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OKRs : Objectives & Key Results
จัดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์สขุ มุ วิท
หลักการและเหตุผล

OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็ นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance
Management กาลังได้รบั ความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผนู้ าองค์กร โดยเฉพาะฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลได้เข้าใจหลักการแนวคิดของระบบ OKRs และสามารถนาไปใช้บริหารผลงาน เพือ่ พัฒนาคนและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม :
1. เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะพิเศษของระบบการบริหารผลงานแบบ OKRs
2. เพือ่ ช่วยให้กาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์สาคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพือ่ ยกระดับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ :
เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน และฝ่ าย HR ทีต่ อ้ งการยกระดับผลงานขององค์กร

OKRs : Objective and Key Result

2

เนื้ อหาการฝึ กอบรม :
หลักการและแนวคิ ดของระบบการบริหารผลงานแบบต่อเนื่ อง (Continuous PMS)
 OKRs คืออะไร มีประวัตคิ วามเป็ นมาอย่างไร องค์กรไหนนาไปใช้แล้วบ้าง
 OKRs, KPI, MBO, BSC หรือ PMS มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 แนวคิด F.A.S.T5 ซึง่ เป็ นจุดเด่นและหัวใจของระบบ OKRs มีรายละเอียดอย่างไร
 ประเภทของ OKRs และการนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนาธรรมของแต่ละองค์กร
 ปั จจัยแห่งความสาเร็จ ปั ญหา และข้อควรระวังในการนา OKRs มาใช้ในองค์กร
ขัน้ ตอนการนาระบบ OKRs มาใช้บริหารผลงาน เพื่อพัฒนาคนและองค์กร :
 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์หลัก (Key Results) ระดับองค์กร
 การกระจายเป้ าหมายแบบล่างขึน้ บน (Bottom Up) ตามแนวคิดของระบบ OKRs
 แนวทางการกาหนด OKRs ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเป็ นแนวเดียวกันทัง้ องค์กร
 รอบระยะเวลาในการกาหนด OKRs การติดตามผล และการประเมินผลงาน
 กระบวนการ CFR และ Check-in คืออะไร มีความสาคัญ และขัน้ ตอนอย่างไร
 แนวทางการกาหนดคะแนนหรือระดับผลงาน และมาตรการในการปรับปรุง
 การนาผลการประเมินจากระบบ OKRs ไปใช้ในการพัฒนาคนและองค์กร
 กรณีศกึ ษาการใช้ระบบ OKRs และตัวอย่างการเขียน OKRs ทีถ่ ูกต้อง
รูปแบบการฝึ กอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop
ระยะเวลาการฝึ กอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิ ทยากร :
อาจารย์สจั พล ส่งสมบุญ (Sam)
- วิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการบริหารผลงาน และการพัฒนาผูน้ าในธุรกิจบริการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั HERO Consulting จากัด
ั มนา/1 ท่าน
 อัตราค่าสม
(รวมเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครือ
่ งดืม
่ ตลอดการอบรม)
ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน
Early Bird /ชาระล่วงหน้า /

ลูกค้าเก่า
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ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

4,000

280

(120)

4,160

3,600

252

(108)

3,744
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วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
1.2

1.2

ธนคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และ Scanใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชาระด ้วยเชค
Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-6183752

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

OKRs : Objective and Key Result

4

แบบฟอร์มลงทะเบียน

OKRs : Objectives & Key Results
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ info.ptstraining@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
รายชื่อ-ผูเ้ ข้าอบรม
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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