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

วนัที่ 6 มิถุนายน 2562 
โรงแรมแกรนด์สุขุมวทิ  

 

หลักการและเหตผุล                                             
              KPI (Key Performance Indicators) คือเคร่ืองมือท่ีหลาย ๆ องค์กรนิยมน ามาใช้ในการวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จาก
งานท่ีได้ปฏิบตัไิปและเน้นการประเมินผลงาน หลายครัง้จะเห็นวา่อาจไมไ่ด้ตอบโจทย์ขององค์กร สว่น OKR (Objectives 
and Key Results) เป็นเคร่ืองมือท่ีเร่ิมนิยมใช้มากขึน้ในปัจจบุนั ซึง่ไมไ่ด้เร่ิมจากการวดั แต่เร่ิมจากวัตถุประสงค์ที่
ต้องการบรรลุก่อน และเน้นใช้ไปในทางพฒันา ดงันัน้หากน าเคร่ืองมือทัง้สองมาใช้ร่วมกนั ย่อมเกิดกระบวนการบริหาร
องค์กรท่ีบรูณาทัง้การก าหนดวตัถปุระสงค์และการวดัผลงาน ท่ีเน้นทัง้ด้านความส าเร็จและการพฒันาไปพร้อมกนั จงึ
เป็นเคร่ืองมือใหมท่ี่เรียกว่า OKRI  (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ที่จะ
ท าให้องค์กรบรรลุความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 

 

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

 
เนือ้หาของหลักสูตร 

 แนวคิดและหลกัการบริหารผลการปฏิบตังิานองค์กรสมยัใหม ่
 กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์องค์กรและแผนปฏิบตักิารอยา่งบรูณาการ 

 กลยทุธ์คืออะไร จ าเป็นตอ่องค์กรอย่างไร และแนวทางก าหนดกลยทุธ์แตล่ะระดบั   

 เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือทบทวน วิสยัทศัน์(Vision) , พนัธกิจ(Mission), วตัถปุระสงค์(Objective) จดุเร่ิมต้นใน
การก าหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างถกูต้อง   

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

 องค์ประกอบ และเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์ 
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 เทคนิควิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน ด้วยผัง
แผนที่เชิงกลยุทธ์ (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 
 Google Docs และ Google Sheets พร้อมไฟล์ตวัอยา่ง Excel ส าหรับเก็บผลการท า OKRI เพ่ือน า 

ไปปรับใช้ในองค์กร  
 OKRI กบัการประเมินผลงานประจ าปีเพ่ือปรับเงินเดือนและจา่ยโบนสั  
 ปัญหาและข้อควรระวงัในการท า OKRI  

 

กลุ่มเป้าหมาย  
หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการทุกระดบัในองคก์ร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
           

วธีิการอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมีส่วนร่วม (Participative Techniques)  
-   อภิปรายกลุ่ม 
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อตัราคา่สมัมนา/ทา่น (รวมคา่วทิยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวนั คอฟฟ่ีเบรค 2 มือ้แลว้) 

ราคา 3,900.00 บาท บคุคลทั่วไป ทา่นละ 3,900 บาท 

Early Bird  ทา่นละ 3,500 บาท 

ลงทะเบยีน 3 ทา่นขึน้ไป ทา่นละ 3,300 บาท 

(ราคาดงักล่าวยงัไม่รวม VAT 7%) 

การช าระค่าธรรมเนียม 

1. ช าระโดยสัง่จ่ายเชค็/แคชเชียรเ์ชค็  ขีดคร่อม สัง่จ่ายในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง  โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขท่ี 89/161  ซอยพระยาสุเรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี 0103553030100 

2. โอนเงินเข้าบญัชี  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรพัย ์
เลขที ่732-245823-8 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  (มหาชน) สาขาโลตสัรามอนิทรา 109 บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผูเ้ข้าอบรมรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ: คณุอรัญญา(ตุ้ม) 086-6183752 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 

 

 
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

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

หลักสูตร ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยนืด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) 
 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   
  บรษิทั_________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________
รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID________________________________ 
    
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

