
BALANCED SCORECARD & KPIs
“You can’t improve what you can’t measure”

วนัที 8 สิงหาคม 2559   เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
“ คณุไมส่ามารถปรบัปรงุงานใดๆทคีณุวดัมนัไมไ่ด ้” 
          ถา้เราไมส่ามารถวัดสงิใดสงิหนงึได ้เราก็ไมม่วัีนเขา้ใจมัน  ถา้เราเขา้ใจมันไมไ่ด ้เราก็ไมส่ามารถทจีะควบคมุมนัได ้ และถา้เรา

ควบคมุมันไมไ่ด ้เราก็ไมม่ทีางทจีะปรับปรงุสงินันๆไดเ้ลย องคก์รทไีมม่ตัีวชวัีดการทํางานคอืองคก์รทไีมรู่ว้า่สถานะตัวเองอยูท่ไีหน ทศิทาง
องคก์รจะไปทางไหน จะไปถงึทนัีนไดอ้ยา่งไร Balanced scorecard คอืระบบบรหิาร (ไมใ่ชแ่คร่ะบบการวัดผล) ททํีาใหอ้งคก์รเห็นภาพ
วสัิยทัศนช์ัดวา่ในอนาคตองคก์รจะพัฒนาไปสูจ่ดุไหน จะไปถงึดว้ยยทุธศาสตรใ์ด แลว้นํามาแปลงไปสูแ่ผนการปฏบิตั ิเป็นการรวบรวมวเิคราะห์
สภาวะแวดลอ้มทังภายในและภายนอกองคก์ร นํามาเพอืปรับปรงุกลยทุธไ์ปสูค่วามสําเร็จอยา่งตอ่เนือง 
          เมอื Balanced scorecard ถกูนํามาใชอ้ยา่งเต็มรปูแบบกจ็ะเป็นการแปลงรปูจากภาควชิาการเขา้สูจ่ดุศนูยก์ลางของแผนกลยทุธ์
องคก์ร BSC จะทําใหฝ่้ายบรหิารระดับสงูเห็นภาพการดําเนนิธุรกจิ มกีารวัดผลงานอยา่งมกีลยทุธใ์นทกุระดับขององคก์ร วธิีการของ BSC จะ
สอืสารสรา้งความเขา้ใจกลยทุธข์ององคก์รในทกุระดับ
          ผูท้เีขา้รว่มสัมมนาจะมโีอกาสในการทํา Workshop การวเิคราะห ์S-W-O-T การฝึกทําแผนทกีลยทุธทั์ง 4 มมุมองคอื การเงนิ ลกูคา้ 

กระบวนการธุรกจิภายในองคก์ร พัฒนาการเรยีนรูเ้พอืความกา้วหนา้ นอกจากนันยังไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิัตเิรอืง การนํากลยทุธล์งสูแ่ผนปฏบิตั ิซงึ
ประกอบไปดว้ยวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์เรอืงทจีะทํา ขอ้มลูปัจจบุันและเป้าหมายในการปรับปรงุ ทสํีาคัญคอืจะไดเ้รยีนรูว้ธิีการออกแบบ
ตัวชวัีด (Key performance indicator) ในหลายๆดา้นเชน่ดา้นการเงนิ ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการทํางาน และดา้นการพัฒนาความรูบ้คุลากร

สงิทที่านจะไดเ้รยีนรู ้ 
• ความเขา้ใจเรอืง Balanced scorecard ความเป็นมา การนําไปใชไ้ดจ้รงิ
• การออกแบบวสิัยทัศน์องคก์ร โดยผ่านการวเิคราะห ์S-W-O-T อยา่งมกีลยทุธ
• เรยีนรูข้นัตอนในการทํา Balanced scorecard พรอ้มการทํา workshop 
• Workshop การวเิคราะห ์S-W-O-T องคก์รของทา่นเอง
• Workshop การทําแผนทกีลยทุธ ์ทัง 4 มมุมอง การเงนิ ลกูคา้ กระบวนการธุรกจิ และการเรยีนรู ้
• Workshop การทํา action plan ทเีกยีวโยงกับวสิัยทัศน์และกลยทุธ์
• เรยีนรูเ้รอืงวธิกีําหนดตัวชวัีด KPI ของ 4 มมุมอง

กลุม่เป้าหมาย  
• ผูจั้ดการทกุสายงาน ผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์รทังภาครัฐและเอกชน Top Management of Government & Private 

Sectors
• ผูบ้รหิารบรษัิทขนาดยอ่ม SME Management
ตารางการอบรม 
08:30 AM.    ลงทะเบยีน  
09:00 AM. เปิดการสมัมนาเรอืง Balanced scorecard
o BSc คอือะไรมคีวามเป็นมาอยา่งไร what is Bsc?
o อะไรคอื 4 มมุมอง ของ Bsc:   What are the 4 perspective of Bsc?
o ขนัตอนในการทํา Bsc :  Bsc implementation process
10:30 COFFEE BREAK & NETWORKING
- วธิกีารวเิคราะห ์ SWOT - การออกแบบวสิัยทัศน์องคก์ร  Design corporate vision
- การคดิคน้กลยทุธด์ว้ย TOWS matrix  - การทําแผนทยีทุธศาสตร ์ Strategic mapping
12:00    LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
13.00   Action Plan & KPI
- Action plan  - การออกแบบ KPI ทัง 4 มมุมอง  Design 4 perspectives KPI 
- Workshop ทํา Balanced scorecard ขององคก์รทา่น
15:00     COFFEE BREAK & NETWORKING
o Workshop ทํา Balanced scorecard ขององคก์รทา่น         - ประเมนิผล การทํา BSC :  post training evaluation

วทิยากร    อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชติ
•วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ดา้น HR กวา่ 25 ปี ทังในอตุสาหกรรม รถยนต ์ธนาคาร เชา่ซอื วัสดกุอ่สรา้ง ประกันภัย
หลักทรัพย ์บรรจภัุณฑ ์และการผลติ ฯลฯ 
•ผูเ้ชยีวชาญดา้น การวเิคราะหอ์ัตรากําลังคน การบรหิารคา่ตอบแทนและโครงสรา้งเงนิเดอืน การประเมนิคา่งาน
การออกแบบสายความกา้วหนา้ในอาชพี การพัฒนาระบบ HRIS การบรหิารผลการปฏบัิตงิานโดยใช ้ KPI และ Competency 
ฯลฯ
• ผลงานเขยีน : HRMBA “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวธุดา้นบรหิารคน”
•SMART JD คําบรรยายลักษณะงานบคุลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คลอ่งแคลว้ ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย

สอบถามและสาํรองที
Tel: 085-9386299 ,02-4646524 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326



อัตราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,640 บาท
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บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 
ทอียู ่16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  info@perfecttrainingandservice.com

www.perfecttrainingandservice.com เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีททีา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่
สมัคร และในกรณีททีา่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ
การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพอืเป็นหลักฐานในการสํารองทนัีง

หลักสูตร “BALANCED SCORECARD & KPIs
“You can’t improve what you can’t measure”


