
 กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหนา้ก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%     จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81  
 

 

 

วันที่จัด รุ่น  3   วันพุธที ่ 20  กรกฏาคม  2565   เวลา  09:00 – 16:30 น.                         รับจ านวน  15  ทา่น     

 (Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
 3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210  บาท 

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
 2,500 +175 (VAT 7%) = 2,675 บาท 

 (Offline) บุคคลทั่วไป:  
 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745  บาท 

 (Online) บุคคลทั่วไป: 
 2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท  

  

 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จด้วย OKRs (Hybrid) 
 

ด้วย OKRs   

          การบริหารและพัฒนาทีมงานหรือหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในยุคที่มีการแข่งขันโดยใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการใน
รูปแบบใหม่ๆที่มีสัมฤทธ์ิผลสูงในการสร้างความสามารถชองทีมงานหรือ
หน่วยงานให้มีความสามารถสูง     
(High Performance Team) โดยหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการบริหาร
จัดการที่ได้รับความสนใจและกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในระดับทั่ว
โลกในขณะนี้  คือ OKR หรือ Objective and Key Result ซึ่ งเป็น
เครื่องมือทางการบริหารที่น ามาซึ่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร
โดยเฉพาะบริษัททางด้านเทคโนโลยีระดับโลก อาทิเช่น บริษัท INTEL 
และ Google ทั้ งนี้  OKR ไม่ เพี ย งแต่ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการสร้าง
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรหน่วยงานและทีมงานแต่ยังสามารถ
ชวยพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสร้างความผูกพันให้แก่บุคลากร 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 
1. เข้าใจหลักการแนวคดิของ OKRs: Objective and Key Results 
2. เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการก าหนด OKRs ระดับทมี /
หน่วยงาน 
3. สามารถน าหลักการติดตามการด าเนินงานตาม OKRs ได้อยา่งด ี
4. สามารถน าวิธีการไปประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน หัวหน้าทีมงาน ผู้บริหารโครงการและ
ผู้สนใจทั่วไป 
 

วิธีการฝึกอบรม 
- การบรรยาย (Lecture) - การฝึกปฏิบัติ (Practicing)    
- การระดมสมอง (Brain Storming)  
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) 
 

 

             
 
 
 

หัวข้อการอบรมและสมัมนา 
1. หลักการแนวคิดของ OKRs : Objective and Key Results 

 ประวัติความเป็นมาของ OKRs 
 ความหมายของ OKRs 
 องค์ประกอบของ OKRs 
 ความแตกต่างระหว่าง OKRs / MBO / KPI  

2. หลักการและเทคนิคในการก าหนด OKR ระดับทีม/หน่วยงาน 
 ประเภทของการก าหนด Objective  
 การก าหนดObjectiveจากความตอ้งการของทีม/

หน่วยงาน 
 การก าหนด Objective โดยเช่ือมโยงกับ OKRs  

ขององค์กร 
 คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ตามหลัก AIT 
 เทคนิคการก าหนด Objective ที่ดี 
 ข้อพึงระวังในการก าหนด Objective 

3. การติดตามการด าเนินงานตาม OKRs  
 การประชุมติดตามการด าเนินการตามOKRsด้วย  

PPP Model 
 Plan : การทบทวนเป้าหมายและแผนงาน 
 Progress : การตรวจสอบความกา้วหน้าของการปฏิบัต ิ
 Problem : การค้นหาปญัหาสาเหตุ และแนวทางการ

แก้ไข 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วย OKRs 
 การให้คะแนนผลการด าเนินการตามหลัก OKRs 
 การเช่ือมโยงผลการประเมิน OKRs กับการจูงใจบุคลากร 
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“OKRs คอือะไร? หลายองคก์รชัน้น าประสบความส าเร็จเพราะใช ้OKRs” 

OKRs : Objective and Key Result  


