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ํ เร็จ
OKRS ก ับการพ ัฒนาองค์กรและการทํางานให้สา
(OBJECTIVES AND KEY RESULTS for Better Works)

วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง
ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
` พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
` พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
` รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตีg ฟรี จํากัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
` แนล กรุ๊ป จํากัด
และการพัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน

23 พฤศจิกายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** The Connection (MRT ลาดพร้าว)
หล ักการและเหตุผล
้
OKRs เป็ นเครือ
` งมือใชในการบริ
หารจัดการองค์กร ด ้วยการกําหนดเป้ าหมายและ
ผลลัพธ์หลัก เป็ นตัววัดผลเพือ
` บอกให ้รู ้ว่าได ้บรรลุจด
ุ มุง่ หมายนัน
g แล ้ว OKRs ถือเป็ นตัวประสาน
ระหว่างผู ้บริหาร หัวหน ้างาน และผู ้ปฏิบต
ั งิ าน โดยทุกระดับจะต ้องกําหนด Objective ที`
ื` มโยงถึงกัน และกําหนดตัววัดผล หรือ Key Results ทีส
สนับสนุนและเชอ
` ามารถวัดผลในเชงิ
ปริมาณได ้ทีเ` กือ
g หนุน Objectives เท่านั น
g ซงึ` บางหน่วยอาจจะกําหนด OBJECTIVE ในรูปแบบ
นามธรรม จนคิดว่าไม่สามารถกําหนดตัววัดผลเชงิ ปริมาณได ้
ั g นํ าของโลกหลายแห่ง เชน
่ Google, Intel, LinkedIn, Oracle, Twitter ต่าง
บริษัทชน
้
หันมาใช ้ OKR กันมากขึน
g และเป็ นการใชแทน
KPI แบบทีเ` ราคุ ้นเคยกัน OKR ย่อมาจาก
Objective and Key Results ซงึ` เป็ นเทคนิคในการตังg เป้ าหมายการทํางานวิธห
ี นึง` ซงึ` จริงๆ
ื` สารเป้ าหมาย และผลลัพธ์ทค
ไม่ได ้เป็ นวิธท
ี ใี` หม่ การใช ้ OKR เป็ นตัวกําหนด สอ
ี` าดหวังให ้
กระจายไปทั`วทังg องค์กร โดยมีวต
ั ถุประสงค์หลักทีจ
` ะทําให ้เป้ าหมายของบริษัท ของหน่วยงาน
ื` มโยงและสอดคล ้องกัน กับผลลัพธ์ทส
ต่างๆ และของแต่ละบุคคลมีความเชอ
ี` ามารถวัดผลได ้
ั เจน ชว่ ยทําให ้พนักงานทุกคนรู ้ว่าอะไร คือสงิ` ทีอ
อย่างชด
` งค์กรคาดหวังจากพวกเขา เป็ นที`
เปิ ดเผยทัว` ไป ทุกคนสามารถทีจ
` ะเห็นและดูของคนอืน
` ได ้ ทําให ้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
` ให ้ผู ้เข ้าอบรมทุกระดับงานมีความรู ้ ความเข ้าแนวคิด วิธก
ี ารในการนํา OKR มาปรับ
้
ประยุกต์ใชในองค์
การได ้เป็ นรูปธรรม
2. เพือ
` ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจหลักการ และความต่างการวัดผลแบบ KPI(Key Performance
Indicators) และ OKR (Objective and Key Results) มีรป
ู แบบต่างกันอย่างไร
3. เพือ
` ให ้ผู ้เข ้าอบรมฝึ กวิธก
ี ารคิด วิเคราะห์ กําหนดทิศทางกระบวนการของ OKR ไปปรับ
้ ้เกิดประสท
ิ ธิภาพต่อหน่วยงานของตนเองได ้
ประยุกต์ใชให

ั
ห ัวข้อสมมนา
ํ ค ัญของการว ัดผลการปฏิบ ัติงานขององค์กร
กรอบการเรียนรูท
้ ี 1 ความสา
1. แนวคิดและแนวทางการใช ้ OKR เพือ
` เป็ นวิธก
ี ารตังg เป้ าหมายให ้แต่ละคน เพือ
`
เป้ าหมายของทุกๆคนสอดคล ้องกันทังg องค์กร
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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ํ หรับการวัดผลการทํางานของบริษัทยุคใหม่
2. ทําไมต ้องใช ้ OKR สา
3. เปรียบเทียบหลักการ และความแตกต่างของ KPI และ OKR
4. การสร ้างทิศทางของคนทํางานเพือ
` จุดมุง่ หมายเดียวกัน
5. การสร ้างวินัย และการกําหนดงานด ้วยการทําทีละงาน และทบทวนอย่างสมํา` เสมอ
กรอบการเรียนรูท
้ ี 2 กระบวนการออกแบบระบบ OKRs
6. แนวทางการกําหนด Objective จากจาก Mission, Vision ขององค์กร สูเ่ ป้ าหมาย
• การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร
ื` สาร OKRs ด ้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )
• แนวทางการสอ
• การใช ้ Balance Scorecard สาํ หรับการกําหนด Objective และ Key Results
้
• ขัน
g ตอนการนํ า OKRs ไปใชในการบริ
หารคนและองค์กร (OKRs Process)
ั เจนและวัดผลได ้
7. วิธก
ี ารสร ้างกระบวนการทํางานทีช
` ด
• การตังg Objective ทีเ` หมาะสมควรเชงิ ปริมาณ
• การกําหนด Key Results ให ้มีเหตุมผ
ี ลเป็ นรูปธรรมและสอดคล ้องกันทังg
องค์กร
• WORKSHOP : ฝึ กปฏิบัตจิ ัดทํา Department’s OKRs /Section’s OKRs
้ ับการพ ัฒนาองค์กรและการทํางาน
กรอบการเรียนรูท
้ ี 3 การนําระบบ OKRs ไปใชก
ํ เร็จ
ให้สา
8. การวิเคราะห์ Key Result ของแต่ละเป้ าหมาย เพือ
` จําแนกเป็ น Action Plan
9. ปั จจัยแห่งความสําเร็จของการจัดทํา OKRs ด ้วย Mindset ของผู ้บริหารและพนั กงาน
ั มนา
10.
สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีย
` นประสบการณ์/ปิ ดการสม

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีg
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที` 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที` 014-2-63503-8
 บ ัญชี บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
ชือ
(พร้อมนําส่งหล ักฐานการชําระเงินให้เจ้าหน้าทีผ
 า่ น E-mail หรือ line)
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง` จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง` แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี` จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
` า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ` ด ้ชําระมาแล ้ว
อบรม, สัมมนา, okrs, พัฒนาองค์กร , OBJECTIVES AND KEY RESULTS, KEY RESULTS ,
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
 Tel. : 086-318-3152
 E-mail : hipotraining@gmail.com
 Website : www.hipotraining.co.th หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 ID Line@ : @761mvknp หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

ร ับชมต ัวอย่างการสอนเพิม
 เติมได้ท ี
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

