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13. หลักสู ตร “Workshop - การวางแผนบริหารงาน-บริหารธุรกิจด้ วย MBO (Management by Objectives)”
Workshop - Business Plan based on MBO Technique (MBO - Management by Objectives)
(หลักสู ตร 2 วัน/ 12 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ผลกระทบจากนโยบายโลกการค้าเสรี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าในหลายภูมิภาคทัว่ โลกในรอบระยะเวลา
หลายปี ที่ผา่ นมา ทาให้ธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนาทัว่ โลกคิดค้น/นากลยุทธ์แบบใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารงานอย่างมากมาย
หลายๆ เช่น Six Sigma, Balance Scorecard, KPIs, Supply Chain, Cost Reduction รู ปแบบต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขาย
ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน อันจะช่วยให้องค์กรมีศกั ยภาพในการแข่งขันสู งขึ้น ซึ่งระบบบริ หารหลายชนิดดังที่ได้
กล่าวอ้างข้างต้นนั้น มีหลักการและที่มาจาก “การบริ หารงานตามเป้ าหมาย (Management by Objectives หรื อ MBO)” ซึ่งมี
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทวั่ โลกจานวนมากนาไปใช้และประสบความสาเร็ จทางธุ รกิจอย่างสู งมานานนับสิ บปี แล้ว จนมีผู ้
คิดค้นดัดแปลง Model ใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายรู ปแบบ
หลักการของ MBO ยึดหลักการบริ หารงานที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของคนทางาน โดยการให้คนทางานมีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็น ร่ วมตั้งเป้ าหมายในการทางาน มีส่วนร่ วมในการนาเป้ าหมายงานไปปฏิบตั ิ ตลอดจนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ต่อผลงานที่ทาได้ อันจะทาให้คนทางานมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานจากความรู ้สึกภายในตัวเอง ไม่ใช่ดว้ ยการถูกบังคับให้ทา
ทั้งนี้ MBO เป็ นระบบที่ใช้ง่ายและการประมวลผลไม่ซบั ซ้อน ทาให้ง่ายต่อการนาไปใช้บริ หารงาน-บริ หารธุ รกิจ ซึ่ง
หากมีเทคนิคในการนาไปใช้อย่างถูกวิธีแล้ว รับประกันได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพงานที่เพิม่ ขึ้นในทุกหน่วยงานในองค์กรจะทาให้ผล
ประกอบการของธุ รกิจประสบความสาเร็ จในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติอย่างเด่นชัด
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารับทราบนโยบาย รายละเอียด และวิธีการ ในการนา MBO มาใช้ในการจัดทาแผนธุ รกิจ
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารับทราบ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของ MBO ที่จะมาช่วยพัฒนาศักภาพในการแข่งขันทาง
ธุ รกิจ ด้วยการเน้นหนักไปที่การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้หลักในการวางแผนธุ รกิจโดยยึดหลัก MBO ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การกาหนด วิสัยทัศน์ที่ชดั เจน/
พันธะกิจ/ กลยุทธ์ระดับองค์กร/ เป้ าหมายในการทางานประจาปี ขององค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/ การ
กระจายเป้ าหมายองค์กรสู่ หน่วยงานต่าง/ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้เทคนิคในการตั้งเป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจนและวัดผลได้เป็ นรู ปธรรม
2.5 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในการกาหนดวิสัยทัศน์/ กาหนดพันธะกิจ/ ตั้งเป้ าหมายในการทางาน/ จัดทา
Action Plan
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกตาแหน่งในองค์กร
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4. กาหนดการอบรมและเนื้อหาของของหลักสู ตร ประกอบด้ วย
วันที่ 1
09.00 - หลักในการบริ หารธุ รกิจสมัยใหม่
- ขั้นตอนในการจัดทาแผนธุ รกิจที่ดี
- ความสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางธุ รกิจด้วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงาน และลดค่าใช้จ่าย
- ที่มา และแนวคิดพื้นฐานของระบบ MBO
10.00 Coffee Break
10.15 - ระบบบริ หารงานตามเป้ าหมาย (Management by Objectives - MBO)
- ตัวอย่างการวางแผนธุ รกิจโดยยึดหลัก MBO
- หลักการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน (รายละเอียด/ ตัวอย่าง/ ข้อดี-ข้อเสี ย)
- หลักการกาหนดพันธะกิจ
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - (ฝึ กปฏิบตั ิ) กาหนดวิสัยทัศน์และพันธะกิจขององค์กร
- หลักการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
14.30 Coffee Break
14.45 - (ฝึ กปฏิบตั ิ) กาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
16.00 - จบการสัมมนาวันแรก
วันที่ 2
09.00 - ทบทวนการกาหนดวิสัยทัศน์/ พันธะกิจ/ กลยุทธ์
- วิธีการตั้งเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรมและวัดผลในเชิงปริ มาณได้
- หลักการตั้งเป้ าหมายในการทางานประจาปี ขององค์กร (ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์-พันธะกิจ-กลยุทธ์ )
- เทคนิคการกระจายเป้ าหมายระดับองค์กรลงสู่ ทุกหน่วยงานในองค์กร
10.00 Coffee Break
10.15 - ตัวอย่างการวางแผนธุ รกิจโดยยึดหลัก MBO
- (ฝึ กปฏิบตั ิ) ตั้งเป้ าหมายในการทางานประจาปี ระดับหน่วยงานที่เป็ นรู ปธรรมและวัดผลในเชิงปริ มาณได้
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - ประโยชน์/ หลักการ/ ตัวอย่าง แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อรองรับเป้ าหมายในการทางาน
- (ฝึ กปฏิบตั ิ) จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
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14.30 Coffee Break
14.45 - เทคนิคการจัดทาระบบงบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลัก MBO
- เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ MBO ให้ประสบความสาเร็ จ
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
16.00 - จบการสัมมนา
5. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากรตามเอกสารแนบ
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