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หลักสูตร “Strategic Performance Management System” 
“การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์”

1.หลกัการและเหตุผล
โจทยส์ าคัญของธรุกจิในปัจจบุัน คอื ความผันผวนของตลาด ลกูคา้มตีัวเลอืกมากขึน้ การแขง่ขัน

รนุแรงขึน้ ปัจจัยแวดลอ้มตา่งๆ เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ซึง่ท าใหอ้งคก์รตา่งๆหลายๆองคก์รไม่

สามารถบรหิารจัดการหรอืด าเนนิการแบบเดมิๆ ไดอ้กีตอ่ไป ทกุองคก์รตอ้งมกีารปรับตัวรับการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆทีเ่ขา้มากระทบธรุกจิ ซึง่ไมง่่ายเหมอืนยคุกอ่นๆ 

ระบบการบรหิารจัดการ ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล ทีช่ว่ยใหอ้งคก์รท างานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ ท างานตอบโจทยต์รงประเด็น และมโีอกาสบรรลเุป้าหมายไดม้ากทีส่ดุ คอื ระบบ

บรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์(Strategic Performance Management System) ซึง่วา่ดว้ยการวางแผนกล

ยทุธอ์งคก์ร, การก าหนดเป้าหมาย, การท าแผนปิบิัตกิาร,การตดิตามประเมนิผลงาน, และการปรับปรงุ

พัฒนาผลงาน 

ซึง่ถา้องคก์รสามารถด าเนนิการในกระบวนการตา่งๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และน าไปปิบิัติ

อยา่งจรงิจังแลว้ จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถพัฒนาผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรม 

ในหลักสตูรนี้เป็นการ เชือ่มโยงภาพรวมของการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์ซึง่จะท าใหผู้เ้ขา้อบรบ

เขา้ใจภาพรวม ไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทักษะในการวางกลยทุธ ์ก าหนดเป้าหมาย และประเมนิผลงาน สว่นการ

จัดท าแผนปิบิัตกิารไมส่ามารถลงรายละเอยีดไดใ้นหลักสตูรระยะสัน้นี้ เนือ่งจากเนื้อหาทัง้หมดใน

รายละเอยีด เป็นเรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลาพอควรในการท าความเขา้ใจทัง้หมด 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึ ระบบการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์

2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถวางเป้าหมายใหอ้งคก์ร เพือ่น าไปบรหิารผลงานอืน่ๆตอ่ไป 

2.3 เพือ่ใหแ้ตล่ะหน่วยงานในองคก์ร มเีป้าหมายทีช่ดัเจน และท างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

2.4 เพือ่ใหอ้งคก์รมรีะบบการประเมนิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
สว่นที ่1 ทบทวน วสิยัทัศน ์ภารกจิเพือ่ก าหนดทศิทางของบรษัิท 
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ภาพรวมของ Vision ,Mission และ ตัวอยา่งของบรษัิทอืน่ๆ 

 1.1 แนวทางการก าหนด วสิยัทัศน์ (Vision) ขององคก์ร 

 1.2 แนวทางการก าหนด ภารกจิ (Mission) ขององคก์ร 

 1.3 ยทุธศาสตร ์และปัจจัยความส าเร็จขององคก์ร  

สว่นที ่2 แนวทางการก าหนดกลยทุธข์ององคก์ร  

 2.1 แนวทางในการก าหนดกลยทุธ ์ดว้ยปัจจัยองคป์ระกอบความส าเร็จของธรุกจิ 

 2.2 การก าหนดกลยทุธจ์าก Value ทีล่กูคา้ตอ้งการ (Value to Success Factor) 

 2.3 หลักการและแนวทางการก าหนดกลยทุธ ์ขององคก์รทั่วๆ 

 2.4 การวเิคราะห ์SWOT (ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก) เพือ่ก าหนดกลยทุธ ์

 2.5 การออกแบบกลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix 

 2.6 สรปุกลยทุธ ์

Workshop 1 เชือ่มโยงวสิยัทัศน์, พันธกจิ สูก่ารวางกลยทุธ ์

สว่นที ่3 หลักการก าหนดเป้าหมาย และตัวชีวั้ดผลงานขององคก์ร  

 3.1 ภาพรวม แนวทางการบรหิารผลงาน 

 3.2 ทีม่าของเป้าหมายองคก์ร? 

  - ตอ้งตอบโจทยว์สิยัทัศน์, ภารกจิ, นโยบาย, กลยทุธ ์ขององคก์ร 

  - ตอ้งสอดคลอ้งกบัปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององคก์ร (Key Success Factor) 

  - ตอ้งสอดรบักับ ความตอ้งการ, ปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุันขององคก์ร 

  - ตอบโจทยผ์ลประกอบการ, การเตบิโต และ ความยั่งยนืขององคก์ร  

 3.3 หลักการก าหนด KPI ทัง้ระบบขององคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

- ตอ้งสมดลุ (Balance) ดา้นการเงนิ, ลกูคา้, การจัดการ, การพัฒนาบคุลากร, ความยัง่ยนื 

- ตอ้งสมัพันธใ์นเชงิเหตผุล (Causes and Effects) 

- ตอ้งมคีวามส าคัญ และผลกระทบมากพอ (Significant Impact) 

- ตอ้งเจาะจงชดัเจน (Focus) 

- ตอ้งสอดคลอ้ง ไปในทศิทางเดยีวกันทัง้องคก์ร (Alignment) 
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- ตอ้งมแีผนงานทีส่มเหตผุลรองรับเป้าหมาย (Reasonable Action Plan) 

3.3 การก าหนดเป้าหมายในแตล่ะขอ้ตอ้ง ตอบโจทยก์ารก าหนดเป้าหมายแบบ SMART 

  - S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง ชดัเจน (อะไร / เทา่ใด / เมือ่ไหร)่ 

  - M : MEASURABLE สามารถวัดเป็นตัวเลขได ้  

  - A : ACHIEVABLE มโีอกาสส าเร็จไดจ้รงิในทางปิบิัต ิ

  - R : REASONABLE มเีหตมุผีล/สมัพันธก์ัน/ทกุคนยอมรับ 

  - T : TRACKING สามารถตรวจสอบและตดิตามได ้

 3.4 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ KPI องคก์ร 

 3.4 การกระจาย KPI ขององคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

Workshop 2 การท าโครงสรา้งเป้าหมาย และก าหนด KPI ขององคก์ร 

สว่นที ่4 การกระจาย KPI จากองคก์ร สูห่น่วยงาน 

 4.1 การกระจาย KPI ขององคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

 4.2 การก าหนด Functional KPI ของแตล่ะหน่วยงาน   

 4.3 โจทยส์ าคัญของ การท างานแตล่ะหน่วยงาน (PQCDS) 

       การท างานในทกุหน่วยงาน ตอ้งค านงึถงึผลส าคัญในแตล่ะดา้นดังนี ้

  - Productivity (ผลติภาพ) ผลงาน เทยีบกบัทรัพยากรทีใ่ช ้ 

  - Quality (คณุภาพ) งานมคีณุภาพ ถกูตอ้ง เทยีบกับมาตรฐาน 

  - Cost (ตน้ทนุ) ใชท้รัพยากรทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุไดคุ้ม้คา่ทีส่ดุ 

  - Delivery (การสง่มอบทันเวลา) ท างานเสร็จตามก าหนดนัดหมาย 

  - Safety (ปลอดภยั) ตอ้งมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 

  (บางหน่วยงาน ไมจ่ าเป็นตอ้งตอบโจทยท์กุขอ้) 

 4.3 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ KPI 

 4.4 การก าหนดเกรด ของผลงาน อยา่งสมเหตผุล 

Workshop 3 การกระจาย KPI สูห่น่วยงาน และ บคุลากร 

สว่นที ่5 การประเมนิผลงาน จากฐาน KPI และ Competency 
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 5.1 หลักในการประเมนิผลงาน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 5.2 การกระจาย KPI จากหน่วยงาน สู ่ผูบ้รหิาร และ พนักงาน 

 5.3 ประเมนิความสามารถ Competency เพือ่การพัฒนาความสามารถ  

 5.4 ประเมนิการมาท างาน (Attendance) ส าหรับระดับหัวหนา้ และ พนักงาน 

สว่นที ่6 การจัดระบบการประเมนิผลงานบคุลากร ประจ าปี 

 6.1 วธิกีารประเมนิผลงาน บนฐาน KPI, Competency อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 6.2 ขัน้ตอน กระบวนการในการการประเมนิผลงาน 

 6.3 รปูแบบ , แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลงาน 

 6.4 การเก็บขอ้มลู เพือ่ท าการประเมนิผลงาน 

Workshop 4 การจัดท าระบบประเมนิผลงานประจ าปี 

***ทกุขัน้ตอนจะใหม้กีารซกัถามตอบขอ้สงสยัในการท าระบบประเมนิผลงาน*** 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
การบรรยายแนว Training & Group Coaching เพือ่สรา้งการระดมความคดิ สลับกับการท า Work Shop 

โดยใชก้จิกรรมทีต่รงตามเนื้อหา และใชข้อ้มลูของจรงิหรอืจ าลองของธรุกจิ เพือ่ ความเขา้ใจ และ

น าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 

5. ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
5.1 ไดค้วามรูแ้ละฝึกทกัษะในการคดิและวางแผนกลยทุธ ์

5.2 เพือ่ใหท้กุหน่วยงาน ท างานไปในทศิทางเดยีวกันทัง้องคก์ร 

5.3 สรา้งเป้าหมายทีช่ดัเจน ในเป้าของหน่วยงาน และ ผูบ้รหิารระดับในระดบัตา่งๆ ใครตอ้งท า

อะไร วัดผลอยา่งไร ท างานไดต้ามเป้าหมายหรอืไม ่

5.4 มรีะบบการประเมนิผลทีช่ดัเจน มมีาตรฐาน ท าใหเ้กดิความเป็นธรรมกับบคุลากรทีมุ่ง่มั่นตัง้ใจ

ท างาน และมผีลงานอยา่งแทจ้รงิ 

5.5 สามารถน า KPI และระบบการประเมนิผลงาน ทีไ่ดไ้ปใชง้านในระบบบรหิารจัดการอืน่ๆ 
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6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

ผูบ้รหิารระดับสงู, ผูจั้ดการ, ผูช้ว่ยผูจั้ดการ, Supervisor, หัวหนา้งาน 

  


