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OKRS กบัการพฒันาองคก์รและการทาํงานใหส้าํเร็จ 
(OBJECTIVES AND KEY RESULTS for Better Works)                                                    

 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพือ̀พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพือ̀พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีป̀รกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตีg ฟร ีจํากัด (พัฒนาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 

- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน̀แนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

23 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** The Connection (MRT ลาดพรา้ว)  

 

หลกัการและเหตผุล 
 OKRs เป็นเครือ̀งมอืใชใ้นการบรหิารจัดการองคก์ร ดว้ยการกําหนดเป้าหมายและ
ผลลพัธห์ลัก เป็นตัววดัผลเพือ̀บอกใหรู้ว้า่ไดบ้รรลจุดุมุง่หมายนัgนแลว้ OKRs ถอืเป็นตัวประสาน 
ระหวา่งผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน และผูป้ฏบิตังิาน โดยทกุระดับจะตอ้งกําหนด Objective ที`
สนับสนุนและเชือ̀มโยงถงึกัน และกําหนดตัววดัผล หรอื Key Results ทีส̀ามารถวัดผลในเชงิ
ปรมิาณไดท้ีเ̀กืgอหนุน Objectives เทา่นัgน ซึง̀บางหน่วยอาจจะกําหนด OBJECTIVE ในรปูแบบ
นามธรรม จนคดิวา่ไมส่ามารถกําหนดตัววดัผลเชงิปรมิาณได ้ 
 บรษัิทชั gนนําของโลกหลายแหง่ เชน่ Google, Intel, LinkedIn, Oracle, Twitter ตา่ง
หันมาใช ้OKR กนัมากขึgน และเป็นการใชแ้ทน KPI แบบทีเ̀ราคุน้เคยกัน OKR ยอ่มาจาก 
Objective and Key Results ซึง̀เป็นเทคนคิในการตั gงเป้าหมายการทํางานวธิหีนึง̀ ซึง̀จรงิๆ 
ไมไ่ดเ้ป็นวธิทีีใ̀หม ่การใช ้OKR เป็นตัวกําหนด สือ̀สารเป้าหมาย และผลลัพธท์ีค̀าดหวงัให ้
กระจายไปทั`วทั gงองคก์ร โดยมวัีตถปุระสงคห์ลักทีจ̀ะทําใหเ้ป้าหมายของบรษัิท ของหน่วยงาน
ตา่งๆ และของแตล่ะบคุคลมคีวามเชือ̀มโยงและสอดคลอ้งกัน กบัผลลพัธท์ีส̀ามารถวดัผลได ้
อยา่งชดัเจน ชว่ยทําใหพ้นักงานทกุคนรูว้า่อะไร คอืสิง̀ทีอ̀งคก์รคาดหวงัจากพวกเขา เป็นที`
เปิดเผยทัว̀ไป ทกุคนสามารถทีจ̀ะเห็นและดขูองคนอืน̀ได ้ทําใหท้กุคนไปในทศิทางเดยีวกนั 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ̀ใหผู้เ้ขา้อบรมทกุระดับงานมคีวามรู ้ความเขา้แนวคดิ วธิกีารในการนํา OKR มาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดเ้ป็นรปูธรรม  

2. เพือ̀ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลักการ และความตา่งการวดัผลแบบ KPI(Key Performance 
Indicators)   และ OKR (Objective and Key Results)  มรีปูแบบตา่งกันอยา่งไร 

3. เพือ̀ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกวธิกีารคดิ วเิคราะห ์กําหนดทศิทางกระบวนการของ OKR ไปปรบั
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพตอ่หน่วยงานของตนเองได ้
 

หวัขอ้สมัมนา 
กรอบการเรยีนรูท้ ี� 1 ความสาํคญัของการวดัผลการปฏบิตังิานขององคก์ร 
1. แนวคดิและแนวทางการใช ้OKR เพือ̀เป็นวธิกีารตั gงเป้าหมายใหแ้ตล่ะคน เพือ̀
เป้าหมายของทกุๆคนสอดคลอ้งกันทัgงองคก์ร 
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2. ทําไมตอ้งใช ้OKR สําหรับการวัดผลการทํางานของบรษัิทยคุใหม ่ 
3. เปรยีบเทยีบหลักการ และความแตกตา่งของ KPI และ OKR  
4. การสรา้งทศิทางของคนทํางานเพือ̀จุดมุง่หมายเดยีวกนั 
5. การสรา้งวนัิย และการกําหนดงานดว้ยการทําทลีะงาน และทบทวนอยา่งสมํา̀เสมอ 

กรอบการเรยีนรูท้ ี� 2 กระบวนการออกแบบระบบ OKRs 
6.  แนวทางการกาํหนด Objective จากจาก Mission, Vision ขององคก์ร สูเ่ป้าหมาย 

• การทบทวนวัตถปุระสงคแ์ละผลลัพธห์ลักขององคก์ร  
• แนวทางการสือ̀สาร OKRs ดว้ย Strategic Mapping (OKRs alignment ) 
• การใช ้Balance Scorecard สําหรับการกําหนด Objective และ Key Results   
• ขั gนตอนการนํา OKRs ไปใชใ้นการบรหิารคนและองคก์ร (OKRs Process) 

7. วธิกีารสรา้งกระบวนการทํางานทีช̀ดัเจนและวัดผลได ้ 
• การตั gง Objective ทีเ̀หมาะสมควรเชงิปรมิาณ 
• การกาํหนด Key Results ใหม้เีหตมุผีลเป็นรปูธรรมและสอดคลอ้งกนัทั gง
องคก์ร 

• WORKSHOP : ฝึกปฏบิัตจัิดทํา Department’s OKRs /Section’s OKRs   
กรอบการเรยีนรูท้ ี� 3 การนําระบบ OKRs ไปใชก้บัการพฒันาองคก์รและการทาํงาน
ใหส้าํเร็จ 
8. การวเิคราะห ์Key Result ของแตล่ะเป้าหมาย เพือ̀จําแนกเป็น Action Plan 
9. ปัจจัยแหง่ความสําเร็จของการจัดทํา OKRs ดว้ย Mindset ของผูบ้รหิารและพนักงาน 
10. สรปุประเด็น/คําถามแลกเปลีย̀นประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อตัราหลกัสตูร (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 ดงันีg 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ̀127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ̀014-2-63503-8 

          ชื�อบญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
         (พรอ้มนําสง่หลกัฐานการชําระเงนิใหเ้จา้หนา้ที�ผา่น E-mail หรอื line)  
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง̀จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̀ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̀จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ̀า่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̀ดช้าํระมาแลว้   
 
อบรม, สมัมนา, okrs, พัฒนาองคก์ร ,  OBJECTIVES AND KEY RESULTS, KEY RESULTS , 
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
� Tel. : 086-318-3152  
� E-mail : hipotraining@gmail.com  
� Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิ�มเตมิไดท้ ี�  
� YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


