แนวทางการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่า (EVM)
EVM) มาใช้ใน
รัฐวิสาหกิจ

ระยะที่ 1: การประเมิน
การเตรียมความพร้อม
ในการนําระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่า EVM
มาใช้ในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
– ปี 2555

ระยะที่ 2: การนําระบบ
การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่า EVM
มาเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการ
บริหารจัดการการดําเนินธุุรกิจ
– ปี 2556

ระยะทีี่ 3: การวัดั ความก้า้ วหน้า้
ของผลงานค่า EP ในปี 2557
เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาและ
ความก้าวหน้าในการนําผลงานค่า
EP เชื่อมโยงกับ
การกําหนดผลตอบแทน
สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
– ปี 2557
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แนวทางการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่า (EVM)
EVM) มาใช้ใน
รัฐวิสาหกิจ
ระยะที่ 1: การประเมิน
การเตรียมความพร้อม
– ป 2555
• เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้องต้น
- พัฒนาแผนการดําเนินโครงการโดยละเอียด
- จัดตั้งคณะทํางานโครงการ
กําหนดทิศทาง

และคณะกรรมการ

- ฝกอบรมแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการคํานวณ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ให้คณะทํางาน
โครงการและคณะกรรมการกําหนดทิศทาง
โครงการและคณะกรรมการกาหนดทศทาง

ระยะที่ 2: การนํามาใช้ใน
ระดับต่อไป /ระดับศูนย์
– ป 2556

ระยะที่ 3: การเชื่อมโยงเข้า
กับการบริหารจัดการธุรกิจ
– ป 2557

• พัฒนาระบบวัดผลงานค่า

• เชื่อมโยงแนวคิดระบบ EVM เข้ากับกระบวนการ
บริหารหลัก ขององค์กร ได้แก่

- คํานวณผลงานค่า

EP ในระดับต่อไป

EP ในระดับศูนย์ EVM

• เชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก
- จัดทํา Operational Driver Tree

ตาม

แต่ละศูนย์ EVM
- จดทา
จัดทํา แผนกล ยุ
ยทธ์
ทธเพอปรบปรุ
เพื่อปรับปรงง
ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement

• ฝกอบรม
- ฝกอบรมผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ EVM
- ฝกอบรมผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ BSC
- ฝกอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด
• พัฒนาระบบ EVM

Plan) ของแต่ละศูนย์

EVM

- การนําแนวคิดระบบ EVM เปนส่วนหนึ่งในการ
จัดทําแผนธุรกิจ และการจัดทําแผน
งบประมาณ รวมถึงการจัดสรรเงินทุนและ
ทรัพยากร
EVM ในการ
- การใช้แนวคิดในเรื่องระบบ
ั ทําวิิเคราะห์์โครงการลงทุนต่่างๆ
จัด
- การประเมินผลและรายงานผลค่า

EP

EVM

• พัฒนาแนวทางในการกําหนดผลตอบแทน
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ขององค์กร

- เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานค่า
EP สําหรับระดับศูนย์ EVM

- กําหนดระดับของผู้บริหารที่จะพิจารณา
ผลตอบแทน ตามค่า EP

• การพัฒนาระบบ

Balance Scorecard

- จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย์

(BSC )

ตาม

- พิจารณ ารูปแบบ และผลตอบแทนตามผลงาน
การสร้างค่า EP

ํ
ั
้ นเงนทุ
ิ น
- คานวณอตราตนทุ
- กําหนดนโยบายในการปรับปรุงรายการบัญชี
- คํานวณผลงานค่า
ในระดับองค์กร

Economic Profit

- ศกษาการจดตงกาหนดศู
ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศนย์
นย

ในอดีต

EVM

- นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ
Balanced Scorecard ( BSC ) ในระดับองค์กร

2

ระยะที่ 1: การเตรียมความพร้อมในการนํา EVM มาใช้ในปี
2555
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้ องต้น
• พัพฒนาแผนการดาเนนโครงการโดยละเอยด
ฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง
• ฝึ กอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ
กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึ กอบรม
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงฯ
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริิหารระดบสู
ั งเกียี่ วกบแนวคิ
ั
ิดระบบ Balanced
Scorecard (BSC)
BSC)
• ฝึ กอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดค่า Economic Profit โดยละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบวัดผลงานค่า Economic Profit
• คํานวณอัตราต้นทุนเงินทุน
• กําํ หนดนโยบายในการปรั
โ
ใ
บั ปรุงรายการบัญ
ั ชีี
• คํานวณผลงานค่า Economic Profit ในอดีตในระดับองค์กร
• ศกษาการจดตงกาหนดศู
ศึกษาการจัดตั้งกําหนดศนย์
นย EV
EVM
M
• นําระบบ EVM มาเชื่อมโยงกับระบบ BSC
3

ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM ปี
2555
25
55
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียม
ความพร้อมและสร้างความ
เข้าใจเบื้ องต้น

1. พฒนาแผนการดาเนน
พัฒนาแผนการดําเนิ น
โครงการโดยละเอียด

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555
เพื่อให้รฐั วิสาหกิจมีการเตรียมความพร้อม โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ (คณะทํางาน) และสร้างความเข้าใจแนวคิดพื้ นฐานที่จาํ เป็ น
ให้กบั คณะทํางานดังกล่าว เพือ่ ใช้ในการดําเนินโครงการในระยะต่อไป

แผนการดาเนนโครงการควรมลกษณะ
แผนการดํ
าเนิ นโครงการควรมีลกั ษณะ ดงน
ดังนี้
1) ครอบคลุมการดําเนิ นงานของโครงการและเป็ นไปตาม
ขั้นตอนที่ สคร. กําหนดในระยะที่ 1 และ 2 (ปี 25552556)
2) มีการกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนของแต่ละกิจกรรม และ
แผนงานย่อ่ ย
3) มีระยะเวลาดําเนิ นการในแต่ละขั้นตอนที่ชดั เจน
4) กาหนดผู
กําหนดผ้รบผดชอบแตละขนตอนอยางชดเจน
บั ผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM ปี
2555
25
55

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555

2. จัดตั้งคณะทํางานโครงการ 1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน
และคณะกรรมการกําหนด EVM ของรัฐวิสาหกิจ
ทิศทาง
- คณะกรรมการกําหนดทิศทางมีหน้าที่กา
ํ หนดนโยบาย และกํากับ
ดูแลการดําเนิ นงานของคณะทํางาน EVM ในการนํา ระบบ
EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
- คณะทํางาน EVM มีหน้าที่ วางแผนและดําเนิ นการตาม
นโยบายของคณะกรรมการกํ
โ
าหนดทิศทาง ใให้แล้วเสร็็จตาม
แผนงานที่กาํ หนด
2)) ในกรณี
ใ
ีที่รฐวิ
ั สิ าหกิจิ จดตงคณะทํ
ั ้ั
าํ งานรวมเป็ป็ น 1 คณะ จะต้อ้ ง
กําหนดบทบาทของคณะทํางานนั้นให้ครอบคลุมหน้าที่รวมของทั้ง
คณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน EVM
คณะกรรมการกาหนดทศทางและคณะทางาน
5

ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
EVM ปี 2555
2555
3. ฝึ กอบรมแนวคิดพื้ นฐาน
เกี่ยวกับระบบ EVM ให้
คณะทํางานโครงการ และ
คณะกรรมการกาหนด
ํ
ทิศทาง

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555
เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้ องต้นในระบบ EVM
1) มีการฝึ กอบรมภายในหรือเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวกับแนวคิด
พื้ นฐานของ ระบบ EVM ให้กบั คณะทํางานโครงการ และ
คณะกรรมการกําหนดทิศทาง เพื่อให้ทราบว่าระบบ EVM คือ
อะไร มีประโยชน์และข้อจํากัดอย่างไร
2) มีเี อกสารแสดงหัวั ข้อ้ และเนืื้ อหาการฝึฝึ กอบรม
3) มีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั คณะกรรมการกําหนดทิศทางและ
คณะทํางาน EVM อยางทวถง
คณะทางาน
อย่างทัว่ ถึง (มีมวาระ
วาระ หรื
หรอเอกสารประกอบการ
อเอกสารประกอบการ
ถ่ายทอดความรูค้ ราวนั้นประกอบ)
ประกอบ)
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM
ปปี 2555
2555
กิจกรรมหลักที่ 2
ฝึ กอบรม
ฝกอบรม

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลปี 2555
2555
เพื่อให้รฐั วิสาหกิจทําการฝึ กอบรมในระดับต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูง มีการฝึ กอบรมภายในหรือเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกีย่ วกับแนวคิด
เกี่ยวกับแนวคิดระบบ
เกยวกบแนวคดระบบ
ของ ระบบ EVM ของผู
ของผ้บริรหารระดบสู
หารระดับสงอย่
งอยางทวถง
างทัว่ ถึง (ผู
(ผ้บรหาร
ริหาร
ระดับสูง นับตั้งแต่ผบู ้ ริหารสูงสุดขององค์กรลงมารวม 3 ระดับ)
EVM
เพื่อให้ผบู้ ริหารมีความเข้าใจถึงแนวคิดและวัตถุุประสงค์ของระบบ
EVM ได้
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
้นตอนการดําเนินงาน
ขัขนตอนการดาเนนงาน
EVM ปี 2555
2555
2. ฝึ กอบรมผูบู้ ริหาร
ระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิด
ระบบ Balanced
Scorecard
(BSC)

รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55

มีการฝึ กอบรมภายในหรือเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่เกีย่ วกับแนวคิด
ของ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างทัว่ ถึง(ผูบ้ ริหารระดับสูง นับตั้งแต่ผบู ้ ริหาร
สูงสุดขององค์กรลงมา 3 ระดับ) เพื่อให้ผบู ้ ริหารมีความเข้าใจถึง
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของระบบ Balanced
Scorecard ได
ได้
3. ฝึ กอบรมคณะทํางาน มีการฝึ กอบรมภายในเรื่องการวัดค่า EP โดยละเอียด ให้กบั
เรื่องการวัดค่า EP โดย คณะทางาน
เรองการวดคา
คณะทํางาน EVM ของรฐวสาหกจอยางทวถง
ของรัฐวิสาหกิจอย่างทัว่ ถึง เพอใหมความ
เพื่อให้มีความ
ละเอียด
เข้าใจในเรื่อง EVM และสามารถคํานวณหาค่า EP ในระดับ
องค์กรของตนเองได้เป็ นอย่างดี
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ปี 2555
2555:: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงาน EVM
ขนตอนการดาเนนงาน
รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
ปี 2555
2555
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา เพื่อให้รฐั วิสาหกิจสามารถคํานวณค่า EP ในระดับองค์กรได้ และ
ระบบวัดผลงานค่า EP สามารถเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ BSC ภายในรัฐวิสาหกิจ
1.
2
2.
3.

คํานวณอัตราต้นทุน
เงินทุน
กําํ หนดนโยบายในการ
โ
ใ
ปรับปรุงรายการบัญชี
คํานวณผลงานค่า EP
ในระดับองค์กร

1)
2)
3))

ปรับปรุงบัญชี NOPAT และเงินทุนทางเศรษฐศาสตร์ คํานวณ
อัตราต้นทุนเงินทุน และวัดผลงานค่า EP ในระดับองค์กร
จัดั ทําํ รายงานเปรี
ป ียบเทีียบค่า่ EP ย้อ้ นหลังั 3 ปี (ปี 2554
2554
2553
25
53 และ 2552
2552)) ถ้ามีขอ้ มูลเพียงพอ
จัดทํารายงานรายละเอียดการคํานวนและการปรับปรุุงรายการทาง
บัญชีขององค์กร
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ปี 2549:
2549: การเตรียมความพร้อมในการนําระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
้นตอนการดําเนินงาน
ขัขนตอนการดาเนนงาน
EVM ปี 2555
2555
4. ศึกษาการจัดตั้ง
กําหนดศูนย์ EVM
5. นําระบบ EVM มา
เชื่อมโยงกับระบบ
BSC

รายละเอี
รายละเอยดเกณฑการประเมนผลป
ยดเกณฑ์การประเมินผลปี 25
2555
55
ศึกษาและวางแผนการกําหนดศนย์
ู EVM ของรัฐวิสาหกิจ และ
จัดทํารายงานสรุปการกําหนดศูนย์ EVM
จัดทํารายงานสรุปแนวทางการเชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบ
BSC ภายในรัฐวิสาหกิจ
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การประเมินผลปี 25
2555
55 (ตามบันทึกข้อตกลงฯ
ตกลงฯ--PA
PA))
ดําเนิ นการได้< 2 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ 2 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2
ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 2 และ 3

=
=
=
=
=

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดั
ระดบบ 4
ระดับ 5
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วิธีการประเมิน
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินตามระบบประเมินผลฯ ทัว่ ไป
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ พบปะ รส
การสมภาษณ
รส.. เพิ
เพมเตม
่มเติม (ถาจาเปน
ถ้าจําเป็ น)
ถาจาเปน)
น)
โดยที่
รส.. ดําเนิ นงานครบในกิ
รส
ใ จกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนด (เต็็ม)
รส.. ดําเนิ นงานไม่ครบในกิจกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนด
รส
(สัดส่วนตามที่ทาํ -Equal Weight
Weight))
รส.. ไม่ดาํ เนิ นงานในกิจกรรมหลัก/ข้อย่อย ที่กาํ หนดเลย
รส
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ตัวอย่างที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้ องต้น

กิจกรรมหลัก

• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง
• ฝึ กอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ

ข้อย่อย/
กิจกรรมย่อย

ดําเนิ นการได้< 2 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ 2 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 1
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1

= ระดับ 1
= ระดับ 2
= ระดับ 3

13

ตัวอย่างที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเบื้้ องต้น
• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จดตงคณ
จัดตั้งคณะทํทางานโครงการ
างานโครงการ และคณะกรรมการกํ
แล คณ กรรมการกาหนดทศทาง
าหนดทิศทาง
• ฝึ กอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ

กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึ กอบรม
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริิหารระดบสู
ั งฯ
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard
(BSC
BSC))
• ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา
ฝึ
ํ
ื่
ั ่ Economic Profit โดยละเอยด
โ
ี

ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1
= ระดับ 3
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2
= ระดับ 4
จาก ต.
ต.ย. รฐวสาหกจดาเนนการได
รัฐวิสาหกิจดําเนิ นการได้ ถง
ถึง 2 ขอยอยของกจกรรมหลกท
ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 2
ดังนั้ น รัฐวิสาหกิจได้คะแนน = 3 + 2/3 = 3.67
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ตัวอย่างที่ 3
กิิจกรรมหลักั ทีี่ 1 เตรีียมความพร้อ้ มและสร้า้ งความเข้า้ ใจเบื
ใ ื้ องต้น้
• พัฒนาแผนการดําเนิ นโครงการโดยละเอียด
• จัดตั้งคณะทํางานโครงการ และคณะกรรมการกําหนดทิศทาง
• ฝึ กอบรมแนวคิดพื้ นฐานฯ

กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึ กอบรม
• ฝึฝกอบรมผู
กอบรมผ้บริรหารระดบสู
หารระดับสงฯ
งฯ
• ฝึ กอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงเกี่ยวกับแนวคิดระบบ Balanced Scorecard
(BSC
BSC))
ฝึ กอบรมคณะทํางานเรื่องการวัดค่า Economic Profit โดยละเอี
โดยละเอยด
ยด
• ฝกอบรมคณะทางานเรองการวดคา

ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1
= ระดับ 3
ดําเนิ นการได้ครบตามกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2
ดาเนนการไดครบตามกจกรรมหลกท
= ระดบ
ระดับ 4
จาก ต.
ต.ย. รัฐวิสาหกิจดําเนิ นการได้ ถึง 2 ข้อย่อยของกิจกรรมหลักที่ 2
แต่ “ฝึ กอบรม BSC
BSC”
SC” (ข้อย่อยที่ 2 ของกิจกรรมหลักที่ 2) เพียง 2
ระดับ
ดังนั้น รัฐวิสาหกิจได้คะแนน = 3 + 1/3 + 2/3(1/3) = 3.55
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ระยะที่ 2: การนําระบบ EVM เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการการ- ปี 2556
ระดับที่ 1
พัฒนาระบบวัดผลงานค่า EP ในระดับต่อไป
• คําํ นวณผลงานค่า่ EP ในระดั
ใ
บั ต่่อไปตาม
ไป
ศูนย์ความรับผิดชอบในการสร้าง EP ที่
กําหนดไว้
เชื่ือมโยงระบบการบริ
โ
หิ ารจัดั การเพือื่ สร้า้ งมูลค่่า
EVM เข้ากับกระบวนการดําเนินธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงานหลัก
• จัดทําแผนผังปั จจัยที่ประกอบกันเป็ นกําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ ตามศูนย์ความรับผิดชอบในการ
สร้าง EP ที่กาํ หนด (Operational
driver
di
ttree))
• การจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบใน
การสร้าง EP (S
(Strategic
i
improvement plan)
การพัฒนาระบบ Balanced
Scorecard (BSC)
• จัดทําระบบ BSC สําหรับระดับศูนย์ EP
• เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบวัดผลงานค่า

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับั ที่ี 4

ระดับที่ 5
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ระยะที่ 2: การนําระบบ EVM เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการการ- ปี 2556
(สําํ หรับั รส.
รส. ทีี่ไม่่ตอ้ งจัดั ทําํ ในระดั
ใ
บั ศูนย์์ EVM )
ดําเนิ นการได้เฉพาะกิจกรรมหลักของระยะที่ 1
พัฒนาระบบวัดผลงานค่า EP
• คํานวณผลงานค่า EP ปี 2556 ในระดับ
องค์ก์ ร
เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการเพือ่ สร้างมูลค่า
EVM เข้ากับกระบวนการดําเนินธุรกิจ
• จัดทําแผนผังปั จจัยที่ประกอบกันเป็ นกําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ ขององค์กรในการสร้าง EP ที่
กําหนด (Operational driver tree)
• การจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์กรในการสร้าง EP
(Strategic
(
g improvement plan))
ที่อาศัย Operational driver tree
การพัฒนาระบบ Balanced
Scorecard ((BSC))
• จัดทํา/ทบทวน ระบบ BSC ขององค์กร
• เชื่อมโยงระบบ BSC กับระบบ EVM

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
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Q&A
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