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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคกำรตั้งเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลงำนสู่ควำมสำเร็จ
(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success)
ในการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ การก าหนดเป้ า หมายในการ
ท างาน (Goals) และดั ช นี ช ี้ ว ั ด ผลงาน (KPIs) เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที ่
นามาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อทาให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานต่างๆ และสามารถ
วิเคราะห์ปรับ เปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้ส อดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม
หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค กำรตั ้ ง เป้ ำ หมำยและตั ว ชี ้ ว ั ด ผลงำนสู่
ควำมสำเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงาน การกาหนด
ตัวชี้วัดการทางาน และการวางแผนการทางานระดับบุคคลให้สอดคล้อง
และสนับ สนุน ต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุร กิจ ของหน่ว ยงานและ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารผลงานเชิงกล
ยุ ท ธ์ อี ก ทั ้ ง สามารถพั ฒ นาการท างานของตนเองให้ ม ี ค ุ ณ ค่ า มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย สามารถติ ด ตามงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผ ลปฏิบัติง านสู ง
ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการ
วางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
2. เพื ่ อให้ ผู ้ เข้ าสั มมนามี ทั กษะและสามารถตั ้งเป้ าหมาย (Goal
Setting) กาหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และวางแผนการทางาน (Action
Plan) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินผล KPIs มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
หัวหน้างาน/พนักงานทุกระดับ

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 ท่าน
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หัวข้อกำรฝึกอบรม
HIGHTLIGHTS: หลักสูตร SMART GOALS SETTING & EFFECTIVE KPIS FOR SUCCESS” มุ่งเน้นการ
Workshop เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่างๆ ทราบถึงเทคนิค “การตั้งเป้าหมายในการท างาน” และ
สามารถกาหนด “ตัวชี้วัดความสาเร็จ” ของผลงาน หรือ KPIs ที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการจัดทาแผนงาน
(Action Plan) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทางานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงานและองค์กร
ลำดับที่
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
เนื้อหำหลัก
1
ความสาคัญของการ
▪ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้
▪ ความคาดหวังและบทบาทของ
ตั้งเป้าหมายและการกาหนด
กับพนักงานมองเห็นความสาคัญ
คนทางานยุคใหม่กับธุรกิจที่
ตัวชี้วัดผลงานต่อ
ของการตั้งเป้าหมาย การกาหนด
เปลี่ยนแปลง
ความสาเร็จของธุรกิจ
ตัวชี้วัดผลงาน และการวางแผน ▪ ปัญหาการบริหารผลงานและ
การทางานระดับบุคคลที่สนับ
การกาหนดตัวชี้วัดผลการ
สนุนต่อกลยุทธ์และแผนงาน
ดาเนินงานขององค์กรต่างๆ
ทางธุรกิจขององค์กร
▪ หลักสาคัญของระบบบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์
▪ เครื่องมือการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
2
เทคนิคการตั้งเป้าหมาย
▪ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมาย ▪ การกาหนดเป้าหมายในการ
(Goal Setting) และกาหนด
การทางานระดับบุคคลที่
ทางาน
ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ใน
สอดคล้องและสนับสนุนต่อ
▪ การตั้งเป้าหมายเน้นกิจกรรม/
การทางาน
เป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจ
เน้นผลงาน
ของหน่วยงานและองค์กร
▪ การจัดลาดับความสาคัญ
ของงาน
▪ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของงาน (KPIs)
3
เทคนิคการวางแผนการ
▪ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางแผนงาน ▪ องค์ประกอบของแผนงานที่มี
ทางาน (Action Plans)
ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อ
ประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุน KPIs
เป้าหมายการทางานให้มีผลการ
▪ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
ปฏิบัติงานที่สูง
งาน (Action Plan)
▪ กุญแจสาคัญในการวางแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4
เทคนิคการติดตามงาน
▪ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการติดตามงาน
▪ การติดตามและประเมินผล
(Follow Up) และ
ตามแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเมินผลเป้าหมาย
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ฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมาย
และการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

▪

สร้างผลการปฏิบัติงานระดับสูง
อย่างต่อเนื่อง

▪

เพื่อเป็นการจาลองสถานการณ์
ของการตั้งเป้าหมายและวางแผน
งานของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เน้นสร้างสถานการณ์จาลอง เพื่อ
ฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและ
วางแผนงานไปในทิศทางเดียวของ
หน่วยงานและองค์กร

▪
▪

การทบทวนเป้าหมาย และการ
ปรับปรุงแผนการทางานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ฝึกปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและ
วางแผนงานของตนเอง
นาเสนอและรับ Feedback จาก
วิทยากร

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

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การกาหนดตัวชี้วัดผลงาน
และการวางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้า รับ การฝึกอบรมมีทัก ษะและสามารถตั้ง เป้าหมายและวางแผนการท างานของตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
......................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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