[Pick the date] [GOAL SETTING]

หลักสูตร
กลยุทธ์การตงเป
ั้ ้ าหมายและวางแผนงาน
(Goal Setting & Action Plan)
In house Training
เวลา 9.00-16.00น.

หลักการและเหตุผล
ผู้นำในองค์กรแต่ละคนมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะงำน แต่ทกุ คนต้ องทำงำนเป็ นทีมเดียวกัน เพื่อทำให้
องค์กรบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดคือ มีกำไร เติบโต และยัง่ ยืน ดังนัน้ ผู้นำทุกระดับขององค์กร ทังผู
้ ้ บริ หำร ผู้จดั กำร และหัวหน้ ำงำนทุกฝ่ ำย ต้ อง
สำมำรถกำหนดเป้ำหมำย พร้ อมตัวชี ้วัดควำมสำเร็จ และจัดทำแผนปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเชื่อมโยงเป้ำหมำย และประสำน
พลังกันทัว่ ทังองค์
้ กร
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม :
1. เพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการบริหารผลงาน ทีช่ ่วยพัฒนาองค์กรให้มงคั
ั ่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการตัง้ เป้ าหมายและตัวชีว้ ดั ผลงานหลักตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3. เพือ่ พัฒนาทักษะการจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ : ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารผลงานขององค์กร
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เนื้ อหาการฝึ กอบรม :
Module 1 : Performance Management System
- หลักการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิผลสูงสุด (มีกาไร เติบโต และยังยื
่ น)
- กระบวนการบริหารผลงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
- การทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวินิจฉัยองค์กร เพือ่ กาหนดกลยุทธ์ประจาปี
* Workshop : การวินิจฉัยองค์กร ด้วย SWOT, Five Forces และ 7S Model
Module 2 : Performance Measurement & Development
- หลักการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลงานด้วย Balanced Scorecard
- หลักการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (KPI) ตามหลัก KPI 4 มิติ และอื่นๆ
- การกาหนดปั จจัยการประเมินผลงาน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
* Workshop : การกาหนด KPI ตามตาแหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
Module 3 : Corporate & Functional Goal Setting
- การกาหนดเป้ าหมายประจาปี ระดับองค์กร เพือ่ สนับสนุนเป้ าหมายระยะยาว
- การตัง้ เป้ าหมายของหน่วยงานหรือฝ่ าย ให้สอดคล้องกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
- การกระจายเป้ าหมายของหน่วยงานหรือฝ่ าย สูเ่ ป้ าหมายตาแหน่งงานรายบุคคล
* Workshop : การตัง้ เป้ าหมายรายบุคคล ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทัง้ องค์กร
Module 4 : Effective Action Plan
- การเลือกเป้ าหมายเพือ่ ทาแผนงาน การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จและความเสีย่ ง
- การกาหนดทางเลือก การประเมิน และคัดเลือกแนวทาง เพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
- การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั งิ าน
* Workshop : การจัดทาแผนปฏิบตั งิ านตาม KPI เพือ่ สนับสนุนเป้ าหมายของหน่วยงาน
รูปแบบการฝึ กอบรม

: Group Coaching, Training และ Workshop
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ระยะเวลาการฝึ กอบรม
วิ ทยากร :

: หลักสูตร 1 วัน เวลา (6 ชัวโมง)
่

อาจารย์สจั พล ส่งสมบุญ (Sam)
- วิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และกฎหมายแรงงาน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั HERO Consulting จากัด

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเชค
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

