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วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น.  
(ลงทะเบียน 8.30 น.)

ห้องฝึกอบรม  
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชกิ 3,000 บาท + VAT 210 รวม 3,210 บาท / บคุคลทัว่ไป 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท
ช�าระเงนิก่อนวันที ่28 ก.พ. 2563 ลด 200 บาท

yy แนวคิดการบริหารจัดการผลงานของพนักงานและองค์กร

ที่ได้รับความนิยมจากในอดีต เช่น MBO, Balanced 

Scorecard, KPIs แต่ละแนวคิดมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย 

บางแนวคิด เช่น KPIs ใช้ไปนาน ๆ จากของใหม่ที่ 

น่าพิสมัย กลายเป็นยาขมทางใจส�าหรับองค์กร  

จนหลาย ๆ องค์กรก็เหมือนจะเดินหน้าไม่ถูกว่า 

จะท�าอย่างไรกับเรื่องนี้ดี

yy OKRs เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิด 

MBO, Balanced Scorecard, KPIs ที่องค์กรชั้นน�า

ระดับโลกและ Start up ทั่วโลกลองน�าไปใช้แล้วเกิด 

ผลส�าเร็จต่อองค์กรเป็นที่ประจักษ์ว่าใช้งานได้จริงและ 

มีประสิทธิภาพ...มารู้จักและเรียนรู้การน�า OKRs ไปใช้

ในองค์กรด้วย Board Game กันเถอะ

yy หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับผู้บริหารงาน HR ของทุกองค์กร

วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
yy ที่ปรึกษา นักเขียน และวิทยากรอิสระ
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หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม “OKRs Board Game” (วันที่ 6 มี.ค. 2563)

สนใจสมัครสมาชิกหรือส�ารองที่นั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ต�าแหน่ง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ต�าแหน่ง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน
• เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริง กรุณาน�ามาให้ในวันฝึกอบรม หรือจะช�าระส่วนนี้เป็นเงินสด

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด  (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934

หมายเหต ุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

ส่วนที่ 1 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ที่ 
ตอบโจทย์องค์กร
yy Mindset ของผู้บริหาร/พนักงานและความส�าคัญ

ของกลยุทธ์องค์กร
yy การบริหารผลงานสไตล์ Google และ DTAC  

ด้วย OKRs (Objective & Key Results)
yy กระบวนบริหารผลงานพนักงาน (Performance 

Planning Dialogue) ตั้งแต่ต้นปี (ก�าหนด 
เป้าหมาย) ถึงสิ้นปี (ให้รางวัลตอบแทน)
yy ความแตกต่างของ MBO, Balanced Scorecard, 

KPIs และ OKRs

ส่วนที่ 2 OKRs Board Game…ที่สนุกและมีสาระ
yy รู้จัก OKRs Board Game (ลิขสิทธิ์และออกแบบ

ใหม่ล่าสุดของวิทยากร)
yy เล่นเกม OKRs Board Game เพื่อเข้าใจแก่นแท้

ของ OKRs
yy Group Discussion สิ่งที่ได้รับจาก OKRs  

Board Game

ส่วนที่ 3 การออกแบบและเขียน OKRs
yy การก�าหนด OKRs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
yy แนวทางการตั้งเป้าหมายของ OKRs ตามหลัก  

SMART & 70%
yy แนวทางการน�า OKRs มาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรกหรือ

ทดแทนวิธีการวัดผลงานแบบเดิมที่ใช้อยู่

ส่วนที่ 4 Workshop และฝึกเขียน OKRs
yy ฝึกเขียน Objective
yy ฝึกเขียน Key Results และก�าหนด Target
yy ฝึกออกแบบแนวทางการประเมินผลงานของพนักงาน

ด้วย OKRs
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