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หลักสูตร 
“Goal Setting & Alignment (Base on OKRs & KPI) 

การก าหนดเป้าหมาย และมอบหมายสู่หน่วยงานต่างๆ”
(ระดับองคก์รและหน่วยงาน)

1.หลกัการและเหตุผล
สิง่ส าคัญทีส่ดุทีท่กุองคก์ร คอื ความส าเร็จทางดา้นผลประกอบการ เตบิโต และยั่งยนื แตก่ารทีจ่ะ

ท าเชน่นัน้ได ้ทกุคนในองคก์ร ตอ้งท างานใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นตา่งๆทีอ่งคก์รตอ้งการ และทกุการ

ท างานสิง่ส าคัญประการแรกคอืการมเีป้าหมายทีช่ดัเจน ตรงกับความตอ้งการขององคก์ร 

และเป้าหมายของทกุๆคนในองคก์ร ตอ้งสอดคลอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับองคก์ร เพือ่ใหก้าร

ท างาน มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ ทัง้นีทั้ง้นัน้ เป้าหมายเหลา่นัน้ ตอ้งตอบโจทยใ์นหลายๆ

ดา้น เชน่ ผลประกอบการทีด่ ี, ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้, ตอบโจทย ์คณุภาพ, เรือ่งของตน้ทุน 

,การสง่มอบ, ความปลอดภัย, ท าใหบ้คุลกรเตบิโตไปกับองคก์ร และทีส่ าคัญคอืเป้าหมายนัน้ตอ้ง

สอดคลอ้งกับปัญหา สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

หลักสตูรนีจ้งึออกแบบมาเพือ่ใหบ้คุลากรในองคก์ร ไดเ้รยีนรู ้ และฝึกปฏบิัต ิ ในกระบวนการก าหนด

เป้าหมายในระดับองคก์รและหน่วยงาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นแนวทางชว่ยใหอ้งคก์ร ท างานได ้

ตรงวตัถปุระสงค ์และบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้ 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ
2.1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เขา้ใจในหลักการก าหนดเป้าหมายระดับองคก์ร ทีช่ดัเจน ครอบคลมุมี

ประสทิธภิาพ ตอบโจทยผ์มประกอบการ เตบิโต ยั่งยนืขององคก์ร  

2.2) ใหท้กุหน่วยงานมเีป้าหมายทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกับเป้าหมายองคก์ร 

2.3) เพือ่ทกุหน่วยงาน มเีป้าหมายทีส่อดคลอ้งกัน เพือ่เป็นแนวทางในการท างานไปในทศิทาง

เดยีวกัน 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
การฝึกอบรมวนัที ่1 
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สว่นที ่1 ทบทวน วสิยัทัศน ์ภารกจิเพือ่ เขา้ใจในทศิทางของบรษัิท 

1.1 วสิยัทัศน ์(Vision) ขององคก์ร 

1.2 ภารกจิ (Mission) ขององคก์ร 

1.3 ปัจจัยส าเร็จของธรุกจิ (Key Success Factor) 

Workshop : ทบทวน วสิัยทัศน ์พันธกจิ และ วเิคราะหปั์จจัยส าเร็จขององคก์ร 

สว่นที ่2 หลักการก าหนดเป้าหมาย และตัวชีว้ดัผลงานขององคก์ร  

2.1 ภาพรวม แนวทางการบรหิารผลงาน 

- ภาพรวม กระบวนการในการบรหิารผลงาน 

- ความแตกตา่ง ของระบบบรหิารผลงานตา่งๆ MBO, PMS (KPIs), OKRs 

- การเลอืกใชร้ะบบบรหิารผลงานใหเ้หมาะกับประเภทธรุกจิ และบคุลาหรในองคก์รของเรา 

- ควรใช ้OKRs (Objective Key Result) และ KPI (Key Performance Indicator)  

ในสว่นไหน ใชอ้ยา่งไรในองคก์ร ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

2.2 ทีม่าของเป้าหมายองคก์ร? 

- ตอ้งตอบโจทยว์สิยัทัศน,์ ภารกจิ, นโยบาย, กลยทุธ ์ขององคก์ร 

- ตอ้งสอดคลอ้งกับปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององคก์ร (Key Success Factor) 

- ตอ้งสอดรับกับ ความตอ้งการ, ปัญหาและสถานการณ์ปัจจบุันขององคก์ร 

- ตอบโจทยผ์ลประกอบการ, การเตบิโต และ ความยั่งยนืขององคก์ร  

2.3 หลักการก าหนดเป้าหมาย ทัง้ระบบขององคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

- ตอบโจทยก์จิการ ครอบคลมุ (Balance Scorecard) 

- สมัพันธเ์ชงิเหตผุล (เป้าหลักเป้ายอ่ย) (Cause and Effects) 

- ส าคัญ ควรวดัคา่ มผีลกระทบมากพอ (Significant Impact) 

- วดัได ้สมการชดัเจน ตรวจสอบได ้(Specific & Focus) 

- สอดคลอ้งกัน องคก์ร หน่วยงาน บคุคล (Alignment) 

- เป็นไปได ้ท าแผนงานรองรับได ้(Reasonable Action Plan) 

2.4 หลักส าคัญของระบบ OKRs (Objective Key Result) 
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- รปูแบบการก าหนดเป้าหมายเพือ่การท างาน 

- แนวทางการก าหนด OKRs ระดับองคก์รและหน่วยงาน 

- กระบวนการขบัเคลือ่นเป้าหมายใหส้ าเร็จตามแนวทาง OKRs 

Workshop : การท าผังโครงสรา้งเป้าหมายองคก์ร เพือ่ความสอดคลอ้งกันทัง้ระบบ 

สว่นที ่3 การก าหนดเป้าหมายในการท างาน และตัวชีว้ดัในการประเมนิผลงาน 

3.1 การก าหนดเป้าหมาย แบบ OKRs (Objective Key Result) 

3.2 รูจั้กตัวชีว้ดัผลงาน Performance Indicator (PI) และ ตัวชีว้ดัผลงานหลัก KPI 

(Key Performance Indicator) 

3.3 เป้าหมาย/ตัวชีว้ดัก าหนดมาจากอะไรบา้ง 

- ก าหนดจากวสิยัทัศน ์พันธกจิ เป้าหมาย 

- ก าหนดจากกลยทุธ ์และแผนปฏบิัตกิาร 

3.3 การก าหนดรปูแบบ ลกัษณะตา่งๆของ เป้าหมาย/ตัวชีว้ดั 

- ประเภทของเป้าหมาย/ตัวชีว้ดั 

- ลักษณะการเขยีนเป้าหมาย/ตัวชีว้ดัใหถ้กูตอ้ง 

- รปูแบบการเก็บขอ้มลูของตัวชีว้ดั 

- เป้าหมาย/ตัวชีว้ดัในมติติา่งๆ 

3.4 การก าหนด KPI ในแตล่ะขอ้ตอ้ง ตอบโจทยก์ารก าหนดเป้าหมายแบบ SMART 

- S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง ชดัเจน (อะไร / เทา่ใด / เมือ่ไหร)่ 

- M : MEASURABLE สามารถวดัเป็นตัวเลขได ้ 

- A : ACHIEVABLE มโีอกาสส าเร็จไดจ้รงิในทางปฏบิัต ิ

- R : REASONABLE มเีหตมุผีล/สมัพันธก์ัน/ทกุคนยอมรับ 

- T : TRACKING สามารถตรวจสอบและตดิตามได ้

3.5 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของเป้าหมายองคก์ร 

3.6 การกระจายเป้าหมายขององคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

Workshop : การก าหนด เป้าหมาย/ตัวชีว้ดัระดับองคก์ร และกระจายสูห่น่วยงานตา่งๆ 
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สว่นที ่4 การก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน 

- การก าหนด OKRs ระดบัหน่วยงาน 

- การก าหนดเป้าหมายหน่วยงานตอ้งถกูกระจายและตอบโจทย ์เป้าหมายองคก์ร 

- ก าหนดเป้าหมาย ทีอ่า้งองิจากระบบมาตรฐานตา่งๆ ทีอ่งคก์รเกีย่วขอ้ง 

- การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ทีม่อบหมายใหห้น่วยงานตา่งๆ รับผดิชอบรว่มกัน 

การฝึกอบรมวนัที ่2 

Workshop : สรปุเป้าหมายของหน่วยงานตา่งๆ จากทีไ่ดรั้บมอบหมายจากองคก์ร 

- ก าหนดเป้าหมายจาก ความคาดหวงัส าคัญตอ่หน่วยงาน จากองคก์ร 

- ผังการท างาน หนา้ที ่ความคาดหวงัและ เป้าหมาย/ตัวชีว้ดั ของหน่วยงาน 

- ก าหนดเป้าหมายตามหนา้ทีง่านส าคัญ (Functional OKRs/KPI) ของหน่วยงาน 

- ก าหนดเป้าหมาย เป็นโครงการในการแกปั้ญหาและพัฒนางาน พัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน 

- ทบทวนสรปุเป้าหมายของหน่วยงาน 

- การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ เป้าหมายหน่วยงาน 

Workshop : การก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานตา่งๆ ตามความคาดหวงัและ Function การท างาน 

สว่นที ่5 การขบัเคลือ่นเป้าหมายใหป้ระสบความส าเร็จ ตามแนวทาง OKRs 

- การก าหนดเป้าหมายทีถ่กูทีใ่ช ่และเจา้ภาพทีถ่กูทีใ่ช ่

- การจัดท าแผนปฏบิัตกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่บรรลเุป้าหมาย 

- การสรา้งการมสีว่นรว่ม สา้งแรงจงูใจในบรรลเุป้าหมายรว่มกันของบคุลากร 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ ฮาสนุก ตืน่เตน้ บวก การกระตุน้สรา้งแรงจงูใจ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ 

- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 
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5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
ผูบ้รหิาร, Manager, Supervisor 


