Online Training

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสาเร็จ
(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success)
;
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ การกาหนดเป้าหมายในการทางาน (Goals) และดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) เป็น
เครื่องมือสาคัญที่นามาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อทาให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งงานต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม
หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การตั้ ง เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ผลงานสู่ ค วามส าเร็ จ ” มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะการ
ตั้งเป้าหมายผลงาน การกาหนดตัวชี้วัดการทางาน และการวางแผนการทางานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุน
ต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการทางานของตนเองให้มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูง ตลอดจนสามารถ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการวางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) กาหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และวางแผนการ
ทางาน (Action Plan) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่ อระบบการประเมินผล KPIs มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม
HIGHTLIGHTS: หลักสูตร SMART GOALS SETTING & EFFECTIVE KPIS FOR SUCCESS” มุ่งเน้นการ
Workshop เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งงานต่างๆ ทราบถึงเทคนิค “การตั้งเป้าหมายในการทางาน” และ
สามารถกาหนด “ตัวชี้วัดความสาเร็จ” ของผลงาน หรือ KPIs ที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการจัดทาแผนงาน
(Action Plan) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทางานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร
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ลาดับที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

1

ความสาคัญของการ
ตัง้ เป้ าหมายและการ
กาหนดตัวชีว้ ด
ั ผลงานต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ

เพือ
่ เสริมสร ้างทัศนคติเชิงบวกให ้
กับพนักงานมองเห็นความสาคัญ
ของการตัง้ เป้ าหมาย การกาหนด
ตัวชีว้ ด
ั ผลงาน และการวางแผน
การทางานระดับบุคคลทีส
่ นับ
สนุนต่อกลยุทธ์และแผนงาน
ทางธุรกิจขององค์กร
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เทคนิคการตัง้ เป้ าหมาย
(Goal Setting) และ
กาหนดตัวชีว้ ด
ั ผลงาน
(KPIs) ในการทางาน

เพือ
่ เรียนรู ้เทคนิคการ
ตัง้ เป้ าหมายการทางานระดับ
บุคคลทีส
่ อดคล ้องและสนับสนุน
ต่อเป้ าหมายและแผนงานทาง
ธุรกิจของหน่วยงานและองค์กร
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เทคนิคการวางแผนการ
ทางาน (Action Plans)
เพือ
่ สนับสนุน KPIs

เพือ
่ เรียนรู ้เทคนิคการวางแผน
งานทีส
่ อดคล ้องและสนับสนุน
ต่อเป้ าหมายการทางานให ้มีผล
การปฏิบต
ั งิ านทีส
่ งู
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เทคนิคการติดตามงาน
(Follow Up) และ
ประเมินผลเป้ าหมาย

เพือ
่ เรียนรู ้เทคนิคการติดตาม
งานตามแผนงานอย่างเป็ นระบบ
เพือ
่ สร ้างผลการปฏิบต
ั งิ าน
ระดับสูงอย่างต่อเนือ
่ ง

5

ฝึ กปฏิบต
ั ิ : การ
ตัง้ เป้ าหมายและการ
วางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพือ
่ เป็ นการจาลองสถานการณ์
ของการตัง้ เป้ าหมายและ
วางแผนงานของตนเอง ซึง่ เป็ น
กิจกรรมทีเ่ น ้นสร ้างสถานการณ์
จาลอง เพือ
่ ฝึ กฝนการ
ตัง้ เป้ าหมายและวางแผนงานไป
ในทิศทางเดียวของหน่วยงาน
และองค์กร

เนื้อหาหลัก
ความคาดหวังและบทบาท
ของคนทางานยุคใหม่กบ
ั ธุรกิจ
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ปั ญหาการบริหารผลงานและ
การกาหนดตัวชีว้ ด
ั ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรต่างๆ
หลักสาคัญของระบบบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์
เครือ
่ งมือการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
การกาหนดเป้ าหมายในการ
ทางาน
การตัง้ เป้ าหมายเน ้นกิจกรรม/
เน ้นผลงาน
การจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน
การกาหนดตัวชีว้ ด
ั ความสาเร็จ
ของงาน (KPIs)
องค์ประกอบของแผนงานทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการวางแผน
งาน (Action Plan)
กุญแจสาคัญในการวางแผน
งานเพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมาย
การติดตามและประเมินผล
เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การทบทวนเป้ าหมาย และ
การปรับปรุงแผนการทางาน
ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์
ฝึ กปฏิบต
ั ิ การตัง้ เป้ าหมายและ
วางแผนงานของตนเอง
นาเสนอและรับ Feedback จาก
วิทยากร

วิทยากร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%
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ระยะเวลาฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การกาหนดตัวชี้วัดผลงาน
และการวางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ทั ก ษะและสามารถตั้ ง เป้ า หมายและวางแผนการท างานของตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
Promotion ช่วงนี ้มา 4 จ่าย 3
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 458238-2-732
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) info.ptstraining@gmail.com
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 1753330-02 , 6183752-086
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com ; aranya.chaidejsuriya@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มลงทะเบียน
หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสาเร็จ
(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success)
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail:
_________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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