
                                                                                                                                                 

 

Online ขบัเคลือ่นองคก์รสูค่วามส าเร็จอยา่ง
ย ัง่ยนืดว้ยระบบ OKRI 

(OKR+KPIs) 
 

Online ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยนืด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) 
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) 

วันที่ 25 พฤศจกิายน 2564   
เวลา 09.00-16.00 น. 

                                             
              KPI (Key Performance Indicators) คือเคร่ืองมือท่ีหลาย ๆ องค์กรนิยมน ามาใช้ในการวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากงานท่ี
ได้ปฏิบตัไิปและเน้นการประเมินผลงาน หลายครัง้จะเห็นวา่อาจไมไ่ด้ตอบโจทย์ขององค์กร สว่น OKR (Objectives and Key 
Results) เป็นเคร่ืองมือท่ีเร่ิมนิยมใช้มากขึน้ในปัจจบุนั ซึง่ไมไ่ด้เร่ิมจากการวดั แต่เร่ิมจากวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการบรรลกุ่อน และ
เน้นใช้ไปในทางพฒันา ดงันัน้หากน าเคร่ืองมือทัง้สองมาใช้ร่วมกนั ย่อมเกิดกระบวนการบริหารองค์กรท่ีบรูณาทัง้การก าหนด
วตัถปุระสงค์และการวดัผลงาน ท่ีเน้นทัง้ด้านความส าเร็จและการพฒันาไปพร้อมกนั จงึเป็นเคร่ืองมือใหมท่ี่เรียกว่า OKRI  
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลคุวามส าเร็จได้อย่างยัง่ยืน 
 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการและความส าคญัในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์  
2. เพื่อเขา้ใจขั้นตอนการจดัท าแผนงานอยา่งบูรณาการ และสอดคลอ้งกนัทั้งองคก์ร 
3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั KPI และ OKR อยา่งแทจ้ริง 
4. เพื่อสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัผลงานท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร/หน่วยงานของตนเองได ้ 
5. เพื่อรู้ถึงแนวทางในการน า OKRI  มาใชใ้นการบริหารผลการปฏิบติังานและการพฒันาร่วมกนั 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

เนือ้หาของหลักสูตร 

 แนวคิดและหลกัการบริหารผลการปฏิบตังิานองค์กรสมยัใหม ่
 กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์องค์กรและแผนปฏิบตักิารอยา่งบรูณาการ 

 กลยทุธ์คืออะไร จ าเป็นตอ่องค์กรอย่างไร และแนวทางก าหนดกลยทุธ์แตล่ะระดบั   

 เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือทบทวน วิสยัทศัน์(Vision) , พนัธกิจ(Mission), วตัถปุระสงค์(Objective) จดุเร่ิมต้นในการ
ก าหนดทิศทางขององค์กรได้อยา่งถกูต้อง   

 การแปลงวิสยัทศัน์(Vision) , พนัธกิจ(Mission), วตัถปุระสงค์(Objective) เป็นเปา้หมายและกลยทุธ์ 

 องค์ประกอบ และเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์ 

 เทคนิควิธีการก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กร กลยทุธ์ สูแ่ผนการปฏิบตังิานของหนว่ยงาน ด้วยผงัแผนท่ีเชิงกล
ยทุธ์ (Strategy Map) 

 เทคนิคการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ SWOT เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในแตล่ะระดบัขององค์กร  
Workshop  : ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดกลยทุธ์และเขียนผงัแผนท่ีเชิงกลยทุธ์ (Strategy Map) 

 ภาพรวมและความเข้าใจท่ีถกูต้องระหวา่ง OKR (Objectives and Key Results) กบั KPI (Key Performance Indicators)  
 ความหมายและประโยชน์ของ OKR กบัการบริหารจดัการ  

 หลกัการก าหนด Objectives and Key Results แบบฉบบั OKR 

 ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการก าหนด OKR เชน่ จ านวน Objectives, จ านวน Key Results เป็นต้น 
Workshop : การก าหนด Objective และ Key Results ให้สอดคล้องกบัเปา้ประสงค์ขององค์กร  

 แนวคิดและหลกัการก าหนดเปา้หมาย และจดัท าดชันีชีว้ดั KPIs   

 ลกัษณะและประเภทของตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมาย 

 ลกัษณะของ KPI ท่ีดี (SMART KPI) และเทคนิคการตัง้คา่เปา้หมาย การเลือกตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม 

 เทคนิคการจดัท า KPIs ให้เป็นธรรมและท าให้เกิดการยอมรับของพนกังาน 
Workshop : การก าหนด KPIs ตาม OKR ท่ีก าหนด 

 เม่ือบรูณาการ OKR กบั KPI รวมเป็น OKRI  เคร่ืองมือใหมใ่นการบริหารเพ่ือมุง่ความส าเร็จขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 
 กระบวนการจดัท า OKRI ระดบัองค์กร ให้สอดคล้องกบั Vision , Mission และเปา้หมายของธุรกิจ  
 กระบวนการวิเคราะห์และจดัท า OKRI ของหนว่ยงานและตามต าแหนง่หน้าท่ีหรืองานประจ า   

       Workshop : การออกแบบและก าหนด OKRI ระดบัฝ่ายงาน / หนว่ย และต าแหนง่หน้าท่ี 

 กรณีศกึษา พร้อมไฟล์ตวัอย่าง ส าหรับการจดัท า OKRI เพ่ือน าไปปรับใช้ในองค์กร  

 OKRI กบัการประเมินผลงานประจ าปีเพ่ือปรับเงินเดือนและจา่ยโบนสั  

 ปัญหาและข้อควรระวงัในการท า OKRI  
 



                                                                                                                                                 

กลุ่มเป้าหมาย  
หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการทุกระดบัในองคก์ร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
           
วิธีการอบรม (ในรปูแบบ Online by Zoom) 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนร่วม (Participative Techniques)  
-   อภปิรายกลุ่ม 
-   Case Study  และ Workshop 

ระยะเวลา   1  วนั 

วิทยากร  อาจารย์พงศา บญุชยัวฒันโชติ 
อตัราคา่ลงทะเบยีน(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

การช าระเงนิ: (Payment) 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 (ตุม้) 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th   Email:  info.ptstraining@gmail.com : ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510   เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com


                                                                                                                                                 

 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

Online ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยนืด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) 
(Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 

  บริษทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขภาษี_____________________________________________ 

  ช่ือผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรณุาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคา

ค่าสมัมนา 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


                                                                                                                                                 
 

 


