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Becoming OKRs Champion for HR Professional 
แปลงร่างเป็น OKRs Champion ส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วันท่ี 30 ตุลาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Hotel   ถนนวิภาวดี- สุทธิสาร กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   
 

Promotion  ทุกท่ีน่ังเพยีงท่านละ  3,900 บาทเท่าน้ัน 

วิทยากร    ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 
 

         

หลักการและเหตุผล 
 

การก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้ กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมน าการ

น าเอา OKRs หรือ Objective & Key Results มาใช้ทดแทน KPIs กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุท่ีการใช้แนวทางการ

ก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดผลงานด้วย KPIs นั้น มีข้อติดขัดอยู่หลายประการ เช่น มักเป็นตัวชีว้ัดผลงานท่ีเน้นการ

ส่ังการลงมาจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานมากกว่าท่ีจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและน าเสนอการ

ท างานเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายระดับบน และมักพบว่า KPIs เป็นตัวชีว้ัดผลงานท่ีมักก าหนดกันปีละคร้ังหรือหก

เดือนคร้ัง ซ่ึงอาจจะไม่ตอบโจทย์การจัดท าแผนงานเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานมากนัก   ประกอบ

กับหลายองค์กรท่ีเป็นธุรกิจ Start Up ได้น ามาปรับใช้และปรากฏความเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารและการ

ท างานของบุคลากรในทางบวกหลายประการ อันเป็นความจ าเป็นท่ี Professional HR  จะได้เรียนรู้จัก OKRs การ

จัดท าและน าเอา OKRs มาปรับใช้กับการก าหนดเป้าหมายและตัวชีว้ัดผลงาน รวมท้ังข้อเสนอในการปรับปรุงงาน

อ่ืน ๆ เพ่ือให้จัดท า OKRs ได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด    
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วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้ 

1. เข้าใจถึงความหมาย และคุณค่าของ OKRs รวมท้ังความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPIs   

2. เข้าใจถึงวิธีคิด (Mindset) ท่ีถูกต้องส าหรับการจัดท าและการน าเอา OKRs มาปรับใช้กับงาน 

3. เห็นคุณค่าของการน า OKRs มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ                                                   
ประยกุต์ใช้ OKRs ในการบริหารผลการปฏิบัติงานได้ตรงจุดและได้ผล 

4. เข้าใจถึงแนวทางการตั้งเป้าหมาย (Objectives) และการก าหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ท่ีรองรับเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามแนวคิด OKRs  

5. แลกเปลี่ยนมมุมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร เพ่ือให้เกิดมมุมองในการท าหน้าท่ี
เป็น OKRs Champion ในองค์กรของท่าน  

 
 หัวข้อเรียนรู้  :   

 

   เวลา   กจิกรรม 
 

   08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน  

  ท าแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน  

 

   09.00-16.00 น.          รู้จักกบั OKRs  
- ความเป็นมาของ OKRs  
- OKRs คืออะไร   
- เหตุใดองค์กรช้ันน าจึงนิยมใช้ OKRs  
- ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอ่ืน ๆ   
- วิธีคิด (Mindset) ท่ีใช่เพ่ือให้น าเอา OKRs มาใช้อย่างได้ผล  

   หลักการและแนวทางการก าหนด OKRs  
- การก าหนดวัตถปุระสงค์หรือเป้าหมาย : Objectives   
 + การเช่ือมโยงกลยทุธ์องค์กรกับ Objectives 
 + Objectives อย่างไรท่ีตั้งแล้วได้ผลดี  
 + เทคนิคการก าหนด Objectives ท่ี SMART พร้อมตัวอย่าง 
 + ปัญหาของการก าหนด Objectives และแนวทางแก้ไข   
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- การก าหนดผลลัพธ์หลัก : Key Results    
 + การเช่ือมโยง Objectives กับ Key Results เข้าด้วยกัน   
 + หลักการพืน้ฐานของการก าหนด Objectives กับ Key Results  
 + เทคนิคการก าหนด Key Results ท่ี SMART พร้อมตัวอย่าง 
 + ปัญหาของการก าหนด Key Results และแนวทางแก้ไข   
 

  การน าเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี  
-  แนวทางการก าหนด OKRs ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกันท้ังองค์กร 
-  รอบระยะเวลาในการจัดท า, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตาม OKRs  
-  แนวทางก าหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเม่ือใช้ OKRs   

                                                      -  การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ 
                                                        พัฒนาองค์กร 

-  การสะท้อนผลงานด้วยแนวคิด CFR   
-  กรณีศึกษาการใช้ OKRs   
-  ฝึกปฏิบัติ : ก าหนด OKRs ของหน่วยงาน 

  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้  
                                           ทดสอบความรู้หลังเรียน   

                                          จบการเรียนรู้  
 

  หมายเหตุ  10.30-10.45 น.         พกัเบรกเช้า 

  12.00-13.00 น.         พกัรับประทานอาหารกลางวัน  
14.30-14.45 น.         พกัเบรกบ่าย 

 
แนวทางการเรียนรู้ :   

• บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) และตอบข้อซักถาม 
• การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing) 
• กรณีศึกษาการต้ัง OKRs ของบางองค์กร และวิพากษ์ 
• ฝึกปฏิบัติ (Practice) พร้อมค าแนะน าจากวิทยากร  
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กลุ่มเป้าหมาย :   ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานท่ีบริษัทก าหนด   

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาพิเศษทุกท่ีนั่ง  3,900 273 117 4,056 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    

คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444  , Line :  hrdzenter   
คุณพลอย  089 773 7091 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

**ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน** 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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