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แนะน าหลกัสตูร 
 
OKRS เป็นเครือ่งมอืการบรหิารผลงานอย่างต่อเนื่องทีท่ าใหพ้นักงานเขา้ใจถงึเป้าหมายขององคก์ร ผสมผสานกับเครือ่งมอื 

BMC (Business Model Canvas ) ระบบประเมนิผล ท าใหพ้นักงานรูส้กึว่าตนเอง เป็นสว่นหนึง่ทีท่ าใหเ้ป้าหมายขององคก์ร
บรรลผุลส าเร็จ ชว่ยพัฒนาขดีความสามารถของพนักงานใหส้งูขึน้ สง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ ีท าใหห้ัวหนา้และพนักงาน

ยอมรับฟังซึง่กันและกัน น าไปสูส่มัพันธภาพทีด่แีละสง่ผลต่อความรูส้กึผกูกันของพนักงาน และเป็นเครือ่งมอืใชใ้นการ
บรหิารจัดการองคก์ร ดว้ยการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธห์ลัก เป็นตัววัดผลเพือ่บอกใหรู้ว้า่ไดบ้รรลุจุดมุง่หมายนัน้แลว้ 

ความโดดเดน่ของ OKRs ถอืเป็นตัวประสานระหว่างผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน และผูป้ฏบัิตงิาน โดยทุกระดับจะตอ้งก าหนด 

Objective ทีส่นับสนุนและเชือ่มโยงถงึกัน และก าหนดตัววัดผล หรอื Key Results ทีส่ามารถวัดผลในเชงิปรมิาณไดต้าม 

Objectives Mission & Vision 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมในทกุระดบัไดเ้ขา้ใจแนวคดิ วธิกีารในการน า OKRs มาปรับประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 
2. เพือ่ใหท้ราบหลกัการและขัน้ตอนในการสรา้ง OKRs ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับลักษณะของธรุกจิ  และ

การท างานของหน่วยงาน 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้แ้นวทางและเทคนคิตา่งๆไปประยกุตใ์ชเ้พือ่การบรหิารงาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

เป้าหมายขององคก์ร 
4. เพือ่สรา้งความชดัเจนในการก าหนดทศิทางการด าเนนิงานขององคก์รใหพ้นักงานไดรั้บทราบ และมี

จุดมุง่หมายร่วมขององคก์รไปในทศิทางเดยีวกัน 
 

 
ระยะเวลาการสมัมนา :  1  วนั   เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
หวัขอ้การสมัมนา : 
 
 
 
 
 

การศกึษา : ปรญิญาโท:   สาขาบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA) 
 

 •วฒุบัิตรใบรับรองทีป่รกึษาประเมนิสมรรถนะทีป่รกึษาเฉพาะทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(HR) กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม 
- MASTER TRAINER  หลักสตูร TWI-JR   (Training Within Industry for supervisor /How to 
treat person) / ศกึษาเรยีนรูด้งูานโรงเรยีนผูน้ า CANAAN   และบรษัิทซมัซงุ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลใีต ้
 

• รางวัล Thailand HR Journal 2008 จากสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT)   
ประเมนิสมรถนะทีป่รกึษาเฉพาะทางดา้นการจัดการทั่วไป                             
 

- ทีป่รกึษาขึน้ทะเบยีน โครงการ Train the Coach ของศนูยใ์หบ้รกิาร SME ครบวงจร (SME One-
Stop Service Center : OSS) ของ ส.ส.ว.  
 

นักวนิจิฉัยสถานประกอบการ,การพัฒนาองคก์รเชงิกลยทุธ ์ ดว้ย “รูปแบบจ าลองธรุกจิ (Business 
Model Canvas-BMC) การจัดท าแผนกลยทุธอ์งคก์ร  /การบรหิารทรัพยากรมนุษย/์การจัดการ
ทั่วไป /ประเมนิคา่งาน/การจัดท าโครงสรา้งเงนิเดอืน 
 

- ทีป่รกึษาขึน้ทะเบยีนรับรองโดยศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษาส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ   
กระทรวงการคลัง-ระบบประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 



 
 

 
รปูแบบการฝึกอบรม 
 

•    บรรยาย  40  %         • เรยีนรูจ้าก  กจิกรรม,   เกม,   VDO   35%    • ทดลองปฏบิัต ิ 25 %  

อัตราคา่อบรม :   

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 117 4,056 

 สมัคร 3 ทา่น  คา่สมัมนาทา่นละ 3,500 245 105 3,640 

 

 
*หมายเหตุ:ุ  1. เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ได ้

2. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไป
บันทกึหักค่าใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 

 
 

  
สนใจหลกัสูตรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ)่  

29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี  12120  
TEL : 092-835 2953 , 092-775 5853 , 02-102 1898 ,  FAX : 02-569 6537 

E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com ,Web. : www.ssrqualitycenter.com    

09.00 – 09.30 น. แนวคดิการบรหิารผลงาน : MBOs , KPIs และ BSC  เหมอืนหรอืตา่งกันอยา่งไร 
 

09.30 – 10.30 น. ลักษณะ OKRs :  
•ความหมายของ OKRs  
•OKRs คอือะไร  ทีม่าของ OKRs 
•ความแตกตา่งระหวา่ง OKRs กับ KPIs 
•ประโยชนข์อง OKRs /จุดเดน่ของ OKRs 
 

10.30 น. – 10.45 น. Coffee Break รับประทานอาหารวา่ง 

10.45 น. – 12.00 น. หลกัการและวธิกีารก าหนด และถา่ยทอด OKRs ในระดบัตา่งๆ 
• เทคนคิการก าหนด Objective  
•แนวทางการก าหนด Objective การเชือ่มโยง OKRs กบั Mission & Vision  
• ฝึกปฏบิัตกิ าหนด Objective 
 

13.00 – 14.30 น. • ลกัษณะการเก็บขอ้มลู OKRs ของพนักงาน 
• ฝึกปฏบิัตกิ าหนด Key Results 
• แนวทางการจัดท า Key Activities  
• ขัน้ตอนการก าหนด OKRs Scoring และ OKRs Grading 
 

14.30  – 14.45 น.   
Coffee Break รับประทานอาหารวา่ง 
 

14.45 – 16.-30 น. • แนวทางการท า  OKRs  Feedback / Coaching  
•การน า OKRs ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 
•แนวทางการท า  OKRs  Recognition 
 


