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หลกัสตูร Course: 
Planning Skills  

ทักษะการวางแผนและควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
 

 
 หลกัการและเหตผุล 

           การวางแผน  คอื  การคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในอนาคต   และตดัสนิใจเลอืกแนวปฏบิตัทิีด่ ี

ทีสุ่ด  โดยผา่นกระบวนการคดิก่อนทาํ  เพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์ารไดต้ัง้ไว ้

  ความสาํคญัของการวางแผน  (Significance of Planning) เพือ่ลดปัญหาและความไมแ่น่นอนทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคต ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะพบปัญหาจากสิง่แวดลอ้มเชน่  สภาพเศรษฐกจิ  สงัคม

และการเมอืง   ทาํใหเ้กดิการยอมรบัในแนวความคดิใหม ่ๆ  เขา้มาในองคก์าร  - เพราะมกีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา  ทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์ารบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้  เป็นการเริม่ตน้และสิน้สุดในการ

ดาํเนินงาน    เป็นการลดความซํ้าซอ้นของงาน   ทาํใหเ้รามองเหน็ภาพรวมของงานและจดัระบบ

สารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการผูใ้ชท้าํใหเ้กดิภาพชดัเจนขึน้   เป็นเครื่องมอืทีช่ว่ยใหม้กีารเลอืกแนวทาง

ปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

เป้าหมาย (GOAL) คอืสิง่ทีเ่ราตอ้งการไปใหถ้งึ มาจากความตอ้งการ ความหวงั จนิตนาการ ความใฝ่ฝัน 

ทีผู่บ้รหิารสรา้งขึน้ แต่ตอ้งอยูใ่นกรอบทีไ่มเ่พอ้ฝัน และสามารถบรรลุไดด้ว้ยกระบวนการจดัการ เป้าหมาย 

ไมไ่ดเ้ป็นตวับง่บอกความสาํเรจ็ หากแต่การกระทาํเพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายตางหาก จะมคีวามหมายต่อ

ความสาํเรจ็ ทีค่าดหวงั หลายองคก์รมเีป้าหมาย แมก้ระทัง่แผนดาํเนินงานมากมายแต่ไมค่อ่ยบรรลุเมื่อลง

มอืทาํการ (Implement) เหตุเพราะวา่ขาดการตดิตามงาน ไปใหค้วามสาํคญัของเป้าหมายมากกวา่การ

กระทาํ เมื่อถงึปลายปีทีต่อ้งมาทบทวนเป้าหมาย จงึมกัพบวา่ไปไดไ้มถ่งึไหน เป็นไดแ้คเ่ป้าทีส่วยหร ู

 

วตัถุประสงค ์

 เพือ่เรยีนรูค้วามสาํคญัของการตัง้เป้าหมาย และการทาํแผน 

 เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารตัง้เป้าหมายและการวางแผน 

 เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารควบคุมงานจากแผนงานทีไ่ดว้างไว ้
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หวัขอ้การสมัมนา 

• บทนาํ 

- หนา้ทีข่องผูบ้รหิาร 

- หลกัการทาํงานแบบมุ่งหวงัผล 

- KPI – ตวัวดัความสาํเรจ็ของงาน 

- หนทางสู่การทาํให ้“งานงา่ย” (มปีระสทิธิภาพ) 

- ความสาํคญัของการวางแผนต่อความสาํเรจ็ทางธุรกจิ 

- ข ัน้ตอนของการวางแผน 

• การต ัง้เป้าหมาย 

- หลกัการกาํหนดเป้าหมาย 

- การต ัง้เป้าหมาย-เนน้กิจกรรม 

- การต ัง้เป้าหมาย-เนน้ผลงาน 

• การวางแผน 

- ประโยชนข์องการวางแผน 

- องคป์ระกอบของการวางแผน 

- เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวางแผน 

- เทคนิคในการวางแผนเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

- แผนงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- การประมาณการ 

- องคป์ระกอบของแผนงานทีม่ปีระสทิธิภาพ 

- ฝึกปฏบิตั ิการวางแผน 

• การควบคุมและการตดิตามงาน 

- องคป์ระกอบของการควบคุมงาน 

- การตดิตามความกา้วหนา้ของงาน 

- การควบคุมงาน 

- ประโยชนข์องการควบคุมงาน 

- การประเมนิผลงาน 
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- เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการควบคุมผลงาน 

- แนวทางในการปรบัปรุง เมือ่งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- องคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหง้านประสบความสาํเรจ็ 

- ฝึกปฏบิตั ิ/ Workshop 
 
จาํนวนผูเ้ขา้อบรม:    30   คน  

 
 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 
 
 1 วนั    

Trainer:  วทิยากร   

อาจารยจ์กัรพงษ์  วงศว์นั (ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

 
 อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 

                  (รวมคา่เอกสาร คา่เอกสารการบรรยาย คา่เดนิทาง) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 วนั 34,000 2,380 (1,020) 35,360 
       ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บัใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน้แนล เทรนนิง่ โซลูช ัน่ 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
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www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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