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หลักสูตร “Effective OKRs ขับเคล่ือนองค์กรให้ส าเร็จด้วย OKRs” 

1.หลกัการและเหตุผล 

สิง่ส าคัญทีส่ดุทีท่กุองคก์ร ตอ้งการคอืความส าเร็จ มกี าไรเตบิโต และยั่งยนื ดังนัน้หลายๆองคก์ร 

พยายามหาวธิกีารบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้แตส่ว่นส าคัญในการบรรลเุป้าหมายทีห่ลายคนมองขา้ม หรอืให ้

ความส าคัญนอ้ยเกนิไป น่ันคอื ตอ้งเริม่ตน้จากการก าหนดเป้าหมายทีถ่กูทีใ่ชแ่ละมเีจา้ภาพทีถ่กูทีใ่ชก่อ่น 

เป็นอันดับแรก ซึง่ปัจจบุันนีม้เีครือ่งมอืใหม่ๆ ทีเ่กีย่วกับการก าหนดเป้าหมาย เครือ่งมอืหนึง่ ทีเ่รยีกวา่ 

OKRs (Objective & Key Result) ซึง่หลายองคก์รก็เกดิความสบัสน หรอืเขา้ใจผดิ คดิวา่ระบบนีค้อืการ

ประเมนิผลงานทีส่มบรูณ์แบบ และจะน ามาใชแ้ทนระบบเดมิ ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ ทกุระบบลว้นมขีอ้ด ี

ขอ้เสยี จดุเดน่ จดุดอ้ยซึง่การจะน ามาใชป้ระโยชนไ์ดนั้น้ตอ้งมคีวามเขา้ใจในระบบอยา่งด ี และสามารถ

ประยกุตใ์ชก้ับองคก์รของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่สรปุจากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท า Goal 

Setting และ ประเมนิผลงาน มาแลว้อยา่งมากมายในองคก์รทกุระดับ 

ดังนัน้หลักสตูรนี ้ ไดถ้กูออกแบบมาเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในระบบ OKRs เลอืกใชร้ะบบ 

OKRS ใหเ้หมาะกับองคก์ร และยิง่ไปกวา่นัน้คอื สามารถประยกุตร์ะบบ OKRs ใหส้ามารถใหง้านไดเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุกับองคก์ร หรอืบางองคก์รเมือ่เขา้ใจถอ่งแท ้ อาจจะไมเ่ลอืกใชร้ะบบนีก็้เป็นได ้ เนือ่งจาก

ไมเ่หมาะสมกับลักษณะธรุกจิ และวฒันธรรมของคนในองคก์ร ซึง่ทัง้หมดนัน้องคก์รทา่นจะไดค้ าตอบจาก

หลักสตูรนีอ้ยา่งแน่นอน 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ 

2.1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เขา้ใจระบบ OKRs เมือ่เทยีบกับระบบอืน่ๆ 

2.2) ไดแ้นวทางวธิกีารในการก าหนดเป้าหมายเพือ่ท างาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.3) ไดแ้นวทางวธิกีารในการบรรลเุป้าหมาย ตามหลักของ OKRs อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร 

การฝึกอบรมวนัที ่1 

สว่นที ่1 ภาพรวม องคป์ระกอบส าคัญของระบบ OKRs 

 1.1 ภาพรวมความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง และแนวทางของการท า OKRs ใหส้ าเร็จในองคก์ร 

1.2 องคป์ระกอบความส าเร็จ (ทัศนคต,ิ เป้าหมาย, พลัง, ความสามารถ, วธิกีาร) 
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1.3 การก าหนดเป้าหมายในการท างาน ในแบบ OKRs 

 1.4 การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร และด าเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 1.5 ขบัเคลือ่น OKRs ใหส้ าเร็จดว้ยโมเดล CFR 

สว่นที ่2 ตโีจทย ์วสิยัทัศน ์พันธกจิเพือ่ก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งตอบโจทยอ์งคก์ร 

 2.1 วสิยัทัศน ์(Vision) ขององคก์ร 

 2.2 พันธกจิ (Mission) ขององคก์ร 

 2.3 ปัจจัยส าเร็จของธรุกจิ (Key Success Factor) 

Workshop : ทบทวน วสิัยทัศน ์พันธกจิ และ วเิคราะหปั์จจัยส าเร็จขององคก์ร 

สว่นที ่3 หลักการก าหนดเป้าหมาย ในแบบ OKRs เพือ่ 

 3.1 ภาพรวม แนวทางการบรหิารผลงานในแบบ OKRs 

- OKRs คอืการก าหนดและขบัเคลือ่นเป้าหมายในการท างานใหส้ าเร็จ 

- ความแตกตา่ง ของระบบบรหิารผลงานตา่งๆ MBO, PMS (KPIs), OKRs 

- การเลอืกใชร้ะบบบรหิารผลงานใหเ้หมาะกับประเภทธรุกจิ และบคุลากรในองคก์รของเรา 

- ควรใช ้OKRs กับงานลักษณะไหน และใชอ้ยา่งไรในองคก์ร 

- การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการก าหนด OKRs 

- เป้าหมาย แผน และการสรา้ง Passion ในการบรรลเุป้าหมายของบคุลากร 

- OKRs ไมใ่ชร่ะบบประเมนิผลงาน  

 3.2 ทีม่าของเป้าหมาย OKRs ระดับองคก์ร? 

  - ตอ้งตอบโจทยว์สิยัทัศน,์ พันธกจิ, นโยบาย, กลยทุธ ์ขององคก์ร 

  - ตอ้งสอดคลอ้งกับปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององคก์ร (Key Success Factor) 

  - ตอ้งสอดรับกับ ความตอ้งการ, ปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุันขององคก์ร 

  - ตอบโจทยผ์ลประกอบการ, การเตบิโต และ ความยั่งยนืขององคก์ร  

 3.3 หลักการก าหนดเป้าหมาย OKRs ทัง้ระบบขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  - ตอบโจทยอ์งคก์ร ในดา้นตา่งๆ 

  - เนน้เป้าหมายส าคัญ ทา้ทาย มผีลกระทบมากพอ เชงิพัฒนาเพือ่การเตบิโต 
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  - วดัได ้สมการชดัเจน ตรวจสอบได ้

  - สอดคลอ้ง สมเหตผุล สมัพันธก์ันทัง้หัวขอ้และผูรั้บผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง (Alignment) 

  - การสรา้งการมสีว่นร่วม ของคนในองคก์ร และสรา้ง Passion ในการบรรลเุป้าหมาย  

Workshop : การท าผังโครงสรา้ง OKRs องคก์ร เพือ่ความสอดคลอ้งกันทัง้ระบบ 

สว่นที ่4 การก าหนดเป้าหมายในการท างาน แบบ OKRs 

 4.1 คณุลักษณะส าคัญในการก าหนดเป้าหมายแบบ OKRs   

  - รปูแบบการเขยีน Objective และ Key Result & Target ของ OKRs ใหถ้กูตอ้งชดัเจน 

  - การก าหนด OKRs หลัก และ OKRs ยอ่ย ใหส้อดคลอ้งกัน 

  - ลักษณะวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะในการก าหนด OKRs 

  - การก าหนดรอบปรับปรงุ OKRs ใหเ้หมาะสมกับงานแตล่ะประเภท 

4.4 การก าหนด OKRs ในแตล่ะขอ้ ควรมคีณุลักษณะดังนี ้

- Measurable : ตอ้งชดัเจน สามารถวดัผลงานได ้

- Challenge : การตัง้เป้าหมายตอ้งทา้ทาย คาดหวงัความส าเร็จ 70–80%  

- Achievable : แมจ้ะทา้ทายแตต่อ้ง มคีวามเป็นไปได ้ในทางปฏบิัต ิ

- Relevant  : Objective และ Key Result ตอ้งสอดคลอ้งกัน 

- Time-bound : มกีรอบเวลาทีช่ดัเจน ตอ้งส าเร็จใน 3 เดอืน  

4.5 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน OKRs องคก์ร 

 4.6 การกระจาย OKRs องคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

Workshop : การก าหนด OKRs ระดับองคก์ร และกระจายสูห่น่วยงานตา่งๆ 

สว่นที ่5 การก าหนด OKRs หน่วยงาน 

- งานลักษณะไหน เหมาะกับเป้าหมายแบบ OKRs 

- การวเิคราะหง์านเพือ่ก าหนด OKRs ระดับหน่วยงาน 

- ก าหนดเป้าหมายจาก ความคาดหวงัส าคัญตอ่หน่วยงาน จากองคก์ร 

- ก าหนดเป้าหมายตามหนา้ทีง่านส าคัญ (Functional OKRs) ของหน่วยงาน 

- ก าหนด OKRs เชงิโครงการในการพัฒนางาน พัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน 
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- ทบทวนสรปุ คัดเลอืก OKRs ของหน่วยงาน 

- การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ OKRs หน่วยงาน 

---------------------------------------------------- 

การฝึกอบรมวนัที ่2 

Workshop : การก าหนด OKRs หน่วยงาน 

สว่นที ่6 แนวทางส าคัญในการขบัเคลือ่นเป้าหมายใหป้ระสบความส าเร็จ ตามแนวทาง OKRs 

- การก าหนดเป้าหมายทีถ่กูทีใ่ช ่และเจา้ภาพทีถ่กูทีใ่ช ่

- การจัดท าแผนปฏบิัตกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่บรรลเุป้าหมาย 

- กระบวนการขบัเคลือ่น OKRs ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ดว้ย CFR Model 

สว่นที ่7 กระบวนการขบัเคลือ่น OKRs ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

7.1 กระบวนการ สรา้งการมสีว่นรว่มในการก าหนด OKRs รว่มกันในองคก์ร 

  - การสรา้งความเขา้ใจ ใหเ้ห็นภาพรวมของเป้าหมายเดยีวกันในองคก์ร 

  - การปรับทัศนคต ิท าใหเ้ห็นคณุคา่และสรา้งความรักในงานทีท่ า 

- การสรา้ง Motivation, Ownership และ Passion ในเป้าหมาย 

7.2 การจัดท าแผนปฏบิัตกิารเชงิกลยทุธเ์พือ่บรรลเุป้าหมายตาม OKRs 

  - แนวคดิวธิกีาร ก าหนดกลยทุธใ์นการท างานดว้ย Strategic Thinking Model 

  - เทคนคิในการท าแผนปฏบิัตกิารเชงิกลยทุธใ์นแตล่ะไตรมาส ใหเ้หมาะกับระบบ OKRs 

7.3 CFR Model คอือะไร ท าไมถงึเป็นหัวใจส าคัญตอ่ความส าเร็จ ของระบบ OKRs 

- CFRs Model (Communication, Feedback and Recognition) คอือะไร 

  - Communication : การสือ่สาร พดูคยุ สนทนา ในการท างาน 

- Feedback : การสะทอ้นการท างานและผลการปฏบิัตงิาน 

- Recognition : การใหค้วามส าคัญ เห็นคณุคา่ทมีงาน 

7.4 เทคนคิวธิกีาร ใช ้CFR Model ในการตดิตามขบัเคลือ่นผลงานใหส้ าเร็จ 

- ขัน้ตอนการ Feedback และสือ่สารประจ าเดอืน/สปัดาห ์ดว้ย CFR Model  

- การท า Performance Coaching ดว้ย Grow Model 
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Workshop : ฝึกการใช ้CFR Model และ Performance Coaching ในการขับเคลือ่นความส าเร็จ 

7.5 การก าหนดแผนและขัน้ตอนการด าเนนิการ OKRs ในแตล่ะรอบไตรมาส  

- แผนการเตรยีมการจัดท าระบบ OKRs ในองคก์ร  

  - การก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการ OKRs ในแตล่ะรอบไตรมาส 

7.6 การขบัเคลือ่นความส าเร็จอยา่งยั่งยนืดว้ย วัฒนธรรมการท างานทีส่อดคลอ้งกับระบบ OKRs 

Workshop : ก าหนดแผน ขัน้ตอนการด าเนนิการ OKRs และใช ้CFR Model ในแตล่ะรอบไตรมาส 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Group Coaching , Motivation  เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิ

ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความคดิ สรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานของหลักเหตแุละ

ผล การฝึกอบรมเป็นแบบ สนุกกันเอง เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีใ่ชภ้าษา

เขา้ใจงา่ย (ไมเ่นน้ภาษาวชิาการ) เขา้ถงึผูฟั้ง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  

- บรรยาย 40 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 60 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

ผูบ้รหิาร, Manager, Supervisor 

6. เง่ือนไขและอตัราค่าบริการ 

 ระยะเวลา หลักสตูรทัง้หมด 2 วนั (9.00-16.30 น.) 

คา่วทิยากรในการสมัมนา __,___ บาท/วนั รวม  __,___ บาท/หลักสตูร 

คา่บรกิารรวมเอกสารประกอบการบรรยาย ไมเ่กนิ 35 ชดุ 

 คา่บรกิาร ไมร่วมถงึคา่ทีพั่ก และการเดนิทาง (นอกเขตกรงุเทพและปรมิณฑล) 

คา่บรกิารดังกลา่วไมร่วมถงึ หอ้งประชมุ, อาหาร, เบรกกาแฟ, และอปุกรณอ์ืน่ๆ  


