Product Code : 02-006-001

หลักสูตร การสร้ างดัชนีชวี ้ ัดความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุ นแรงมากขึ ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึง
ต้ องมีการปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยเริ่ มที่จะใช้ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ ามาช่วยใน
การบริ หารและการดาเนินงานมากยิ่งขึน้ แนวคิดการบริ หารที่กาลังได้ รั บความนิยมอย่างมากใน
ปั จจุบนั ได้ แก่เรื่ องการประเมินผลองค์กร และการกาหนดตัวชี ้วัด (Performance Measurement and
Key Performance Indicators) ซึ่งจะทาให้ ผ้ บู ริ หารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้ นในสิ่งที่เป็ น
ความสาเร็ จขององค์กร อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือที่ผ้ บู ริ หารสามารถใช้ ในการบริ หารองค์กร ตลอดจน
ประเมินผลการดาเนินงานทังในระดั
้
บองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย
 การฝึ กปฏิบตั ิและกรณีศกึ ษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบถึงหลักการและแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวัดผล
สาเร็ จขององค์กร
2. เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจเทคนิคการวัดผลสาเร็จขององค์กรวิธีตา่ งๆ
3. เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ในทางปฏิบตั ิเพื่อสร้ างดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จในการทางาน
4. เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
09.00-12.00 น.  หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)
 กระบวนการกาหนดดัชนีชี ้วัด (KPI)
 การกาหนดดัชนีชี ้วัด และการกระจายดัชนีชี ้วัดระดับองค์กรสูฝ่ ่ ายงาน
 การจัดทาKPI Dictionary
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.0 .  Workshop: การกาหนดดัชนีชี ้วัด

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)
 กระบวนการกาหนดดัชนีชี ้วัด (KPI)
 การกาหนดดัชนีชี ้วัด และการกระจายดัชนีชี ้วัดระดับองค์กรสูฝ่ ่ ายงาน
 การจัดทา KPI Dictionary
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนักงาน หัวหน้ างาน ผู้จดั การ ผู้บริ หาร
จานวนผู้เข้ าอบรม

25-30 คน

 Workshop: การจัดทาKPI Dictionary
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
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หลักสูตร การสร้ างดัชนีชวี ้ ัดความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ องฉายภาพ LCD Projector
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip Chart และปากกาเคมี
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาวันละ
ราคาวันละ

จานวน
1 เครื่ อง
4-5 ชุด
25,000 บาท
31,250 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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