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หลักสูตร Balanced Scorecard เครื่ องมือแปลงวิสัยทัศน์ ส่ ูการปฏิบัติ
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงมี
ความจาเป็ นต้ องมีการปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ศาสตร์ การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ใหม่ๆ จึงเป็ น
สิ่งที่องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาเพื่อช่วยในการสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน แนวคิด Balanced
Scorecard ก็ เป็ นอีกหนึ่งแนวคิดที่กาลังได้ รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบัน เนื่องจากแนวคิด
ดังกล่าวจะเป็ นเครื่ องมือในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสูก่ ารปฏิบตั ิโดยอาศัยการวัด การประเมิน
และการกาหนดตัวชี ้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะ
ทาให้ ผ้ ูบริ หารสามารถทราบถึงผลของการตัดสินใจในเชิ งกลยุทธ์ นอกจากนี ้แนวคิด Balanced
Scorecard ยังช่วยให้ องค์กรเกิดความสอดคล้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้ นใน
สิง่ ที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กรร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบถึงหลักการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจหลักการและแนวคิด Balanced Scorecard
3. เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิเพื่อสร้ างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อันจะนาไปสูก่ าร
จัดทาแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กร
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ฝึกปฏิบตั ิการจัดทาแผนที่ทางธุรกิจขององค์กรของท่าน
วิธีการฝึ กอบรม
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
จานวนผู้เข้ าอบรม

การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ กรณีศกึ ษา และนาเสนอผลงาน
ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ างาน หรื อผู้สนใจทัว่ ไป
25-30 คน
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กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 12:00 


12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 

กิจกรรม
แนวคิดระบบการบริ หารจัดการสมัยใหม่
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)
กระบวนการจัดทาBSC

แนวทางกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic Objective )
ตามแนวคิด BSC
 Workshop: กรณีศกึ ษา การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตามแนวคิด BSC

วันที่สอง
เวลา
9:00 – 12:00

กิจกรรม

 แนวทางการกาหนดแผนที่ทางกลยุทธ์(Strategy Map)
 Workshop: การกาหนดแผนที่กลยุทธ์
 หลักการจัดทาดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จของงานระดับองค์กร /ฝ่ ายงาน
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00  การแปลงกลยุทธ์สแู่ ผนการปฏิบตั ิ
 การกระจายดัชนีชี ้วัดสูร่ ะดับฝ่ ายต่าง ๆ (ฝ่ ายงาน)
 การทบทวนผลและดาเนินการแก้ ไขปรับปรุง
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
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หลักสูตร Balanced Scorecard เครื่ องมือแปลงวิสัยทัศน์ ส่ ูการปฏิบัติ
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ องฉายภาพ LCD Projector
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip Chart และ ปากกาเคมี
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคา
ราคา

จานวน
1 เครื่ อง
4-5 ชุด

50,000 บาท
62,500 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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