
Work Manual

ทําความรู้จัก KPI ดัชนีชี�วัดความสําเร็จ
แบบเข้าใจง่าย วัดผลแบบสบายๆ ถึงเป�าทีไรชีวิตดี�ดี

แ น ว ท า ง ก า ร กํา ห น ด ตั ว ชี� วั ด

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Puncharat Thanaphumsiriphong
Alumni Relations Section.



หัวใจหลัก
เป�าหมายหลัก
กุญแจสําคัญ
ของความสําเร็จ

P I
คื อ อ ะ ไ ร ?

K
Key Performance Indicator

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ความสามารถใน
การทํางาน

ดัชนี�ชี�วัด
ตัวชี�วัด

KEY PERFORMANCE INDICATORS

"ดัชนีชี�วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน"



Project Indicator

งานหรือกิจกรรมต่างๆที�คาดว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที�ได้กําหนดไว้

ตัวชี�วัด Puncharat Thanaphumsiriphong
Alumni Relations Section.

ตัวชี�วัดความสําเร็จโครงการ

ตัวชี�วัด (Indicator)

ตัวชี�วัดผลสําเร็จ
การกําหนดการประเมินหรือตรวจวัดความสําเร็จของโครงการใน
ด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีค่า/เกณฑ์
และหน่วยวัด ที�สามารถประเมินวัดผลได้

(KPI)



ตัวชี�วัดทุกตัวต้องเริ�มต้นจากวัตถุประสงค์ โดยเลือกเฉพาะ
วัตถุประสงค์ที�สําคัญที�ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการเท่านั�น
มิฉะนั�นจะมีตัวชี�วัดที�มากเกินความจําเป�นและไม่เกิดประโยชน์
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เทคนิคการสร้างตัวชี�วัด

การกําหนดตวัชี�วดัผลสําเรจ็ในการประเมนิโครงการ ถกูกําหนดขึ�น
เพื�อใช้วดัว่าผลการดําเนินงานของแตล่ะโครงการบรรลเุป�าหมายหรอืไม่
อาจกําหนดหรอืใช้ตวัชี�วดัของการประเมนิตา่งๆ ดงัต่อไปนี�

ด้านปริมาณ 

เช่น ความพึงพอใจ ความคิดเห็น แบบทดสอบ ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการ
อบรม เป�นต้น

เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนกิจกรรมที�ทํา ปริมาณการให้บริการ
จํานวนชิ�นงานที�ผลิตได้  เป�นต้น(Quantity) 

ด้านคุณภาพ 
(Quality) 

ด้านเวลา 
(timeless) 

ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน
(Cost-Effectiveness)

เช่น แผนการดําเนินงานเสร็จตามกําหนด ตารางการทํางานสําเร็จตามแผน
โครงการเสร็จตามวันครบกําหนด งานเสร็จภายใน Cycle time เป�นต้น

เช่น จํานวนเงินที�ใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ ร้อยละของเงินงบ
ประมาณที�สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที�กําหนด เป�นต้น



ผลผลิต (output) 
หมายถึงผลที�เกิดขึ�นทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ
กิจกรรมเสร็จสิ�น 

ผลลัพธ์ (outcome) 
หมายถึง ผลระยะยาวซึ�งเกิดเป�นผลจุดหมายปลายทาง
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ผลผลิต (OUTPUT) และผลลัพธ์ (OUTCOME) 

วัตถุประสงค์ เป�นผลผลิต (Output) ของโครงการ

เป�าหมาย หมายถึง ระบุถึงผลลัพธ ์ สุดท้าย (Outcome) ที�คาด
ว่าจะได้จากการดําเนินโครงการ โดยจะระบุทั�งผลที�เป�นเชิง
ปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เป�าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์
แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุสิ�งที�ต้องการทําได้
ชัดเจนและระบุเวลาที�ต้องการจะบรรลุ



เป�าหมายของโครงการ : เป�นการการคาดหวังล่วงหนา้ในสิ�งที�
เกิดขึ�นหลังจากที�สิ�นสุดโครงการ สามารถเขียนได้ทั�งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

เป�าหมายเชิงปริมาณจะระบุตัวเลขตามหน่วยที�ต้องการ เช่น
ความถี� ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป�นจํานวนตัวเลขธรรมดาก็ได้

เป�าหมายเชิงคุณภาพ เช่น ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น
ความสามารถ ความสะอาดเรียบร้อย  ความสวยงาม ความคงทน
ถาวร ความสมบูรณ ์ ความยั�งยืน เป�นต้น
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เป�าหมายโครงการ
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ป�ญหาที�พบจากการเขียนโครงการ

เขียนวัตถุประสงค์หรือเป�าหมายของโครงการไม่ชัดเจน

ขาดความชัดเจนในกิจกรรมที�จะดําเนินการ

เขียนวิธีการวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน

เขียนตัวชี�วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โครงการจะทําอะไร = วัตถุประสงค์หรือเป�าหมายโครงการ
(หลีกเลี�ยงคําว่า ที�ไม่สามารถวัดผลได้ เช่น ความซาบซึ�ง ความ
ดี ความคุ้นเคย ความเคยชิน ความเชื�อถือ สํานึกใน เป�นต้น)



วัตถุประสงค์

  1.       เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณก์ารแสดงดนตรีไทยในแต่ละสถาบัน
  2.       เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงดนตรีไทยและร่วมแสดงดนตรีไทย
อุดมศึกษา

  เชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ  

  ตัวชี�วัด    จํานวนนักศึกษาที�เข้าร่วมโครงการ
  นักศึกษาได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้และ
ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ผ่านการแสดงดนตรีไทย  

วิธีการประเมิน
  การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ

นักศึกษา  
  แบบสรุปการแลกเปลี�ยนใน
บทเพลง เขมรปากท่อ เถา 

 เป�าหมายของ
โครงการ

มีจํานวนนักศึกษาที�เข้าร่วมโครงการ  ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80  ของนักศึกษากลุ่มเป�า

หมายโครงการ

  นักศึกษาได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้และ
ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ผ่านการแสดงดนตรีไทยใน
บทเพลง เขมรปากท่อ เถา 

ตัวอย่าง : ดนตรีไทยอุดมศึกษา

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การแสดงดนตรีไทยในแต่ละ
สถาบัน
เยาวชนได้รับการส่งเสริมให้ร่วมแสดงดนตรี
ไทยอุดมศึกษา

1.

2.

นักศึกษาได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้และได้ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงดนตรีไทยใน
บทเพลง เขมรปากท่อ เถา

นักศึกษาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที�ดีต่อนักศึกษา
ต่างสถาบันได้ โดยใช้ความรู้ทางด้านดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป�นสื�อกลาง



วัตถุประสงค์

เพื�อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการเป�นผู้ประกอบการ Startup 
เพื�อสนับสนนุผู้เข้าร่วมโครงการเป�นผู้ประกอบการ startup และเข้าร่วมการแข่งขัน
ธุรกิจได้

1.
2.

  เชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ  

  ตัวชี�วัด    จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการเป�นผู้
ประกอบการ startup สามารถเป�นผู้ประกอบ
การและเข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจได้

วิธีการประเมิน
  การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม

โครงการ
1.แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
2.การนําเสนอแผนธุรกิจ

 เป�าหมายของโครงการ
มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80  ของกลุ่ม

เป�าหมายโครงการ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนทดสอบหลังผ่านการ
เข้าร่วมโครงการ ได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ80 ของ
คะแนนเต็ม
2.ผู้เข้าร่วมโครงการนําเสนอแผนธุรกิจและผ่าน
เกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการ

ตัวอย่าง : โครงการ SMART STARTUP NEXT GENERATION 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการ
เป�นผู้ประกอบการ STARTUP 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนเป�นผู้
ประกอบการ STARTUP และเข้าร่วมการ
แข่งขันธุรกิจได้

1.

2.

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจSTARTUP ที�ตนเองชอบ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้เกี�ยวกับ
STARTUP ไปต่อยอดเป�นธุรกิจของตนเองได้

1.

2.

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ในการปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดในการเป�น
ผู้ประกอบการ STARTUP ในรุ่นต่อไปได้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
เวทีธุรกิจและสามารถPITCHING ในเวที
STARTUP ได้

1.

2.



ตัวอย่าง : โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

วัตถุประสงค์

เพื�อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื�อรับขวัญและสร้างความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรใน
สถาบัน

1.
2.

  เชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ  

  ตัวชี�วัด  
 จํานวนนักศึกษาที�เข้าร่วม

โครงการ

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย พร้อมรับขวัญและมีการสร้างความ
สัมพันธ์ที�ดีระหว่างนักศึกษา

วิธีการประเมิน
 การลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ

 เป�าหมายของโครงการ

มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

80 ของกลุ่มเป�าหมาย
โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญมีความ
สําคัญของการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย วัตถุประสงค์
โครงการที�กําหนด และความพึงพอใจโครงการใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า 3.51

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย
นักศึกษาได้รับขวัญและมีความสัมพันธ์ที�ดี
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร

1.

2.

นักศึกษาที�เข้าร่วมโครงการได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ได้รับขวัญและมีความสัมพันธ์ที�ดีระหว่าง
นักศึกษา

นักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรักษาวัฒนธรรม
ไทย



วัตถุประสงค์

 เพื�อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในรายวิชา Calculus I,
Physics I, Foundation English I และ Foundation English II
เพื�อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ในรายวิชา Calculus I, Physics
I, Foundation English I และ Foundation English II เพิ�มขึ�น

1.

2.

  เชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ  

  ตัวชี�วัด  
จํานวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม

โครงการ

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี�ยนเรียน
รู้และพัฒนาความรู้ในรายวิชา Calculus
I,Physics I, Foundation English I
,Foundation English II เพิ�มมากขึ�น

วิธีการประเมิน
  การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม

โครงการ
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-แบบทดสอบหลังเรียน

 เป�าหมายของโครงการ

มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

80  ของกลุ่มเป�าหมาย
โครงการ

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบหลัง
เรียนมากกว่าการทดสอบก่อนเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตัวอย่าง : โครงการเพื�อนช่วยเพื�อน UBU GOODFRIEND 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี�ยน
เรียนรู้ในรายวิชา CALCULUS I, PHYSICS
I, FOUNDATION ENGLISH I และ
FOUNDATION ENGLISH II
 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้
ในรายวิชา CALCULUS I, PHYSICS I,
FOUNDATION ENGLISH I และ
FOUNDATION ENGLISH II เพิ�มขึ�น

1.

2.

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้
และพัฒนาความรู้ในรายวิชา CALCULUS
I,PHYSICS I, FOUNDATION ENGLISH I
,FOUNDATION ENGLISH II เพิ�มมากขึ�น

นักศึกษานําความรู้ที�ได้ไปสอบในรายวิชา
CALCULUS I, PHYSICS I, FOUNDATION
ENGLISH I และ FOUNDATION ENGLISH II
ได้คะแนนดีขึ�น



วัตถุประสงค์

เพื�อให้นักกีฬาเก็บตัวฝ�กซ้อมและพัฒนาทักษะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รอบมหกรรม
เพื�อให้นักกีฬามีความพร้อมทั�งร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม

1.

2.

  เชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ  

  ตัวชี�วัด  
นักกีฬาเข้าร่วมการฝ�กซ้อม

ตามตารางฝ�กซ้อมแต่ละชนิด

นักกีฬาเก็บตัวฝ�กซ้อม มีทักษะและมีความ
พร้อมทั�งร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบ
มหกรรม

วิธีการประเมิน
ตารางการฝ�กซ้อมและผู้เข้า
ร่วมฝ�กซ้อมแต่ละชนิดกีฬา

-แผน/ตารางการฝ�กซ้อม
-รายงานผลการฝ�กซ้อม

 เป�าหมายของโครงการ
มีนักกีฬาเข้าร่วมการฝ�กซ้อม

ตามตารางฝ�กซ้อมที�กําหนดไว้

-นักกีฬาทดสอบผ่านตามแบบฝ�กที�กําหนดไว้
-มหาวิทยาลัยมีแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม

ตัวอย่าง : โครงการเก็บตัวฝ�กซ้อมนักกีฬาฯ

ผลที�คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

นักกีฬาเก็บตัวฝ�กซ้อมและพัฒนาทักษะการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รอบมหกรรม
นักกีฬามีความพร้อมทั�งร่างกายและจิตใจใน
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รอบมหกรรม

1.

2.

นักกีฬามีความพร้อมในการเข้าร่วมกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รอบมหกรรม

นักกีฬามีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมที�พึงประสงค์ รู้
แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีนํ� าใจของการเป�นนักกีฬา 

1.

2.


