
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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 รุน่ท ี� 7 
(Effective Objective and Key Result)  

 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

12 ตลุาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีBยวกบัหลักการ แนวคดิ และขั _นตอนในการนํา OKRs (Objective and Key 
Results) มาปรับประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 
2. เขา้ใจความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่ง KPI (Key Performance Indicators) และ OKRs ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารงานและคนตามไดบ้รบิททีBเหมาะสม 
3. สามารถกําหนด Key Results ทีBชดัเจนสามารถวัดผลลัพธไ์ดส้อดคลอ้งกบั Objective อย่างเป็นรูปธรรม 
4. เสรมิสรา้งทกัษะในการกําหนดกลยทุธห์รอืแนวคดิรเิริBมใหอ้งคก์ร/หน่วยงานบรรล ุOKRs ได ้
5. สามารถนําความรู ้และเทคนคิทีBไดรั้บไปปรับใชต้อ่ยอดในการกําหนด OKRs ใหส้อดคลอ้งกับ OKRs ของ
องคก์รและผูบ้รหิารได ้
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 : หลกัการและแนวคดิเกี�ยวกบั OKRs (OKRs Introduction) 

o ความเป็นมาของ OKRs 
o ความหมาย และ Concept ของ OKRs 
o ความเหมอืนและความตา่งระหวา่ง KPI แบบเดมิ และ KPI ยคุใหม ่กบั OKRs 
o ความเชื�อมโยงของ OKRs กบั Performance Management System (PMS) 
o OKRs มดีที ี�ตรงไหน ? 
o 5 ระดบัของ OKRs : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s 

OKRs, Position’s OKRs  
สว่นที� 2 : แนวปฏบิตัใินการกําหนด OKRs ใหส้อดคลอ้งกบั Mission และ Vision ขององคก์ร 

o การทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละผลลพัธห์ลกัขององคก์ร (Review Objective and Key Results) 
o แนวทางการสื�อสาร OKRs ดว้ย Strategic Mapping (OKRs alignment ) 
o องคก์รจะประยุกตใ์ช ้Balance Scorecard ที�มมีาใชใ้นการกําหนด Objective และ Key 

Results ไดอ้ยา่งไร? 
o ข ัiนตอนการนํา OKRs ไปใชใ้นการบรหิารคนและองคก์ร (OKRs Process)  

สว่นที� 3 : วธิแีละเทคนคิกาํหนด OKRs (OKRs Techniques) 
o หลกัการในการต ัiง Objective ที�ด ีและ Objective ที�เหมาะสมควรมจีํานวนเทา่ไร ? 
o เทคนคิในการกําหนด Key Results ดว้ยหลกัการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที�

เหมาะสมควรมจีํานวนเทา่ไร ? 
o แนวทางการกําหนด Key Results ใหส้อดคลอ้งกบั Objective และสอดคลอ้งกนัท ัiงองคก์ร 
o กาํหนด OKRs อยา่งไรใหช้ดัเจน และสามารถตดิตามผลเป็นตวัเลขได ้? 
o ตวัอยา่ง : Department's / Section's OKR 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัจิดัทํา Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : 

Objective & Step 2 : Key Results)  
สว่นที� 4 : ถา้องคก์รม ีKPI อยูจ่ําเป็นตอ้งยกเลกิ แลว้ใช ้OKRs แทนหรอืไม ่? 

o แนวทางการปรบัแตง่ KPI แบบยุคเกา่ใหเ้ป็น OKRs 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตักิารประยกุต ์KPI ใหก้ลายเป็น “OKRs”  

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

o แนวทางการกําหนดยทุธวธิ ีหรอืแนวคดิรเิร ิ�มการดําเนนิงานเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั OKRs 
(Initiative or Tactics) 

o Workshop 3 : ฝึกปฏบิตักิาํหนดกลยทุธใ์หบ้รรล ุOKRs 
o แนวทางการแปลงกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตัจิรงิดว้ย Action Plan 
o การตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตาม OKRs ดว้ยบนัทกึขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 

(KPI Performance Agreement)  
สว่นที� 6 : ฉกีกฎ OKRs ถา้ OKRs ใชบ้รหิารจดัการเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายองคก์ร ไมค่วรนํามาใชใ้น
การประเมนิผล แลว้องคก์รจะผูก OKR sกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งไรใหเ้หมาะสมด ี? 

o ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานยคุใหม ่(Modern Performance Management System) 
o เครื�องมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิานยุคใหมด่ว้ย OKRs และ Competency ที�สอดคลอ้งกบั 

OKRs องคก์ร 
o แนวทางการนํา OKRs ไปใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal based on 

OKRs)  
o ตวัอยา่ง : การประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย OKRs ที�สอดคลอ้งกบั Objective และ 

Company’s OKR  
สว่นที� 7 : ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จของการจดัทํา OKRs  

o Mindset ของ CEO และพนกังานในการจดัทํา OKRs 
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o ขอ้ควรระวงัในการจดัทํา OKR (Mistaken about OKR)  
วธิกีาร/รปูแบบในการเรยีนรู ้:  

o การบรรยาย (Lecture)   
o การจดัทํา Workshop เชงิปฏบิตักิาร  
o การตอบขอ้ซกัถาม  

หลกัสตูรนีiเหมาะสมสาํหรบั :  
ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนก นกับรหิารทรพัยากรบคุคล และผูส้นใจท ั�วไป 
 
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00   238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, OKR,HR 
 
 


