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หลกัการและเหตุผล 

ผู้น ำในองค์กรแตล่ะคนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบแตกตำ่งกนัไปตำมลกัษณะงำน แตท่กุคนต้องท ำงำนเป็นทีมเดียวกนั เพ่ือท ำให้
องค์กรบรรลเุปำ้หมำยสงูสดุคือ มีก ำไร เติบโต และยัง่ยืน ดงันัน้ ผู้น ำทกุระดบัขององค์กร ทัง้ผู้บริหำร ผู้จดักำร และหวัหน้ำงำนทกุฝ่ำย ต้อง
สำมำรถก ำหนดเปำ้หมำย พร้อมตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ และจดัท ำแผนปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ เพ่ือเช่ือมโยงเปำ้หมำย และประสำน
พลงักนัทัว่ทัง้องค์กร 

วตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม : 

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการบรหิารผลงาน ทีช่่วยพฒันาองคก์รใหม้ัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื 

2. เพือ่พฒันาทกัษะการตัง้เป้าหมายและตวัชีว้ดัผลงานหลกัตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

3. เพือ่พฒันาทกัษะการจดัท าแผนปฏบิตังิาน และจดัสรรทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั :  ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และหวัหน้างาน ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารผลงานขององคก์ร 

 

 

 

หลกัสตูร   

กลยทุธก์ารต ัง้เป้าหมายและวางแผนงาน  
(Goal Setting & Action Plan) 

In house Training 
เวลา 9.00-16.00น.   
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เน้ือหาการฝึกอบรม : 

Module 1 : Performance Management System 

- หลกัการพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธผิลสงูสุด (มกี าไร เตบิโต และยัง่ยนื) 

- กระบวนการบรหิารผลงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายเชงิกลยทุธข์ององคก์ร 

- การทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวนิิจฉยัองคก์ร เพือ่ก าหนดกลยทุธป์ระจ าปี 

* Workshop : การวนิิจฉยัองคก์ร ดว้ย SWOT, Five Forces และ 7S Model 

Module 2 : Performance Measurement & Development 

- หลกัการตดิตามตรวจสอบ ควบคุมและประเมนิผลงานดว้ย Balanced Scorecard 

- หลกัการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (KPI) ตามหลกั KPI 4 มติ ิและอื่นๆ 

- การก าหนดปัจจยัการประเมนิผลงาน และแนวทางในการปรบัปรงุพฒันา 

* Workshop : การก าหนด KPI ตามต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

Module 3 : Corporate & Functional Goal Setting 

- การก าหนดเป้าหมายประจ าปีระดบัองคก์ร เพือ่สนบัสนุนเป้าหมายระยะยาว 

- การตัง้เป้าหมายของหน่วยงานหรอืฝ่าย ใหส้อดคลอ้งกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

- การกระจายเป้าหมายของหน่วยงานหรอืฝ่าย สูเ่ป้าหมายต าแหน่งงานรายบุคคล 

* Workshop : การตัง้เป้าหมายรายบุคคล ใหส้อดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัทัง้องคก์ร 
Module 4 : Effective Action Plan 
          - การเลอืกเป้าหมายเพือ่ท าแผนงาน การวเิคราะหปั์จจยัความส าเรจ็และความเสีย่ง 

- การก าหนดทางเลอืก การประเมนิ และคดัเลอืกแนวทาง เพือ่จดัท าแผนปฏบิตังิาน 

- การจดัสรรงบประมาณ และทรพัยากรอื่นๆ เพือ่จดัท าแผนปฏบิตังิาน 

* Workshop : การจดัท าแผนปฏบิตังิานตาม KPI เพือ่สนบัสนุนเป้าหมายของหน่วยงาน 

รปูแบบการฝึกอบรม                :  Group Coaching, Training และ Workshop 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลกัสตูร 1 วนั เวลา (6 ชัว่โมง) 

วิทยากร :        อาจารยส์จัพล  ส่งสมบญุ (Sam) 

                    - วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์และกฎหมายแรงงาน 

                    - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั HERO Consulting จ ากดั 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

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

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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