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14. หลักสู ตร “Workshop - การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)”
Workshop - Action Plan
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
“การวางแผนงาน” เป็ นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งในการบริ หารงานสาหรับผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานทุกคน แต่พบว่า
ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานจานวนมากที่ยงั วางแผนงานได้ไม่สมบูรณ์และไม่มีเป้ าหมายในการทางานที่เป็ นรู ปธรรมที่
วัดผลในเชิงปริ มาณได้ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ขององค์กรที่ควรจะเข้ามาพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กบั บุคคลเหล่านั้น อันจะ
ช่วยประกันให้งานของคนเหล่านั้นประสบความสาเร็ จ ซึ่งจะทาให้ผลประกอบการขององค์กรดีข้ ึน
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาทราบถึงแนวคิดพื้นฐานในการทาธุ รกิจสมัยใหม่
- เพื่อให้ผสู ้ ัมมนาทราบถึงหลักการพื้นฐานในการตั้งเป้ าหมายในการทางาน
- เพื่อฝึ กทักษะผูเ้ ข้าสัมมนาให้สามารถนาเป้ าหมายมาทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการได้ (Action Plan)
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การฝ่ าย/ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย/ หัวหน้าหน่วยงาน/ พนักงานระดับวิชาชีพ ของทุก
หน่วยงานในบริ ษทั ฯ
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
- 09.00

- 10.30
- 10.45

- 12.00
- 13.00

/ หลักการพื้นฐานในการทาธุ รกิจ
/ ลักษณะของเป้ าหมายทางธุ รกิจสมัยใหม่
/ วิธีการกาหนดเป้ าหมายทางธุ รกิจ
/ Coffee Break
/ - หลักการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพธุ รกิจ
/ เทคนิคและวิธีการตั้งเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรมวัดผลได้
(เพื่อใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนงานที่จะจัดทา)
/ หลักการ เทคนิค และรู ปแบบของการวางแผนงานแบบต่างๆ
(แผนงานประจา/ แผนงานโครงการ/ แผนปฏิบัติการ-Action Plan)
/ พักกลางวัน
/ รายละเอียดที่ตอ้ งมีในแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
/ การนาเป้ าหมายงานมาจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพธุ รกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิ – จัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
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- 14.30
- 14.45

- 16.00
5. วิทยากร

/ Coffee Break
/ นาเสนอแผนงาน โดยมีวทิ ยากร Comment
(เลือกเฉพาะบางคนไม่สามารถนาเสนอได้ท้ งั หมด)
/ ตัวอย่างแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ที่สมบูรณ์และถูกต้อง
/ เทคนิคพิเศษ ในการทาให้แผนปฏิบตั ิการมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
/ ปิ ดการสัมมนา

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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