Training Center Service

Modern Management Development Program (MMDP)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ ขีดความสามารถองค์กร
หลักสูตร กลยุทธ์การวางเป้ าหมายและควบคุมการทํางานด้วยวิธี OKRs
ฝึกปฏิบตั แิ บบเข้มข้น (Incentive Practice)

หลักการและเหตุผล

ปญั หาของหลายๆ ทีมทีไ่ ม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้มกั เกิดจากการตัง้ KPI ทีไ่ ม่สอดคล้องและไม่ สนับสนุ น
กัน ทีมย่อยแต่ละทีมไม่รวู้ า่ แผนกอื่นทําอะไรกันอยู่บา้ ง การตัง้ เป้าหมายจึงเป็ นสิง่ สําคัญมากถ้า เราไร้ซ่งึ กระบวนการ
ตัง้ เป้าหมายทีด่ ใี ห้ทมี และตัวเราเอง Growth Hacking หรือการสร้างธุรกิจให้โตเร็วจะ เป็ นเรื่องที่เป็ นไปไม่ได้เลย
OKRs = Objective + Key Results เป็ นเทคนิคในการตัง้ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (Objective) ของทีม
เปรียบเสมือนการนํ าพาทีมงานทุกคนทุกระดับทัง้ องค์กรเดินทางขึน้ สู่ยอดเขาซึ่งสมาชิกจําเป็ นต้อง รูว้ ่าเส้นทางไหน
ทีค่ รีเอตุสจะเดินทางไปสูเ่ ป้าหมาย หรือทีเ่ ราเรียกว่า “วิถที างสู่ความเป็ นเลิศ (Creatus Way)” ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์
ของเรา (Our Vision) พันธกิจของเรา (Our Mission) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เพราะเมื่อมี
เป้าหมายจะทําให้ทมี ย่อยได้รวู้ ่าต้องเดินไป ในทิศทางใด องค์กรคาดหวังอะไรจากพวกเขา เพื่อทีจ่ ะดึงความสามารถ
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงจุดและแม่นยํา OKRs จึงเป็ นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่ทรง
ประสิทธิผลด้วยการกําหนด เป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์กร OKRs จึงทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางที่จะประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างทีม ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่ วยงาน และพนักงาน โดยทัง้ 3 ระดับจะต้องกําหนด Objective ของแต่ละ
ระดับที่ สนับสนุ นกันและกัน และต้องมีความเชื่อมโยงถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก็คอื ต้องมีการกําหนดตัววัดผลหรือ
Key Results ซึ่งจะต้องเกื้อหนุ น Objectives ในแต่ละระดับ Objectives จึงหมายถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ ทําให้สาํ เร็จ
ส่วน Key Results หมายถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรจะทําให้สาํ เร็จ
จะเห็นได้ว่าการนํ าแนวคิด OKRs มาใช้ในองค์กรเป็ นงานทีล่ ะเอียดอ่อน มีความซับซ้อนและยาก ทีจ่ ะทําให้
เกิดขึน้ ได้อย่างเป็ นรูปธรรม หลายองค์กรได้รเิ ริม่ ทีจ่ ะทํามาหลายครัง้ แล้วแต่กป็ ระสบปญั หา ต่างๆ นานับประการทํา
ให้ตอ้ งล้มเลิกโครงการ จากประสบการณ์ การบรรยายในชัน้ เรียน เป็ นวิทยากรฝึ ก อบรม และเป็ นทีป่ รึกษาด้านการ
จัดการ พบว่าหลายองค์กรทีท่ ํากันเองโดยศึกษาจากตํารามักไม่ประสบ ความสําเร็จเท่าที่ควร จากการศึกษาวิจยั
พบว่าสาเหตุสาํ คัญเกิดจาก
1. ปญั หาในการตัง้ เป้าหมายในระดับทีต่ ่าํ เกินไปเพราะคิดว่าถูกเชื่อมโยงกับการประเมินผล
2. การตัง้ วัตถุประสงค์ (Objective) เป็ นงานประจําทีต่ อ้ งทําอยู่แล้ว
3. วัตถุประสงค์ในองค์กรไม่สอดคล้องกัน ต่างคนก็ต่างตัง้ ตามใจชอบ
4. การสร้าง Key Results ทีม่ จี าํ นวนมากหรือน้อยเกินไป และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. องค์กรทีไ่ ม่ประสบความสําเร็จเพราะขาดโค้ชภายในองค์กรทีค่ อยให้คาํ ปรึกษาแนะแนวทางที่ ถูกต้อง
6. คนไทยขาดวินยั (Discipline) คือทําอะไรตามใจคือไทยแท้
7. สําคัญทีส่ ุดคือข้อนี้ จากการศึกษาวิจยั พบว่าองค์กรชัน้ นํ าระดับโลกทีเ่ ขาทํา OKRs แล้วประสบความสําเร็จ
ไม่ได้เกิดขึน้ เพราะแนวคิด OKRs เพียงอย่างเดียว แต่เขามีค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร (Core Value &
Culture) ทีแ่ ข็งแกร่ง มีการทํางานเป็ นทีมและความร่วมมือทีด่ เี ยี่ยม (Teamwork & Collaborative) มีการ
สือ่ สารแบบเปิ ดเผยจริงใจและประสานงานแบบข้าม สายงาน (Open Communication & Cross Functional)
ทีท่ รงพลัง และมีจติ สํานึกรับผิดชอบ ต่อตนเอง และผูอ้ ่นื (Accountability) ทีใ่ นตําราไม่ได้บอก
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ด้วยประเด็นทัง้ หลายทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ OKRs ทีไ่ ด้มาไม่ตอบสนองต่อทิศทางขององค์กร (Creatus
Way) ไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพการแข่ ง ขัน ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว น เสีย ทางธุ ร กิจ
(Stakeholder) ด้วยเหตุเหล่านี้ทา่ นจึงต้องการมืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์จริงเข้ามาร่วมการ ถ่ายทอดและเป็ นพีเ่ ลี้ยงใน
การวางรากฐาน OKRs เพือ่ ให้โครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จ ไม่จาํ เป็ นต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไป

การออกแบบหลักสูตร
โปรแกรมการเรียนรูม้ ุ่งเน้นการฝึ กประสบการณ์เรียนรูต้ รงจากกิจกรรมเพื่อผูเ้ รียน “คิดเป็ น ทําได้” โดยจะมี
การแบ่งสมาชิกออกเป็ น 4-5 ทีมเพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายให้
สําเร็จตามเป้าหมาย เช่น
ทีม 1 : ฝา่ ยบริหารหนี้ (Collection) ระดับ SM - SVP
ทีม 2 : ฝา่ ยพัฒนาระบบ (Process Development COE) ระดับ SM - SVP
ทีม 3 : ฝา่ ย IT + SM - SVP
ทีม 4 : ฝา่ ยวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Management) ระดับ SM - FVP
ทีม 5 : ฝา่ ย HR, ฝา่ ยสือ่ สารการตลาด, ฝา่ ย Data warehouse & MIS, และฝา่ ยช่องทางการขาย

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 1 : Awareness คือขัน้ การทําผูเ้ รียนให้เกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ จําเป็ น
ทีจ่ ะต้องผนึกพลังทีมสูเ่ ป้าหมาย โดยใช้กจิ กรรมสร้างพลังทีม (Team Build up)
ขัน้ ที่ 2 : Understanding
คือขัน้ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการวางเป้าหมายและการควบคุมการทํางานด้วยวิธี OKRs โดยใช้เกมการบริหาร สลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture)
ขัน้ ที่ 3 : Implementation คือ ขัน้ ของการนํ า แนวคิด หลัก การ ความรู้ ทัศ นคติ และทัก ษะที่จํา เป็ น
ต่อการการวางเป้าหมายและการควบคุมการทํางานด้วยวิธี OKRs โดยใช้กจิ กรรมกลุ่ม ปฏิบตั กิ าร
แบบเข้มข้น (Incentive Practice)
ขัน้ ที่ 4 : Commitment คือขัน้ ตอนของการสร้างคํามั ่นสัญญาต่อกัน (Commitment) เพื่อไปจัดทํา แผน
(Action Plan) โดยใช้แนวคิดและหลักการ OKRs

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
1.

2.
3.

เพื่อให้ทุกคนมีวธิ กี ารคิดและทัศนคติทถ่ี ูกต้องเหมาะสมในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีทศิ ทาง การ
ทํางานทีส่ อดคล้องและส่งเสริมกันและกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือทีมอื่น ๆ ให้ประสบความ สําเร็จใน
งานไปพร้อม ๆ กัน
เพือ่ ให้สมาชิกทุกคนเห็นจุดหมายเดียวกันโดยการแบ่งปนั ความรูแ้ ละประสบการณ์ จากทุกคน ทุกทีม
เพื่อให้ทุกคนในทีมร่วมกันติดตัง้ OKRs ในองค์กรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและปลุกเร้า พลัง
จิตวิญญาณของทีมให้มคี วามมุง่ มั ่นทีจ่ ะได้ชยั ชนะอย่างสมํ่าเสมอ
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รายละเอียดหลักสูตรเนื้ อหาวิ ชา
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียน “คิดเป็ น..ทําได้” โดยผ่านเกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game) และการ
ฝึ กปฏิบตั ทิ าํ จริงแบบเข้มข้น (Incentive Practice) ผสมผสานทัง้ ภาคทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั เิ พื่อให้ผู้ เรียน “รู.้ .คิด..ทํา”
ได้อย่างถูกต้องและยั ่งยืน

ภารกิ จที่ 1 :

แนวคิ ดและมุมมองที่ถกู ต้องเหมาะสมของ OKRs
1.1 การวัดผล
1.2 การตัง้ เป้าหมาย
1.3 ระบบ - ระเบียบ – วินยั

ภารกิ จที่ 2 :

OKRs คืออะไร
2.1 ความหมาย ปรัชญา และแก่นแท้ของ OKRs
2.3 องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของ OKRs 2 ประการ

ภารกิ จที่ 3 :

การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ของทีมและบุคคล
3.1 ลักษณะของ Objective ทีด่ ี
3.2 ลักษณะของ Objective ทีไ่ ม่ดี
3.3 หลักการกําหนด Objective ทีต่ อบสนองต่อทิศทางขององค์กร
3.4 การวัดและประเมินค่า Objective

ภารกิ จที่ 4 :

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ของทีมและบุคคล
4.1 ลักษณะของ Key Results ทีด่ ี
4.2 ลักษณะของ Key Results ทีไ่ ม่ดี
4.3 หลักการกําหนด Key Results ทีต่ อบสนองต่อ Objective ทีท่ รงพลัง
4.4 ขัน้ ตอนการสร้างตัวชีว้ ดั เป้าหมาย

ภารกิ จที่ 5 :

หลักการปฏิ บตั ิ OKRs ที่ดี (OKRs Best Practice)
5.1 Less is more..อัตราส่วนของ Objective ทีแ่ ต่ละคนควรถือ
5.2 ลําดับชัน้ ของ OKRs (Hierarchy of OKRs)
5.3 Be flexible..OKR ยืดหยุ่นได้
5.4 Key Results..ต้องเขียนในมุมผลลัพธ์ ไม่ใช่กจิ กรรม

ภารกิ จที่ 6 :

การติ ดตัง้ OKRs ทัวทั
่ ง้ องค์กรเพื่อผนึ กพลังทีมสู่ 500 ล้านบาท
6.1 เริม่ จากการทบทวนวิถที างขององค์กร (AL Business Way)
• ปรัชญาองค์กรของเรา (AL Business Philosophy)
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• วิสยั ทัศน์ของเรา (Our Vision)
• พันธกิจของเรา (Our Mission)
• วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
• เป้าหมายของเรา (Our Goal : 500 ล้านบาท)
6.2 การกําหนดเป้าหมาย (Objective) รายปี / ไตรมาส / เดือน / สัปดาห์
• ระดับองค์กร (Corporate Objective)
• ระดับฝา่ ย / แผนก / ทีม (Functional Objective)
• ระดับบุคคล (Individual Objective)
6.3 การกําหนด OKRs ในแต่ละ Level ขององค์กร
6.4 เริม่ ต้นทํา OKRs ในองค์กร (OKRs Get start)
• ระดมสมองหา Objective ขององค์กร
• กําหนด OKRs ขององค์กร
• ประสานงานกับแต่ละฝา่ ย/แผนก เพือ่ ร่าง Objective ของฝา่ ย/แผนก
• อธิบาย OKRs เพือ่ ปรับใช้ทงั ้ บริษทั
• ผูจ้ ดั การทํางานกับพนักงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ร่าง OKRs ระดับบุคคล แบบตัวต่อตัว
• สรุป นําเสนอ และกําหนด OKRs แก่ทกุ คนในองค์กร
• ผูจ้ ดั การทํางานร่วมกับพนักงานแต่ละคนโดยมีการรีววิ รายสัปดาห์

ภารกิ จที่ 7 :

กิ จกรรมสร้าง Commitment & Action Plan
7.1 การจัดทํา OKRs ของแต่ละทีมและแต่ละคน
7.2 กิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรมสัมมนา

ฝึ กปฏิบตั แิ บบเข้มข้น 1 วัน (8 ชั ่วโมง) / ฝึ กอบรมสัมมนาภายในองค์กรหรือนอกสถานที่

กิ จกรรมการฝึ กอบรมสัมมนา
1.
2.
3.
4.

เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game)
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน (Knowledge Sharing)
กิจกรรมกลุ่มปฏิบตั กิ าร (Workshop)
การฝึ กหัดใช้เครือ่ งมือแบบเข้มข้น (Incentive Practice)

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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วิ ทยากรผูน้ ําสัมมนา
อาจารย์ภวู ส์ มิ ง กองเกิ ด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารความเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ํ าองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA การทํางานเป็ นทีมแนวใหม่
ศาสตร์และศิลปะการบังคับบัญชา หลักการบริหารผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและการสอนงาน
แนวคิดและเครือ่ งมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) ได้แก่
การบริหารเป้าหมายขององค์กรด้วยแนวคิด OKRs วินยั 4 ประการของการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ ป็นเลิศ (The 4 Disciplines of Execution) และการจัดทํายุทธศาสตร์องค์กร
• ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ป๊ (Vision Group)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โรงแรมกรีนแลนด์ บางกอก จํากัด (KU Home)
• กรรมการและผูอ้ ํานวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ทีป่ รึกษาด้านการจัดทําแผนทรัพยากรมนุ ษย์ และออกแบบระบบบริการให้กบั องค์กร
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
กําหนดการ
โครงการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ปลดล็อคศักยภาพและผนึกพลังทีมผูบ้ ริหาร
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ ขีดความสามารถองค์กร

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางเป้ าหมายและควบคุมการทํางานด้วยวิ ธี OKRs””
และฝึ กปฏิบตั แิ บบเข้มข้น (Incentive Practice)

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 10.15 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร
พิธเี ปิ ดโครงการ โดย CEO
เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game)
ภารกิจที่ 1 : แนวคิดและมุมมองทีถ่ กู ต้องเหมาะสมของ OKRs
ภารกิจที่ 2 : OKRs คืออะไร
พักรับประทานอาหารว่าง นํ้าชา กาแฟ
เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game)
ภารกิจที่ 3 : การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
ภารกิจที่ 4 : การออกแบบตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์หลัก (Key Results)
ภารกิจที่ 5 : หลักการปฏิบตั ิ OKRs ทีด่ ี (OKRs Best Practice)
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั กิ ารแบบเข้มข้น (Incentive Practice)
ภารกิจที่ 6 : การติดตัง้ OKRs ทั ่วทัง้ องค์กรเพือ่ ผนึกพลังทีมสู่ 500 ล้านบาท
พักรับประทานอาหารว่าง นํ้าชา กาแฟ
แต่ละทีมย่อย (5 ทีม) นําเสนอผลงานกลุ่ม โดยมีวทิ ยากรเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึกษา
แนะแนวทาง
จัดทํา OKRs ใส่แบบฟอร์มแจกผูเ้ รียนทัง้ ห้อง
ภารกิจที่ 6 : การติดตัง้ OKRs ทั ่วทัง้ องค์กรเพือ่ ผนึกพลังทีมสู่ 500 ล้านบาท
กิจกรรมสร้าง Commitment & Action Plan

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส )TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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