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หลักสูตร “การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2018 ภาคปฏิบัติ” 
“2018 Effective Action Plan Workshop” 

1.หลกัการและเหตุผล 

ในการท างานใหบ้รรลเุป้าหมายนัน้ สิง่ส าคัญคอืตอ้งมกีารก าหนดคอืเป้าหมายทีช่ดัเจน และที่

ส าคัญตอ้งเป็นเป้าหมายทีถ่กูทีใ่ช ่ตอบโจทยธ์รุกจิขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ มทีมีผูร้ับผดิชอบรว่มกันอยา่ง

ชดัเจน และอาจตอ้งรับผดิชอบรว่มกันหลายหน่วยงานเพือ่ชว่ยใหบ้รรลเุป้าหมายไดจ้รงิ อกีประการที่

ส าคัญ และยากกวา่การก าหนดเป้าหมาย คอืวธิกีารท าใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย หรอืแผนปฏบิัตกิาร 

โดยสว่นมาก การท าแผนปฏบิัตกิาร มักก าหนดวธิกีารทีเ่ป็นวธิกีารทั่วไป ท าแบบเดมิๆทีเ่คยท า แต่

ก็ไมม่ั่นใจวา่จะท าใหเ้ป้าหมายบรรลผุล และในกรณีทีเ่ป้าหมายนัน้ทา้ทาย มคีวามยากในการปฏบิัต ิ ผู ้

วางแผนตอ้งมกีระบวนการคดิวเิคราะห ์หาหนทางบรรลเุป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืกระบวนการคดิ

เชงิกลยทุธเ์พือ่หาวธิกีาร หรอืชอ่งทางใหม่ๆ เพือ่บรรลเุป้าหมาย 

อกีประการส าคัญคอื ผูว้างแผนสว่นใหญ ่มักไมส่ามารถชีแ้จงไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ แผนทีว่างไวนั้น้จะ

มโีอกาสส าเร็จไดจ้รงิ เพราะเป็นการวางแผนทีข่าดขอ้มลูรองรับ ไมส่ามารถอธบิายหาเหตผุล หรอืความ

สมเหตสุมผลทีจ่ะส าเร็จตามแผนได ้

ดังนัน้หลักสตูรนี้จงึออกแบบมาเพือ่ ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ระบวนการคดิ และออกแบบการท างาน

ทีส่ามารถบรรลเุป้าหมายไดจ้รงิ สามารถท าแผนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ มคีวามเป็นไปไดส้งูสดุ

ทีจ่ะท าใหแ้ผนงานนัน้บรรลผุล 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพือ่ไดเ้ป้าหมาย/ตัวชีวั้ด ทีต่อบโจทยผ์ลประกอบการและการเตบิโตขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

2) ก าหนดทมีผูร้ับผดิชอบรว่ม ทีถ่กูตอ้ง เพือ่รว่มกันด าเนนิการใหบ้รษัิทบรรลเุป้าหมาย 

3) เพือ่จัดท าแผนปฏบิัตกิารเชงิกลยทุธฺทีม่ปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหเ้ป้าหมายบรรลผุล 

 4) เพือ่มแีนวทาง รปูแบบปฏบิัต ิในการท างานแบบ “เป้ารว่มแผนรว่ม” ทีช่ดัเจน 

3.โครงสร้าง และ เนือ้หาของหลกัสูตร 

สว่นที ่1 ความเขา้ใจทีต่รงกนั ถงึเป้าหมาย และทศิทางขององคก์ร 

 - วสิยัทัศน์ พันธกจิ องคก์ร เพือ่ความเขา้ใจมองเป็นภาพเป้าหมายเดยีวกัน 

- รับทราบ เป้าหมายส าคัญขององคก์ร 2018 
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 - โครงสรา้งเป้าหมาย และ โครงสรา้งการท าก าไรของบรษัิท 

- ทบทวน เป้าหมาย/ตัวชีวั้ด เพือ่เป็นเป้าปฏบิัตทิีถ่กูทีใ่ช ่ชว่ยใหบ้รษัิทบรรลเุป้าหมาย 

- การก าหนดทมีผูร้ับผดิชอบ ทีจ่ะท างานแบบ “เป้าหมายรว่มแผนงานรว่ม” ใหบ้รษัิทถงึเป้า 

สว่นที ่2 ผงักระบวนการคดิวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธเ์พือ่ท าแผนปฏบิตักิาร 

 - แนวคดิการก าหนด และวเิคราะหเ์ป้าหมาย 

 - การวเิคราะหปั์จจัยภายนอก และภายในองคก์ร (หน่วยงาน) ทีส่ง่ผลกระทบตอ่เป้าหมาย 

 - แนวคดิการ ออกแบบวธิกีารท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย ดว้ยวธิกีารตา่งๆ 

 - การเขยีนผังกระบวนการคดิเชงิกลยทุธ ์ในการออกแบบแผนปฏบิัตกิาร 

สว่นที ่3 กระบวนการออกแบบ แผนปฏบิตักิารเชงิกลยุทธ ์

 3.1 การก าหนดเป้าหมาย  

  - วเิคราะห ์Gap ระหวา่งเป้าหมาย และ สถานะปัจจบุัน 

  - องคป์ระกอบ เป้าหมายยอ่ย และมติอิืน่ๆ ของเป้าหมายหลัก 

 3.2 การวเิคราะหเ์ป้าหมาย และ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่เป้าหมาย  

  - ปัจจัยอะไรบา้งทีม่ผีลตอ่เป้าหมาย ตัดปัจจัยทีน่อกเหนือการควบคมุ 

  - วเิคราะหล์ าดับผลกระทบ ล าดับความส าคัญ 

 3.3 การออกแบบทางเลอืก ดว้ยแนวทางตา่งๆ 

  - การออกแบบแผนปฏบิัตกิาร ตามแนวทางกลยทุธ ์และ กระบวนการคดิเชงิระบบ 

  - การออกแบบแผนปฏบิัตกิาร แนวทางตา่งๆ (อืน่ๆ) 

 3.4 การประเมนิทางเลอืก เพือ่น าไปเป็นจัดท าแผนปฏบิัตกิาร 

  - การประเมนิโอกาสส าเร็จ และ ประมาณการตัวเลขความส าเร็จเทยีบกับเป้าหมาย 

  - ประเมนิความคุม้คา่, ระยะเวลาด าเนนิการ 

  - ประเมนิความเสีย่งของทางเลอืก และแผนรองรับความเสีย่ง 

  - สามารถอธบิายเหตผุล ขอ้มลูอา้งองิ ของแตล่ะทางเลอืกทัง้หมดไดช้ดัเจน 

  - เลอืกทางเลอืกทีจ่ะน าไปจัดท าแผนปฏบิัตกิาร 
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Workshop 1 : วเิคราะห ์ออกแบบ และประเมนิแนวทางด าเนนิการ 

WS 1.1 ท าผังการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ออกแบบ และประเมนิทางเลอืก  

WS 1.2 ท าตาราง วเิคราะหเ์ป้าหมาย ออกแบบและประเมนิแนวทางด าเนนิการ 

เพือ่ท าแผนปฏบิัตกิาร ใหต้อบโจทย ์KPI แตล่ะขอ้  

ผลของกจิกรรม : ไดแ้นวทางในการคดิวเิคราะห ์ออกแบบแผนปฏบิัตกิารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

สว่นที ่4 ภาพรวมการท าตารางแผนปฏบิตักิาร (ตามกลุม่ผูร้บัผดิชอบ KPI ส าคญัขององคก์ร) 

 ตารางสว่นที ่1 การกระจายเป้าหมายรายปี แบง่เป็นเป้าหมายประจ าเดอืน ในแตล่ะหน่วยงาน 

    เพือ่การตดิตามผลการด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ตารางสว่นที ่2 ก าหนดแผนการปฏบิัตกิาร และบรหิารทรัพยากร (ตามแนวทางสว่นที ่4) 

  - หัวขอ้แผนปฏบิัตกิารทีอ่อกแบบไว ้(กจิกรรม, วธิดี าเนนิการ) 

  - เหตผุล ขอ้มลูสนับสนุน หรอืหลักฐาน ทีช่ ีแ้จงไดช้ดัเจนวา่แผนจะไดผ้ล 

  - ระบรุะยะเวลาด าเนนิการ 

  - ทรัพยากร บคุลากร งบประมาณ ในการท าแผนปฏบิัตกิาร 

  - ผูร้ับผดิชอบ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

  - ก าหนดตัวชีวั้ดและผลลัพธป์ระมาณการการณ์ ของแผนแตล่ะขอ้ 

 ตารางสว่นที ่3 สว่นของการตดิตามผลและ ปรับปรงุแผน 

  - ตัวชีวั้ด และวธิกีารตดิตาม ประเมนิผล 

  - ความเสีย่ง และแนวทางรองรับความเสีย่ง 

Workshop 2 : ฝึกท าตารางแผนปฏบิตักิาร (Draft) เพือ่ตอบโจทย ์KPI ทีร่บัผอิชอบ 

 (เป็นการฝึกท าตารางแบบครา่วๆ (เนื่องจากเวลาจ ากัด) เพือ่ใหเ้ห็นแนวทางปฏบิัต)ิ 

ผลของกจิกรรม : เพือ่ใหไ้ดฝึ้กท าตารางแผนปฏบิัต ิทีช่ดัเจน ตอบโจทย ์มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

สว่นที ่6 สรปุแนวทางการด าเนนิการ เพือ่บรรลุเป้าหมายองคก์ร 

 - มเีป้าหมาย และจัดท าแผนปฏบิัตกิารรว่มกัน (Cross Function Team) 
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 - ด าเนนิการปฏบิต ิตดิตามผลงาน ปรับปรงุแกไ้ขการท างาน ตาม KPI ทีร่ับผดิชอบรว่ม 

- มกีารประชมุ ประจ าเดอืน ประสานงานรว่มกัน ตาม KPI ทีร่ับผดิชอบ 

 - น าเสนอความคบืหนา้ ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน ตาม KPI แตล่ะขอ้ (แตล่ะทมี) 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
 สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Coaching เนน้การท ากจิกรรมจากโจทยจ์รงิขององคก์ร 

- บรรยาย 30 % 

- กจิกรรมกลุม่ น าเสนอ ตอบขอ้ซกัถาม และวทิยากรใหค้ าแนะน า 70% 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

 ผูบ้รหิาร, Manager, Assistance Manager 

  


