่ วามสาเร็จอย่าง
Online ข ับเคลือ
่ นองค์กรสูค
ยง่ ั ยืนด้วยระบบ OKRI
(OKR+KPIs)
Online ขับเคลื่อนองค์ กรสู่ความสาเร็จอย่ างยั่งยืนด้ วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
KPI (Key Performance Indicators) คือเครื่ องมือที่หลาย ๆ องค์กรนิยมนามาใช้ ในการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากงานที่
ได้ ปฏิบตั ไิ ปและเน้ นการประเมินผลงาน หลายครัง้ จะเห็นว่าอาจไม่ได้ ตอบโจทย์ขององค์กร ส่วน OKR (Objectives and Key
Results) เป็ นเครื่ องมือที่เริ่มนิยมใช้ มากขึ ้นในปัจจุบนั ซึง่ ไม่ได้ เริ่มจากการวัด แต่เริ่มจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุก่อน และ
เน้ นใช้ ไปในทางพัฒนา ดังนันหากน
้
าเครื่ องมือทังสองมาใช้
้
ร่วมกัน ย่อมเกิดกระบวนการบริ หารองค์กรที่บรู ณาทังการก
้
าหนด
วัตถุประสงค์และการวัดผลงาน ที่เน้ นทังด้
้ านความสาเร็จและการพัฒนาไปพร้ อมกัน จึงเป็ นเครื่ องมือใหม่ที่เรี ยกว่า OKRI
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ที่จะทาให้ องค์กรบรรลุความสาเร็จได้ อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสาคัญในการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์
เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทาแผนงานอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริ ง
เพื่อสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วดั ผลงานที่เหมาะสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้
เพื่อรู ้ถึงแนวทางในการนา OKRI มาใช้ในการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาร่ วมกัน

เนือ้ หาของหลักสูตร
แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านองค์กรสมัยใหม่
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบตั กิ ารอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์คืออะไร จาเป็ นต่อองค์กรอย่างไร และแนวทางกาหนดกลยุทธ์ แต่ละระดับ
เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทบทวน วิสยั ทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) จุดเริ่มต้ นในการ
กาหนดทิศทางขององค์กรได้ อย่างถูกต้ อง
การแปลงวิสยั ทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) เป็ นเป้าหมายและกลยุทธ์
องค์ประกอบ และเครื่ องมือสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์
เทคนิควิธีการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ สูแ่ ผนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน ด้ วยผังแผนที่เชิงกล
ยุทธ์ (Strategy Map)
เทคนิคการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ SWOT เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับขององค์กร
Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกาหนดกลยุทธ์และเขียนผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
ภาพรวมและความเข้ าใจที่ถกู ต้ องระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators)
ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ
หลักการกาหนด Objectives and Key Results แบบฉบับ OKR
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกาหนด OKR เช่น จานวน Objectives, จานวน Key Results เป็ นต้ น
Workshop : การกาหนด Objective และ Key Results ให้ สอดคล้ องกับเป้าประสงค์ขององค์กร
แนวคิดและหลักการกาหนดเป้าหมาย และจัดทาดัชนีชี ้วัด KPIs
ลักษณะและประเภทของตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมาย
ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตังค่
้ าเป้าหมาย การเลือกตัวชี ้วัดที่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทา KPIs ให้ เป็ นธรรมและทาให้ เกิดการยอมรับของพนักงาน
Workshop : การกาหนด KPIs ตาม OKR ที่กาหนด
เมื่อบูรณาการ OKR กับ KPI รวมเป็ น OKRI เครื่ องมือใหม่ในการบริหารเพื่อมุง่ ความสาเร็จขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการจัดทา OKRI ระดับองค์กร ให้ สอดคล้ องกับ Vision , Mission และเป้าหมายของธุรกิจ
กระบวนการวิเคราะห์และจัดทา OKRI ของหน่วยงานและตามตาแหน่งหน้ าที่หรื องานประจา
Workshop : การออกแบบและกาหนด OKRI ระดับฝ่ ายงาน / หน่วย และตาแหน่งหน้ าที่
กรณีศกึ ษา พร้ อมไฟล์ตวั อย่าง สาหรับการจัดทา OKRI เพื่อนาไปปรับใช้ ในองค์กร
OKRI กับการประเมินผลงานประจาปี เพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
ปัญหาและข้ อควรระวังในการทา OKRI

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้าหน่วยงาน ผูจ้ ดั การทุกระดับในองค์กร และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
วิ ธีการอบรม (ในรูปแบบ Online by Zoom)
- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุ่ม
- Case Study และ Workshop
ระยะเวลา 1 วัน

วิทยากร อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อัตราค่าลงทะเบียน(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

การชาระเงิน: (Payment)
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) info.ptstraining@gmail.com
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330 (ตุม
้ )
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

Email: info.ptstraining@gmail.com : ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
กรณีหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจาตัวผู ้เสย
ี ภาษี 0103553030100
แขวงบางชน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Online ขับเคลื่อนองค์ กรสู่ความสาเร็จอย่ างยั่งยืนด้ วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
บริ ษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย_์ ____________________เลขภาษี _____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

หมายเหตุ กรณี ยกเลิ กการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิ ฉะนัน้ จะต้องชาระ 50% ของราคา
ค่าสัมมนา

