
 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.facebook.com/Panyaturakij 
ลงทะเบียนออนไลน ์www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส  าหรบันิติบคุคล) 1 

 
กรอกใบสมัครออนไลนท์ี ่ www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.bangkokbiznews.com/training
http://www.bangkokbiznews.com/training


 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.facebook.com/Panyaturakij 
ลงทะเบียนออนไลน ์www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส  าหรบันิติบคุคล) 2 

หัวข้ออบรม 

ภาพรวมแนวทางการขับเคล่ืององคก์รให้บรรลุเป้าหมาย สไตล ์OKRs 
 ความแตกตา่งของ PMS(KPIs) กบั OKRs และการเลือกหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัองคก์ร  
 ภาพรวมความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และแนวทางการท า OKRs ใหป้ระสบความส าเรจ็ในองคก์ร 
 หลกัการก าหนดเปา้หมายสไตล ์OKRs  
 ขบัเคล่ือน OKRs ใหส้  าเรจ็ดว้ย Action Plan & CFR Model 

การก าหนด OKRs ระดับต่างๆ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในองคก์ร 
 การก าหนด OKRs องคก์ร ใหส้อดคลอ้งวิสยัทศัน,์ พนัธกิจ, ปัจจยัส าเรจ็ และเปา้หมายของธุรกิจ 
 การก าหนด OKRs หน่วงานใหส้อดคลอ้งกบัองคก์ร และสรา้ง Value ใหห้นว่ยงาน 
 การก าหนด OKRs ระดบับคุลคลแบบสรา้งสรรค ์ตอบโจทยห์นว่ยงานและองคก์ร  

การท าแผนปฏิบัตกิารให้ตอบโจทย ์OKRs 
 การจดัท าแผนปฏิบตัิการ เพ่ือตอบโจทย ์OKRs อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใช ้OKRs และแผนปฏิบตักิารเป็นครื่องมือ ติดตามขบัเคล่ือน OKRs ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

การขับเคล่ือน OKRs ให้ประสบความส าเร็จด้วย CFR Model 
 CFR Model คืออะไรท าไมคือหวัใจความส าเรจ็ของระบบ OKRs 

 เทคนิคการ Communication ส่ือสาร พดูคยุ สนทนา ในการท างานเพ่ือขบัเคล่ือนความส าเรจ็ 

 เทคนิคการ Feedback & Coaching  การโคช้และสะทอ้นผลการปฏิบตังิานอยา่งสรา้งสรรค ์

 เทคนิคการ Recognition  ช่ืนชม ใหค้วามส าคญั เห็นคณุคา่ทีมงานเพ่ือสรา้งพลงัทีม 

รูปแบบการอบรม: ทฤษฎี 40% เวิรค์ช็อป 60% 
 

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทร)ี 

 
อัตราท่านละ 6,000 บาท  

 

โปรโมช่ัน พเิศษ... : สมาชิกกรุงเทพธุรกิจและ I-News ลด 5% 
                            สมคัร 2 ทา่นขึน้ไปตอ่องคก์ร ลด 10% 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารยร์าเชนทร ์พันธุเ์วช 

 
ปัจจุบัน  
วิทยากรดา้นพฒันาคน พฒันาองคก์ร ทีปรกึษา นกัเขียน 
 

การศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
 

ประสบการณก์ารท างาน 

 วิศวกรไฟฟา้ วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟา้ (Kindenko Thailand Co., Ltd.) 

 วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟา้ (Bania Co., Ltd.) 

 ผูจ้ดัการโครงการ การตดิตัง้ระบบไฟฟา้ (Screen Power Co., Ltd.) 

 โปรแกรมเมอร ์และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP) 

 ธุรกิจสว่นตวัดา้น Computer และ Software 

 ที่ปรกึษาดา้นการท า KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน 

 นกัเขียนหนงัสอืดา้นการพฒันาคน พฒันาองคก์ร 

 ผูเ้ขียนหนงัสอืเรือ่ง บรหิารผลงานอยา่งไรใหถ้ึงเปา้ และ ป้ันตนเองใหเ้ป็นผูบ้รหิาร 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ

 KPI & Action Plan 

 Balanced Scorecard 

 การบรหิารผลงาน และพฒันาบคุลากรเชิงกลยทุธ ์

 การก าหนดเปา้หมาย และแผนงานเชิงกลยทุธ ์

 การสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังาน 

 การท างานเป็นทีม 

 Train the Trainer 
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ประสบการณฝึ์กอบรม 

 บรษัิท คาวาซากิ มอเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั  

 บรษัิท วีไอวี อินเตอรเ์คม จ ากดั  

 บรษัิท TLS Group South East Asia จ ากดั 

 บรษัิท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 บรษัิท โตโยตา้ เจรญิคา้ จ ากดั  

 บรษัิท โกลบอล พลาสท ์จ ากดั  

 บรษัิท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จ ากดั  

 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 ชมรมบรหิารงานบคุคล ไฮ-เทค  

 บรษัิท เอ็กเซลเลนท ์พีเพิล จ ากดั  

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชั่น  

 SCG Cement-Building Material Co., Ltd.  

 King Power International Co., Ltd.  

 SCG Authorized Dealer  

 บรษัิท ซูมิโตโม รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  

 บรษัิท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 NYK Line (Thailand) Co., Ltd.  

 บมจ. SVI   

 บรษัิท พฒันายนต ์ชลบรุ ีจ ากดั  

 บรษัิท คาลบีธ้นาวธัน ์จ ากดั  

 บรษัิท วีไอวี อินเตอรเ์คม จ ากดั  

 Transtec Industry Co., Ltd.  
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แผนทีโ่รงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS

ลดทันที 5%

อัตรา 2 ท่านขึน้ไป ลด 10%

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดอืนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจอง

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได ้
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