
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี           โทรศัพท์ภายใน ๘๐๓๙ 
ที่   อว ๘๐๐๐.๑/๓๕๐                 วันที่      ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔       
เรื่อง   รายงานผลการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs” 
  
กราบเรียน  อธิการบดี 

ตามหนังสือกองกลาง ที่ อว ๘๐๐๐.๑/ว๒๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้วย OKRs” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายของ
แต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการ
บอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน ระดับต่างๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ตั้งเป้าหมายไว้ โดยกำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล ซึ่งระบบ OKRs จะทำให้บุคลากรทุก
คนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้องค์การก้าวไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีร่วมกับกลุ ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Zoom ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : ๘๒๘ ๙๔๒๘ 
๓๕๒๕ Passcode : ๑๖๔๘๙๑  

 กองกลาง ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๔ รูป/คน ได้แก่ 

๑. พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.  ผู้อำนวยการกองกลาง 
๒. พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ  นักจัดการงานทั่วไป 
๓. พระปลัดโกมุท  สุธีโร   นักทรัพยากรบุคคล 
๔. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง 
๕. นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิราลัย   นักทรัพยากรบุคคล 
๖. นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว  นักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล  นักจัดการงานทั่วไป 
๘. นางสาวธารารัตน์ ศรีชุ่มอำนาจ นักจัดการงานทั่วไป 
๙. นางสาววรรณา นอกไธสง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๐. นายภานะพล เพ็งน้ำคำ  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นางมานิตา ชูช่วย   นักวิชาการบัญชีและการเงิน 
๑๒. นางสาวนารอน เวียงจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๓. นายบุญยธร แสงโนรี   นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นายวิศรุต จิมานัง   นักจัดการงานทั่วไป 



             
บัดนี้ บุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน

ผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(พระมหาสาธิต  สาธิโต, ดร.) 

      ผู้อำนวยการกองกลาง 
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แบบรายงานผลการอบรม 

เร่ือง  “การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ดวย OKRs” 

 

 

๑. รายชื่อผูเขารวมอบรมสัมมนา/ประชมุ 

๑. พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ นักจัดการงานท่ัวไป 

๓. พระปลัดโกมุท  สุธีโร  นักทรัพยากรบุคคล 

๔. นางสาวมณีมัญช เชษฐสกุลวิจิตร รองผูอํานวยการกองกลาง 

๕. นางสาวณภาสณัฐ พิมพิราลัย  นักทรัพยากรบุคคล 

๖. นางสาวกมลวรรณ ปนขาว นักทรัพยากรบุคคล 

๗. นายธนวัฒน อาตมสกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

๘. นางสาวธารารัตน ศรีชุมอํานาจ นักจัดการงานท่ัวไป 

๙. นางสาววรรณา นอกไธสง  นักจัดการงานท่ัวไป 

๑๐. นายภานะพล เพ็งน้ําคํา  นักจัดการงานท่ัวไป 

๑๑. นางมานิตา ชูชวย  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 

๑๒. นางสาวนารอน เวียงจันทร นักจัดการงานท่ัวไป 

๑๓. นายบุญยธร แสงโนรี  นักจัดการงานท่ัวไป 

๑๔. นายวิศรุต จิมานัง  นักจัดการงานท่ัวไป 

๒. สังกัด    กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

๓. เรื่อง     หลักสูตร “การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ดวย OKRs” 

๔. สถานท่ีอบรมสัมมนา/ประชุม     ออนไลนดวยโปรแกรม Zoom Meeting ID : ๘๒๘ ๙๔๒๘ ๓๕๒๕ 

Passcode : ๑๖๔๘๙๑ 

๕. หนวยงานท่ีจัดการอบรมสัมมนา/ประชุม     วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดีรวมกับกลุมงานพัฒนา

บุคลากร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

๖. วันท่ีอบรมสัมมนา/ประชุม      วันพุธท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๗. คาใชจายในการเดินทางไปอบรมสัมมนา/ประชุม รวมเปนเงิน   ไมเสียคาใชจาย   บาท    

 งบประมาณโครงการ/แผนงาน  ไมมี 

๘. รายละเอียดในการอบรมสัมมนา/ประชุม (โดยสรุป) 

  วันพุธท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 มีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 
     

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดวย OKRs” เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญซ่ึง

เปนเครื่องมือในการตั้งเปาหมายของแตละบุคคลในองคกรใหมีเปาหมาย ท่ีสอดคลองกันท้ังองคกร โดยมี

วัตถุประสงคหลัก (objectives) ซ่ึงเปนการบอกจุดมุงหมายขององคกรใน ระดับตางๆ และมีผลลัพธหลัก (Key 

results) คือ วิธีการทําใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งเปาหมายไว โดยกําหนดคาความสําเร็จท่ีทําใหจุดมุงหมายนั้น

บรรลุผล ซ่ึงระบบ OKRs จะทําใหบุคลากรทุกคนในองคกรทราบวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรในทิศทางเดียวกัน 

1. OKRs คืออะไร 

OKRs ยอมาจาก Objective and Key Results คือ เครื่องมือในการตั้งเปาหมายและกําหนดตัว

วัดผล การวัดผลดวย OKRs จะตองมีกรอบเวลาท่ีแนชัด และสามารถประเมินผลได 

การตั้งเปาหมายของ OKRs ตองชัดเจน เขาใจงาย รวมท้ังเปาหมายตองไมงายจนเกินไป เพ่ือเปน

ความทาทายใหทุกคนอยากบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จ และท่ีสําคัญตองไมยากจนพนักงานรูสึกทอถอย

ตั้งแตแรกเริ่ม 

สําหรับเปาหมายของ OKRs มีไวเพ่ือกระตุนใหรูสึกอยากบรรลุความสําเร็จ มากกวาการวัดผลของ

ความสําเร็จ บอยครั้งเราจึงไดเห็นวาการตั้งเปาของ OKRs นั้นสูงมากจนแทบจะพูดไดวาเปน mission to the 

moon และมีโอกาสไมมากท่ีจะทําสําเร็จได 100% ซ่ึงนั่นถือวาเปนเรื่องปกติ เพราะหัวใจท่ีแทจริงของ OKRs 

คือการสรางการรับรูถึงภารกิจท่ีชัดเจน เม่ือทุกคนไดรับรูและไดรับผิดชอบในแตละสวนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีตั้งไว ก็จะเปนพลังท่ีชวยกันขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จและกาวไกลไดดียิ่งข้ึนนั่นเอง 

2. OKRs ท่ีดี ควรมีองคประกอบอะไรบาง 

โดยปกติแลว OKRs จะประกอบดวยเปาหมายหลัก (Objective) ประมาณ 3-5 อยาง ข้ึนอยูกับ

เปาหมายการทํางานของพนักงานแตละคน รวมท้ังบทบาทตอทีมและองคกร ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีทําใหเกิดการ

พัฒนาและมีความทาทาย แตตองสามารถลงมือปฏิบัติและวัดผลไดจริง 

3. จุดเดนของ OKRs คืออะไร 

จุดเดนท่ีทําให OKRs มีความแตกตางกับ KPI นั่นคือ เปนระบบวัดความสําเร็จท่ีเราสามารถยอนกลับ

มาดูได เพราะมีการประเมินผลในระยะท่ีสั้นกวา และความถ่ีแบบนี้จะชวยใหพนักงานปรับตัวไดทัน รวมท้ัง

หัวหนางานยังสามารถเขาไปชวยวิเคราะหปญหาไดอยางตรงจุดประสงค นอกจากนี้ OKRs ยังเปนการวัดผลใน



๓ 

 

เชิงปริมาณหรือตัวเลขท่ีเห็นผลอยางชัดเจน ทําใหเห็นวาสวนไหนท่ีควรพัฒนาตอ หรือสวนไหนท่ีบรรลุ

จุดประสงคของตัวพนักงานและทีมแลว 

เม่ือเราตั้งเปาหมายหลักไดแลว จะตามมาดวยการวัดผลความสําเร็จของเปาหมายหลัก (Key 

Results) โดยจะแยกยอยลงมาอีก 3-5 ขอยอยตอ 1 เปาหมาย สวนนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดท่ีใชใน

การตรวจสอบและประเมินผลงาน เพ่ือหาวิธีพัฒนาหรือแกปญหาเพ่ือใหเปาหมายหลักของเราบรรลุ

ความสําเร็จได 

4. ความแตกตางของ OKRs และ KPI 

สิ่งท่ีเห็นไดชัดถึงความแตกตางระหวางการวัดผลท้ัง 2 ประเภทมีดังนี้ 

OKRs จะไมเชื่อมโยงกับผลตอบแทน ในขณะท่ี KPI จะสงผลโดยตรงกับผลตอบแทนของพนักงาน 

OKRs จะประกาศผลใหทุกคนในองคกรไดรับรู และจะมีการทบทวนบอยกวา เปนรายเดือนหรือราย

ไตรมาส ในขณะท่ี KPI จะไมมีการประกาศ และไมมีการทบทวน สวนมากจะวัดผลปละครั้ง 

OKRs จะมุงเนนไปท่ีการทบทวนและปรบัปรุงผลงานเพ่ือเปนแนวทางในการบรรลุความสําเร็จ 

OKRs มาจากการระดมความคิดของพนักงานผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ หรือ Bottom-up ในขณะท่ี 

KPI จะเปนการคิดแบบ Top-down 

โดยท่ีการวัดผลแตละอยางควรมีตัวเลขท่ีชัดเจน เชน 1 – 10 หรือคาเปอรเซนตท่ี 1 – 100% สวน

ระยะเวลาในการวัดผลนั้นอาจข้ึนอยูกับแผนหรือทีมงาน หากมีแผนงานระยะยาว อาจตั้งการวัดผลไวท่ี 6 

เดือน – 1 ป แตหากองคกรมีการปรับเปลี่ยนบอย อาจวัดผลทุกเดือน หรือทุกไตรมาสธุรกิจ แตโดยท่ัวไป

พนักงานแตละคนจะสามารถวัดผลการทํางานของตัวเองไดเปนประจําอยูแลว 

๙. สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับ และขอเสนอหรือส่ิงท่ีคิดวาจะนํามาปรับปรุงใชใหเปนประโยชนแก

ทางมหาวิทยาลัย 

         OKRs เปนท่ีสนใจและถูกนํามาใชกับหลายๆ องคกร คือ บริษัทชั้นนําท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

โลกอยาง Google ท่ีไดนําเอาระบบนี้มาใช และมีการประกาศ OKR แตละแผนกใหทุกคนไดรู เพ่ือความ

โปรงใสและยังเปนแรงผลักดันใหพนักงานกลาท่ีจะกาวออกจาก comfort zone เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ 

รวมท้ังยังทําใหพนักงานมีสวนรวมในกระบวนการคิดและวางแผนเพ่ือวัดผลการทํางานของตัวเอง 

๑๐. ส่ิงท่ีนําผลท่ีไดรับจากการอบรมสัมมนา/ประชุมมาใชกับการปฏิบัติงานคือ 

        นําความรูท่ีไดไปประยุกตเพ่ือพัฒนา“การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ดวย OKRs”  เพ่ือใชสรางสรรค

ผลงานในการพัฒนาองคกรและพัฒนาเปนผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง 

๑๑. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) : องคประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 

 ตัวบงช้ีท่ี............................................................... ๑.๖ การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 



๔ 

 

๑๒. เอกสารท่ีไดรับจากการอบรมสัมมนา/ประชุม 

   ๑๒.๑     โครงการหลักสูตร 

   ๑๒.๒      กําหนดการอบรม 

 

       

 

 

 

 
 

หมายเหตุ:-  เอกสารประกอบแบบรายงาน  

  ๑. บันทึกขอความ เรื่อง รายงานผล............................................... 

  ๒. แบบรายงานผล................................................................... 

  ๓. บันทึกขออนุมัติอบรมสัมมนา/ประชุม 

  4. ภาพบรรยากาศระหวางการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................ผูรายงาน 

(พระปลัดโกมุท  สุธีโร) 

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 

ลงชื่อ...............................................ผูรับรอง 

(พระมหาสาธิต  สาธิโต, ดร.) 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองกลาง 



๕ 

 

ผังวงจรแผนการพัฒนาบุคลากร 

 - 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจาํป.....................................ของสวนงาน 

 - ศึกษา คนควา ขอมูล ขาวสาร เพ่ือแจงความประสงควาตองการจะพัฒนาเรื่องใด เพ่ือการใด มี

ประโยชนอยางไร และจะนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางไร 

 - ประชุมรวมหารือสวนงาน 

๒. เสนอขออนุมัติแผนตามท่ีไดลงมติในท่ีประชุมสวนงาน 

๓. ดําเนินการปฏิบัติตามแผน 

   - ขออนุมัติเขารวมอบรม 

 - ขออนุมัติยืมเงิน 

๔. รายงานผลหลังจากอบรมสัมมนา/ประชุมเสร็จภายใน ๑๕ วัน 

๕. ประชุมติดตาม ประเมินผล รายไตรมาสหรืออยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพ่ือประเมินและนําผลประเมินมา

ปรับปรุงแผนตอไป 

 

 

 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนงาน  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐  ต่อ ๘๐๓๙ 
ที ่   อว ๘๐๐๐.๑/ว ๒๙๗                วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรื่อง  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  

      ราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” 

เรียน    

              ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี จัดอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” (Objectives and Key Results)    
แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา        
ลงกรณราชวิทยาลัย  นั้น  
              เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
วิชาการและปฏิบัตกิารวิชาชีพ และโครงการ สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม“การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วย OKRs” รับจำนวนจำกัด ๘๐ ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างน้ี ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมอบรม
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 828 9428 3525 Passcode : 164891 ในวันพุธที่  ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม 
มี วุ ฒิ บั ต รม อ บ แ ก่ ท่ าน ด้ ว ย  ร าย ล ะ เอี ย ด ป ร าก ฎ ต าม เอ ก ส า รที่ แ น บ ม าพ ร้ อ ม กั น นี้   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 

                (พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.) 
                           ผู้อำนวยการกองกลาง 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
          ๑. มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง  
              โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๐๐๐ ต่อ ๘๘๑๔ E-mail : center@mcu.ac.th 
          ๒. สมชาย สังคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
              โทรศัพท์ 091-226-5015  E-mail : center@mcu.ac.th 
สำเนาส่ง ทุกส่วนงานทัง้ส่วนกลางและภูมิภาค 

ลงทะเบยีน 
เข้ารบัการอบรม 

 



 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนงาน  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐  ต่อ ๘๐๓๙ 
ที ่   อว ๘๐๐๐.๑/ว ๒๙๗                วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรื่อง  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  

      ราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” 

เจริญพร    

              ด้วยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี จัดอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” (Objectives and Key Results)    
แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา        
ลงกรณราชวิทยาลัย  นั้น  
              เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
วิชาการและปฏิบัตกิารวิชาชีพ และโครงการ สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม“การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วย OKRs” รับจำนวนจำกัด ๘๐ ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างน้ี ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าร่วมอบรม
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 828 9428 3525 Passcode : 164891 ในวันพุธที่  ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม 
มี วุ ฒิ บั ต รม อ บ แ ก่ ท่ าน ด้ ว ย  ร าย ล ะ เอี ย ด ป ร าก ฎ ต าม เอ ก ส า รที่ แ น บ ม าพ ร้ อ ม กั น นี้   
 

   จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 

                (พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.) 
                           ผู้อำนวยการกองกลาง 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
          ๑. มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง  
              โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๐๐๐ ต่อ ๘๘๑๔ E-mail : center@mcu.ac.th 
          ๒. สมชาย สังคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
              โทรศัพท์ 091-226-5015  E-mail : center@mcu.ac.th 
สำเนาส่ง ทุกส่วนงานท้ังส่วนกลางและภูมิภาค 

ลงทะเบยีน 
เข้ารบัการอบรม 

 



 
โครงการ สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร  

เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามเป้าหมายองค์กร ด้วย OKRs” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
-------------------- 

 
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร  
๒.  เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

 ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม 
๔.  โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.   
 องค์ประกอบที่  ๕ การบริหารจัดการ   
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
     กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน  
 

๕.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้
กำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรไว้  ๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑. เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร    
๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
๔. เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความผูกพัน   
 ความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญ การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  (Knowledge, Skills, Attributes 
and other Characteristics: KSAOs) ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้สร้างหรือผลิตผลงานตามนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ประสบความสำเร็จในการทำงานในบทบาทความรับผิดชอบในปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาส
ในอนาคต 
 แนวคิดการสร้างเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (Objective and Key Results: OKRs) เป็นเครื่องมือที่
องค์กรนำมาปรับใช้ฝ่ากระแสยุค Disruption เป็นระบบคิดที่เป็นกรอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ที่
นำไปสู่การสร้างกติกาที่ยืนยันได้ว่าบุคลากรในทุกภาคส่วนขององค์กรจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันและมุ่งมั่นสู่
การบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการผสมผสานเป้าหมายจากบนลงล่าง (top down) และล่างขึ้น
บน (bottom-up approach) จากระดับองค์กรลงมาสู่ส่วนงานและบุคลากร แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนา มุ่งพัฒนาเป้าหมายที่มีความชัดเจนส่งผ่านไปยังทุกภาคส่วนขององค์กร สร้างการรับรู้ 
เข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนและผลักพันเป้าหมายไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทำให้บุคลากรทราบ
ว่ า จ ะ ต้ อ งท ำ อ ะ ไร  ต้ อ งท ำ อ ย่ า ง ไร  เ พ่ื อ ให้ เป้ า ห ม า ย ห รื อ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ น ำ ไป สู่ ผ ล ลั พ ธ์    
 



๒ 

 

๖. วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแนวคิด OKRs และนำมาปรับใช้ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
   ๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์และเทคนิควิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานให้
บรรลุผลลัพธ์ 
 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
   การบรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ  
 
๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๑.  เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ๘๐ รูป/คน 
 ๒.  เชิงคุณภาพ :  ระดับความพึงพอใจการดำเนินงานของโครงการไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕ ระดับ 
 ๓.  เชิงเวลา      :  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                              
๙.  งบประมาณดำเนินการ   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             จำนวน   ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
                                     (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบ ๖๔ 
 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ครั้งที่ ๑  
๑.เสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
ต่อมหาวิทยาลัย 

     
๑ 

๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและวิทยากร     ๒ – ๙ 
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ     ๑๑ 
๓. จัดเตรียมสถานที่ / วัสดุ – อุปกรณ์     ๑๔ 
๔.ดำเนินการกิจกรรมการอบรม     ๑๖ 
๖.สรุปผลการประเมินโครงการ     ๒๕ 
๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย     ๓๐ 

กิจกรรม ระยะเวลา ปงีบ ๖๔ 
 ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
ครั้งที่ ๒      
๑. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและวิทยากร ๑๒ – ๑๖     
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ๒๓     
๓. จัดเตรียมสถานที่ / วัสดุ – อุปกรณ์  ๒๔ –๒๗    
๔ .ดำเนินการกิจกรรมการอบรม   ๒   
๕ .สรุปผลการประเมินโครงการ   ๒๓   
๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย   ๓๐   



๓ 

 

๑๑. สถานที ่  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom)   
 
 
๑๒. ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
 ๑. ผลผลิต  
  ๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ       จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ รูป/คน  
  ๒) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     ระดับความพึงพอใจการดำเนินงานของโครงการไม่น้อยกว่า ๓.๕  
                                                    จาก ๕ ระดับ 
 ๒. ผลลัพธ์  
  ๑) มีการนำ OKRs ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินการจัดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จาก ๕ ระดับ 
 
 
๑๓. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้ารู้ ความเข้าใจ OKRs 
   ๒. ส่วนงานมีการนำ OKRs ไปปรับใช้ตามบริบทของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

กำหนดการ โครงการ “สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร”  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs” ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

 
 
 เวลา ๐๘.๐๐ น.                  ลงทะเบียน 
 เวลา ๐๘.๓๐ น.                  กล่าวรายงาน 
    เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
                                          ประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ   
 เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยากร บรรยาย เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs  
 เวลา ๑๑.๓๐ น.                  พัก  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.      การเตรียมและเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พัก 
 เวลา ๑๕.๑๕ น. การติดตามและประเมินผล OKRs  
    เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดการอบรม  
 
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายวิศรุต จิมานัง
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นายบุณยธร แสงโนรี
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาวนารอน เวียงจันทร์
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางมานิตา ชูช่วย
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นายภานะพล เพ็งนาคาํ
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาววรรณา นอกไธสง
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาวธารารตัน์ ศรชุ่ีมอํานาจ
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นายธนวัฒน์ อาตม์สกุล
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาวกมลวรรณ ป้ันขาว
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลยั
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



พระปลดัโกมุท สุธีโร
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี



๖ 

 

ภาพบรรยากาศระหวางการอบรม 

 
 

 
 



๗ 

 

 
 

 

 
 



๘ 

 

 
 

 

 
 



๙ 

 

 
 

 

 
 



๑๐ 

 

 
 

 




