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เทคนิคการเขียนแผนงาน การกาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)
รุ่นที่ 30
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“เทคนิคในการเขียนแผนงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องและชัดเจน”

วันที่จัด วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
หลายองค์การได้นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดย
การกาหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือที่เรียกว่า Key Performance Indicator
(KPI) เข้ามาใช้เพื่อวัดการทางานของพนักงานกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็พบว่า
ผลการปฏิ บั ติ ง านยั ง ไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ในหลาย ๆ ส่ วนงาน
สาเหตุ ห นึ่ งก็ เนื่ อ งจากตั วผู้ ป ฏิ บั ติ ไม่ ได้ มี ก ารวางแผนงานอย่ างชัด เจน ว่ า
หน่วยงานของตนจะต้องดาเนินกิจกรรมอะไรบ้างจึงจะทาเพื่อให้เป้ าหมาย
งานสาเร็จ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ใครบ้างที่
จะต้ อ งเข้ ามามี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในแผนงานที่ จั ด เตรีย มไว้ เมื่ อ จะเริ่ ม ด าเนิ น
กิจกรรมแต่กลับ ไม่มีงบประมาณรองรับ และรวมทั้ งไม่มีการตรวจติดตาม
ความคืบหน้าของแผนงาน เหล่านี้นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ผู้บริหาร
และหัวหน้างานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
ดังนั้นการเขียนแผนงานให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และชัดเจนตั้งแต่
เริ่ม ต้น ควบคู่ไปกับการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายงานที่สนับสนุน
เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์การ และสอดคล้องกับ ระบบคุณ บริหารคุณ ภาพ
เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า งานควรได้
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค และทั ก ษะในการเขี ย นแผนงานให้ ค รอบคลุ ม
องค์ป ระกอบที่สาคัญ รวมทั้งมีระบบการตรวจติดตามผลความคืบ หน้าของ
แผนงาน จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถดาเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่ านั้ นสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายที่กาหนด และส่งผลให้
องค์การประสบความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผูบริหาร หัวหนางาน ผู้นาทีม และผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของการ
กาหนดแผนงาน
ตัวชี้วัด และเป้าหมายงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทาแผนงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาและ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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: 3,000 + VAT 7% 210 =3,210 บาท
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บุคคลทั่วไป : 3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การกาหนดเป้าหมายงานเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร
 เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ห าตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
Indicator)
 ลักษณะและระดับของ KPI
 ความหมาย ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของการวางแผนงาน
 การวางแผน กับ หน้าที่ทางการบริหาร
 ประเภทของการวางแผน กับผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร
 กระบวนการการวางแผน
 องค์ประกอบ และขั้นตอนการวางแผนงาน (Action Plan)
 ความหมาย ความสาคัญของการตรวจติดตามงาน
(Tracking & Monitoring)
 เทคนิคการตรวจติดตามงาน และการปรับปรุงแผน
 Workshop

 หลักสูตรที่แนะนำเพื่อต่อยอดกำรเรียนรู้ 

วิทยากร
คุณปฐมภัค รักวัฒนกุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ/บริหารงานบุคคล
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

1.การวางแผนปฏิบัติงาน
2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
4.การจัดทาและบริหารโครงสร้างเงินเดือน
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