
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th    

OKR ใชอ้ยา่งไรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ (Effective OKR) 
 
 
 

วทิยากร : อาจารย ์ธนเุดช  ธาน ี(อ.ตน้) 
กรรมการผูจั้ดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 

วทิยากรและทีMปรกึษาผูเ้ชีMยวชาญดา้นระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน จากประสบการณ์ HR กวา่ 30 ปี 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ทีMปรกึษาดา้น KPI Management (OKR) ปี 2557-ปัจจบัุน 
 

18 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีMจัดอบรมอาจเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 หลกัการและเหตผุล 
 
OKR เป็นหนึMงในเครืMองมอืการบรหิารองคก์รทีMไดรั้บความสนใจอย่างมาก หลงัจาก Google กาํหนด OKR แลว้มี

สว่นผลกัดนัใหธ้รุกจิประสบความสาํเร็จ และมบีรษิทัช ัMนนําดา้นเทคโนโลยขีองโลก เชน่ Facebook, 
Twitter หนัมาใช ้OKR ในการขบัเคลื�อนบรษิทั 
 
 
วตัถปุระสงค ์

 
1. เพืMอเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีMยวกบัหลักการ แนวคดิ และขั dนตอนในการนํา OKR มาปรับประยกุตใ์ช ้
ในองคก์าร 

2. เพืMอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจความเหมอืนและความแตกตา่งระหว่าง KPI และ OKR ไดอ้ย่างชดัเจน 
3. เพืMอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถกําหนด Key Results ทีMชดัเจนสามารถวัดผลลัพธไ์ด ้และสอดคลอ้งกบั 
Objective อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพืMอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรู ้แลเทคนคิทีMไดรั้บไปปรับใชใ้นการกําหนดผลลัพธข์องการ
ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายองคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 
สว่นที� 1 : หลกัการและแนวคดิเกี�ยวกบั OKR (OKR Introduction) 

• ความหมายของ OKR 
• ความเหมอืนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดมิ และ KPI ยคุใหม ่กับ OKR 
• ความเชืMอมโยงของ OKR กบั Performance Management System (PMS) 
• OKRs มดีทีีMตรงไหน ? 
• 5 ระดับของ OKR : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s 
OKRs 

สว่นที� 2 : แนวทางปฏบิตัใินการกําหนด OKR ใหส้อดคลอ้งกบั Mission และ Vision ขององคก์ร 

• การทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละผลลัพธห์ลักขององคก์ร (Review Objective and Key Results) 
• แนวทางการสืMอสาร OKRs ดว้ย Strategic Mapping (OKRs alignment ) 
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• หากม ีBalance Score Card อยู่แต่ไม่อยากยกเลกิจะปรับใชกํ้าหนด Objective และ Key Results ไดอ้ย่างไร 
? 

• ขั dนตอนการนํา OKR มาใชใ้นการบรหิารจัดการองคก์ร (OKR Process) 
สว่นที� 3 : เทคนคิการกําหนด OKR (OKR Techniques) 

• หลักการในการตั dง Objective ทีMด ีและ Objectives ทีMเหมาะสมควรมจํีานวนเทา่ไร 
• เทคนคิในการกําหนด Key Result ดว้ยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ทีMเหมาะสมควรมจํีานวน
เทา่ไร 

• กําหนด OKR อย่างไรใหช้ดัเจน และสามารถตดิตามผลเป็นตัวเลขได ้? 
Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัจิดัทํา Department’s OKRs /Section’s OKRs  

สว่นที� 4 : ถา้องคก์รม ีKPI อยูจ่ําเป็นตอ้งยกเลกิ แลว้ใช ้OKR แทนหรอืไม ่? 

• แนวทางการปรับแตง่ KPI แบบยุคเกา่ใหเ้ป็น OKR 
Workshop 2 : การปรบัแตง่ KPI ใหก้ลายเป็น OKR 

สว่นที� 5 : แนวทางการกาํหนดยทุธวธิหีรอืแนวคดิรเิร ิ�มการทํางาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั OKR (Initiative 
or Tactics) 

สว่นที� 6 : ฉกีกฎ OKR ถา้ OKR ใชบ้รหิารจดัการเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายองคก์ร ไมค่วรนํามาใชใ้นการ
ประเมนิผล แลว้องคก์รจะผกู OKR กบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งไรใหเ้หมาะสมด ี? 

• ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานยคุใหม ่(Modern Performance Management System) 
• แนวทางการประเมนิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Performance Appraisal) 
• แนวทางการนํา OKR ไปใชป้ระเมนิผลการปฏบัิตงิาน (Performance Appraisal based on OKR) 

สว่นที� 7 : เรยีนรูป้จัจยัแหง่ความสําเร็จของ OKR จาก Google 

• Mindset ของ CEO และพนักงาน 
• ขอ้ควรระวังในการจัดทํา OKR (Mistaken about OKR) 

  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 18 มกราคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 3 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีd 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีM 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีM 014-2-63503-8 

          ชืMอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีM 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืMอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืMอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัMงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
3.  หัก ณ ทีMจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีMไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


