาน (KPI) เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผน การปฏิบตั ิ และการติดตามงาน ได้รับความนิยม
จากองค์กรต่างๆ ในการนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานมาหลายปี พอสมควร แต่หลายองค์กรยังมีปัญหาในการ
กาหนด KPIs ให้กบั หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน ซึ่ งมักจะคิดไม่ออกว่าจะกาหนด
อะไรเป็ น KPIs ทาให้มีปัญหาที่ตามมาหลายประการ อาทิ
 แต่ละหน่วยงานมี KPIs จานวนแตกต่างกันมาก บางหน่วยงานมีเพียงไม่กี่ตวั ในขณะที่บางหน่วยงานมีหลายสิ บ
ตัว ซึ่ งดูจะไม่ยตุ ิธรรมในการทางาน
 ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผล KPIs ได้
 KPI หลายตัวทาไม่ได้เนื่ องจากต้องไปอาศัยความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่นด้วย
 ฯลฯ
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนารู ้ถึงกระบวนการทั้งหมดในการบริ หารงานด้วยระบบบริ หารงานตามเป้ าหมาย (ซึ่ ง KPI ก็เป็ น
รู ปแบบหนึ่งในระบบบริ หารงานตามเป้ าหมาย)
2.2 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาสามารถจดจาขั้นตอนในการกาหนด KPI ได้
2.3 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาสามารถกาหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็ นรู ปธรรมได้
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้ถึงเทคนิคในการหา KPI ของงานที่ถูกมองว่าไม่เป็ นรู ปธรรม ได้
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างาน/ พนักงานระดับวิชาชีพขึ้นไป
4. กาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 - ภาพรวมของการวางแผน (Corporate Planning)
- แนวคิดของระบบบริ หารงานตามเป้ าหมาย
- ตัวอย่างเป้ าหมายระดับต่างๆ (Vision/ Mission/ Strategies/ Goals)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 - ความหมายของ KSA (Key Success Area) และ KPI
- เทคนิค 4 ข้อ ในการค้นหา KPIs ในงานของตนเอง
(จะทาให้สามารถหา KPIs ให้แต่ละฝ่ ายได้จานวนมากตามต้องการ)
- เทคนิคในการหา KPIs ด้วยการเขียนขั้นตอนในงาน
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12.00 – 13.00 (พัก) รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 - ข้อควรคานึงในการหา KPIs
- ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (หา KPIs ตามวิธีที่กาหนด)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - เทคนิคพิเศษ (เพิ่มเติม) ในการหา KPIs ของหน่วยงานต่าง
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ KPIs ในการประเมินผลงาน
- ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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