Course:

Objective Key Result (OKR) for Crisis Management
การจัดทา OKR สาหรับการบริหารในภาวะวิกฤต
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
เมื่อเกิดวิกฤติ องค์กรส่วนใหญ่จะทำ Crisis Management กันอยูแ่ ล้วโดยมุง่ เน้นควำมเร่งด่วนจนบ่อยครัง้ ลืมไปว่ำที่
จริงแล้ว Crisis Management ก็เหมือนแผนดำเนินกำรทัง้ หลำย ซึง่ คุณภำพของแผนขึน้ อยูก่ บั ทำงเลือกและจำนวนแผนสำรอง
กรณีที่แผนหลักทำไม่ได้หรือติดอุปสรรค ในขณะที่ควำมสำเร็จของแผนขึน้ กับกำรแจกจ่ำยเป้ำหมำย กำหนดตัวชีว้ ดั
(OKR- Objective Key Result) และประเมินผล เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องขับเคลือ่ นแผนไปในทิศทำงและจังหวะที่สอดคล้องกัน
ประโยชน์ทคี่ ุณจะได้รับ:
กำรกำหนด OKR ที่เหมำะสมในแผน Crisis Management จึงเป็ นกำรสร้ำงหลักประกันว่ำแผนที่คดิ กันมำอย่ำง
รอบคอบจะถูกนำไปขับเคลือ่ นดำเนินกำรอย่ำงครบถ้วนตำมกำหนดและท่ำนจะได้พบกับ Framework กำรจัดทำแผน Crisis
Management ที่ครบถ้วนโดยเน้นไปที่กำรกำหนด OKR และกำรประเมินผลให้เหมำะสมต่อกำรขับเคลือ่ นแผน
หัวข้อบรรยาย:
 Framework of Crisis Management Plan
 ควำมสำคัญของแผนสำรอง
 กำรกระจำยแผนหลักเป็ นแผนย่อย
 กำรกำหนดเป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรมในแผนย่อย กำรกำหนด OKR (Objective Key Result) และกำรประเมินผล
วิธีการสัมมนา
 กำรฝึ กอบรมจะเน้นผูเ้ ข้ำสัมมนำเป็ นศูนย์กลำงโดยจะเน้นกำรทำ Workshop กำรจัดทำแผน Crisis Management และ มี
VDO ประกอบกำรสัมมนำ
เหมาะสาหรับ:
 เจ้ำของกิจกำร ผูบ้ ริหำรทุกระดับ ซึง่ มีสว่ นร่วมในกำรกำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร รวมไปถึงบุคลำกรที่นำกลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำองค์กร กำรขำย กำรตลำด กำรวิจยั และพัฒนำสินค้ำและบริกำร
เป็ นต้น
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วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT
Sloan School of Management.
He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain
Management. He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain
Management System for the olefins business industry.
Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors. His expertise
areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales & marketing skills,
change management, and organizational development.

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 10 สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00 – 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเข้ำอบรมได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 6,900 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 5,900 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 08-6337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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