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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ)
๑. หลักการและเหตุผล
กล่าวได้ว่าการให้ความสาคัญต่อการทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเกิดขึ้นในประเทศไทย ก็สืบเนื่องจากเหตุผลที่สาคัญ ๒ ประการ คือ
ประการแรก มาจากกฎหมายที่เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” ซึ่งได้กาหนด
ไว้ในมาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สาคัญในเจ็ดประการ ซึ่งเป้าหมายที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้ คือ การที่ส่วนราชการจะต้องบริหารราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่าเสมอ โดยเป้าหมายนี้ได้ถูกกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๓ ในมาตรา ๑๓
ในการประเมินผลงานในปัจจุบัน แนวโน้มที่สาคัญยิ่ง คือ การพยายามที่จะหาทางมุ่งวัดที่ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
มาใช้มากยิ่งขึ้นในทุกระดับ นับตั้งแต่การกาหนดผลสาเร็จและตัวชี้วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานในระดับองค์การ การกาหนดผลสาเร็จและ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน การกาหนดผลสาเร็จและตัวชี้วัดผลสาเร็จของการปฏิบัติงานในระดับพนักงาน ซึ่งด้วย
แนวคิดของการบริหารการจัดการสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาแนวคิดขึ้นมาที่เรียกว่า การสร้างตัวชี้วัดผลสาเร็จของการทางาน (Key Performance
Indicator-KPI) ที่มีการกาหนดตัวชี้วัดและมีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จึงได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย
กล่ า วได้ ว่ า การสร้ า งตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของการท างาน (Key Performance Indicator-KPI) เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากในปัจจุบันที่จะทาให้องค์การ ทุกหน่วยงาน และพนักงานทุกระดับทางานในองค์การทางานอย่างเต็มที่เพราะมีการประเมิน
คะแนนผลการปฏิบัติงาน โดยเน้นความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเป็นหลักสาคัญ ด้วยเหตุนี้การสร้างตัวชี้วัดผลสาเร็จของการทางาน
ของรายบุคคลให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ จะทาให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
ขององค์การได้อย่างแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการท างานของบุ ค คล (KPI : Key
Performance Indicator) และวิธีการกาหนดเป้าหมายให้แก่ตัวชี้วัด KPI ในงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวัดผลสาเร็จออกมาเป็นตัวเลขที่
ชัดเจน
๒. เพื่อให้สามารถออกแบบระบบและสร้างแบบประเมิน KPI ที่เชื่อมโยงกับคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา สอดคล้อง
กับงานประจาใน Job Description และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. เพื่อให้สามารถออกแบบระบบ KPI ที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
๔. เพื่อออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคานวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคานวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนาไป
เชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือนที่เป็นรูปธรรม
๓. กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับผูบ้ ริหารและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๔. ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมาย และความสาคัญของตัวชี้วัดความสาเร็จในการทางาน (Key Performance Indicator : KPI) ต่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และ Productivity
๒. ตัวชี้วัดในการประเมินผลความสาเร็จในการทางาน (KPI)
- หลักการ องค์ประกอบ และประเภทของ KPI
- การออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมิติต่างๆ ของ Balanced Scorecard
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๓.กระบวนการของการสร้าง KPI เพื่อนามาใช้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จในการทางาน
- ขั้นตอนและวิธีการคิดสร้าง KPI ของแต่ละลักษณะงานและในระบบแท่ง (Broad Banding)
- วิธีการกาหนดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
- วิธีการแปลงผลผลิตและผลลัพธ์ให้มาเป็นตัวชี้วัด KPI
- วิธีการกาหนดน้าหนักให้แก่ตัวชีว้ ัด
- วิธีการกาหนดค่าเป้าหมายให้แก่ตัวชี้วัด KPI
๔. วิธีการออกแบบระบบ KPI ให้เชื่อมโยงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
- วิธีการถ่ายทอด KPI จากผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชา
- วิธีการถ่ายทอด KPI จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนงาน โครงการ
- วิธีการส่งต่อ KPI ตามแนวนอนเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันเป็นทีม
- วิธีการออกแบบ KPI Matrix ที่เชื่อมโยงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีม
๕. วิธีการออกแบบระบบและจัดทา Performance Agreement และการเก็บรวบรวมข้อมูล
- วิธีการออกแบบ (Design) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI
- วิธีการลงนามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
- การออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านระบบออนไลน์
- วิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านแบบประเมิน KPI และการออกแบบระบบการเก็บข้อมูล
๖. การออกแบบระบบการประเมิน KPI ให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กรทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน
๗. วิธีการจัดทาคู่มือและ KPI Template
๘. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลสาเร็จของการทางาน
- ระบบการให้คะแนนของ KPI : แบบตัวเลข และแบบ Milestone
- วิธีการคานวณเพื่อให้คะแนนผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด KPI ให้สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
- หลักการและวิธกี ารคานวณคะแนนผลการปฏิบตั ิงานในรอบ 6 เดือนและรอบปีให้ออกมาเป็นตัวเลข
๙. การนาผลการประเมิน KPI ไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัล เช่น การขึ้นเงินเดือนแบบร้อยละ
๑๐. กรณีศึกษา (Case Study) ตัวอย่างจริงของการสร้าง KPI ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
๑๑. ฝึกปฏิบัติในการจัดทา KPI แต่ละลักษณะงานและการออกแบบให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร วิพากษ์ และเสนอแนะ
๕. วิธีการฝึกอบรม ใช้การบรรยาย กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติทกุ ขั้นตอนเพื่อให้สามารถทาได้จริง และการวิพากษ์ผลงาน โดยจะให้ผู้อบรม
ได้ฝึกปฏิบัติ รับรองผลสูงสุดที่ผู้อบรมทุกคนสามารถวางระบบและทาแบบประเมิน KPI ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๖. วิทยากร รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการวาง
ระบบ KPI และ Balanced Scorecard ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมากกกว่า 50 หน่วยงาน
๗. สถานที่ฝึกอบรม ห้อง ๒๖๐๔ – ๒๖๐๔/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๘. ระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๒ วัน (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๔,๙๐๐ บาท (สีพ่ ันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยรวมค่าใช้จ่าย ๑) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓) ค่าอาหารว่าง ๔) วุฒิบัตร สาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
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พักรับประทานอาหาร

หมายเหตุ : รุ่นที่ ๙ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๑๐ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒ ลด
เหลือ ๔,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรม ชาระค่าธรรมเนียม ๔,๙๐๐ บาท
๑๐. การติดต่อสอบถาม หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา หรือ
นางสาวประฤดา หิรัญวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. ๐๘๗ ๕๐๔ ๕๐๖๘
๑๑. การสมัครลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
๑๑.๑ การสมัครลงทะเบียน วิธีสมัครทาได้ ๓ วิธี คือ
(๑) กรอกใบสมั ค รออนไลน์ ได้ ที่ www.drmanage.com เลื อ กหั ว ข้ อ “หลั ก สู ต รการวางระบบการประเมิ น KPI
รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ)” (๒) อ่าน QR Code ผ่าน LINE หรือ (๓) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่
อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๑.๒ วิธีการชาระค่าธรรมเนียม สามารถชาระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ในนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เลขที่บัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน
ส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ : stou.training@gmail.com พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรและรุ่นที่สมัครให้เห็นอย่างชัดเจน
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากอบรมเสร็จ
๑) สามารถออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI ของการทางานให้แก่รายบุคคลได้เป็นระบบ และเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
๒) สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผลงานและเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นเงินเดือนที่เป็นรูปธรรม
๑๓. การรั บ รองผลการฝึ ก อบรม จบการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รโดยมี เ วลาเรี ย นไม่ น้ อ ยก ว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๔. ตารางฝึกอบรม (เน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปตลอดการฝึกอบรมทั้ง ๒ วัน)
วัน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
–
๑๓.๐๐
๑
แนวคิด หลักการ และกระบวนการ
- วิธีการออกแบบระบบ KPI ที่วัดผลผลิตและผลลัพธ์จาก
ของการจัดทาแบบประเมิน KPI
งานประจา แผน แผนงาน โครงการ
- วิธีการออกแบบระบบ KPI ให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
๒ - วิธีการถ่ายทอด KPI จากองค์การ มายังผู้บังคับบัญชา
- วิธีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบตัวเลขและแบบ
Milestone
และส่งต่อไปหาผู้ใต้บังคับบัญชา และเชื่อมข้ามหน่วยงาน
- การจัดทาคู่มือและ KPI Template
- วิธสี ่งต่อ KPI ตามแนวนอนเพื่อให้เกิดทางานเป็นทีม
- วิธีการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล และการคานวณให้
- วิธีการออกแบบ KPI ให้สอดคล้องกับระบบ Balanced
คะแนนผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ัด
Scorecard ขององค์การ และการจัดทา KPI Matrix
- วิธีเชื่อมโยงผลประเมินไปสู่การขึน้ เงินเดือน
- วิธกี ารกาหนดค่าเป้าหมายให้แก่ตัวชี้วัด
- วิธีการกาหนดน้าหนักให้แก่ตัวชีว้ ดั
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.
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ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๙ – ๑๐
คาชี้แจง : วิธีสมัครทาได้ ๓ วิธี คือ : (๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com เลือกหัวข้อ
“หลักสูตรการวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ)” (๒) อ่าน QR Code
ผ่าน LINE หรือ (๓) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑. สมัครเข้าอบรม ( ) รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(QR Code ใบสมัครออนไลน์)
( ) รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คานาหน้าชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว
๓. ยศ(ถ้ามี) ....................................................................................................................................................................................
๔. ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................................................................
๕. ตาแหน่ง ......................................................................................................................................................................................
๖. หน่วยงาน ....................................................................................................................................................................................
๗. ที่อยู่ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................................
๘. โทรศัพท์มือถือ
๙. e-mail (โปรดเขียนบรรจง)
@
๑๐. อาหารที่รับประทาน ( ) ทั่วไป ( ) มังสวิรัติ ( ) อิสลาม
๑๑. ใบเสร็จรับเงินโปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะออกใบเสร็จ
ให้ในวันที่ฝึกอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : (๑) ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
(๒) เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน
โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๒. ที่พัก สาหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สารองที่ พักด้วยตนเอง
โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. จองผ่าน Line (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเอง
เมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พัก 600 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 1 และ 840 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสารอง
ตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)
(QR Code จองที่พัก)

