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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

1. หลักสูตร การบริหารผลงาน (Performance Management System) 

2. หลักการและเหตุผล 
            การบริหารผลงานและการประเมินผล (PM-Performance Management & Evaluation) 

เปนอีกหนึ่งภารกิจที่ฝายบริหารและงานทรัพยากรบุคคลตองดำเนินการเปนประจำทุกป มีคำถามวา

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลงานเหมือนกันหรือแตกตางกัน คำตอบคือ “แตกตางกัน” 

หลายองคกรพบปญหาวาไมสามารถนำผลการประเมินพนักงานไปใชประโยชนไดหรือเกิดอาการดื้อยา 

ซึ่งถือเปนการประเมินไปตามหนาท่ี สงผลใหท้ังผูประเมินและผูถูกประเมินไมเห็นความสำคัญ หากไดศึกษากัน

ในเชิงลึกจะพบวาการบริหารผลงาน (PM- Performance Management) สามารถนำไปใชประโยชน

เพื่อการพัฒนาพนักงานและพัฒนาองคกรไดอยางเปนรูปธรรม ตัวระบบ PM จะทำใหเราเห็นวาพนักงานนั้นมี

ความสามารถในการสรางผลงานไดดีมากนอยแคไหน เมื่อเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดไว รวมท้ังมีพัฒนาการ

ทั้งทางดานความรู ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค PM ยังเปนกระบวนการสรางสภาพแวดลอม

ในการทำงานเพื่อใหพนักงานใชขีดความสามารถของตนเองไดอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และเกี่ยวของกับ

การส่ือสารในรูปแบบ Feedback และ Coaching โดยมีความเช่ือมโยงไปถึงความกาวหนาของพนักงาน และ

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายรวมขององคกร 

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการฝกอบรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร การบริหารผลงาน (Performance Management System) 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และหนาที่สำคัญของงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่จำเปนสำหรับ
องคกรในยุคปจจุบันใหดียิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจดานการบริหารผลงาน (PMS-

Performance Management System) ที ่มีความสำคัญตอการเพิ่มศักยภาพพนักงาน พรอมขับเคลื่อน
องคกรใหบรรลุเปาหมายความสำเร็จท่ีกำหนดไว 

3.2 เพื่อเรียนรู กระบวนการบริหารผลงานอยางถูกตอง เริ ่มตั ้งแตการวางแผน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่เกี่ยวของ (KPIs, OKRs, Competency) การตรวจสอบติดตาม การแกไขปรับปรุง และพัฒนา
ผลงาน 

3.3 เพื่อเปนเวทีใหผู เขารับการอบรมไดแลกเปลี ่ยนประสบการณ พัฒนาสัมพันธภาพ สราง
เครือขายความรวมมือกันไดในอนาคต 

3.4 เพื่อใหเกิดทักษะและฝกปฏิบัติจริง สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  
 4.1 ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารสวนงานทุกระดับ ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

4.2 เจาหนาท่ีฝายบุคล เจาหนาท่ีดานทรัพยากรบุคคล ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
4.3 ผูประกอบการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป 

5. หัวขอการฝกอบรม 
5.1 หลักการ แนวคิดสำคัญของการบริหารผลงาน (Performance Management Concept) 
5.2 การบริหารผลงาน(PM) แตกตางจากการประเมินผลงาน (PE : Performance Evaluation) อยางไร 
5.3 การบูรณาการผลงานใหเช่ือมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศนและเปาหมายความสำเร็จขององคกร 
5.4 ปญหาท่ีพบบอยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางแกไข 
5.5 Workshop : เครื่องมือท่ีนิยมใชในการประเมินผลงาน 

(การกำหนด KPIs/OKRs , ระหวาง KPIs กับ OKRs จะใชอะไรดี , การใชหลักสมรรถนะ 
(Competency based performance , SMART JD : Job Description) 

5.6 กระบวนการบริหารผลงาน (PM Process) ประกอบดวยอะไรบาง 
5.7 5 องคประกอบสำคัญของการบริหารผลงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.8 เทคนิคการแจงผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีผลงานสูงกวา/ต่ำกวาเปาหมาย  
5.9 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู : แบบฟอรมประเมินผลงานท่ีนิยมใชในปจจุบัน 
5.10 การบริหารผลงาน นำไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

6. รูปแบบการอบรม 
 การบรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
อาจารย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร 

      - ท่ีปรึกษาดานทรัพยากรมนุษย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
     - ผูอํานวยการบริหารศูนยพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center (Business Human Development 
Center) 
     - ท่ีปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 1559 ระดับ A 

8. ระยะเวลา (12 ช่ัวโมง) 
วันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2564 

9. สถานท่ีจัด 
  หองฝายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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10. การรับสมัคร  
 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  

10.2. สามารถสมัครเขารวมการฝกอบรมได ตามชองทางดังนี้ 
- ฝายบริการวิชาการ ช้ัน 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร

หมายเลข 053-942874  หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 
- สมัครออนไลนไดจากเว็บไซตสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  Website : www.uniserv.cmu.ac.th 
- Scan QR Code สมัครออนไลนไดจากสื ่อประชาสัมพันธจากสำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

11. การชำระคาลงทะเบียน ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 
 11.1 คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาจัดทำหลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยาย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุกิจกรรม คาใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนวิทยากรและคณะ คาเดินทาง
วิทยากร และคาสถานท่ีจัดฝกอบรม ฯลฯ 

11.2 สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการติดตอไปยังผู สมัครเพื่อยืนยันการเขารวมการฝกอบรม
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะ
ไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม  ตามรายละเอียด
ดังนี้ (ใบเสร็จคาลงทะเบียนออกโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
  - งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ช้ัน 2 อาคาร 
Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  - ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 456-0-02583-5 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

11.3 เมื่อผูสมัครชำระเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงิน
มายังโทรสารหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  โดยระบุช่ือผูสมัคร 
ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกตอง  

11.4 กรณีผูสมัครประสงคขอยกเลิกการฝกอบรมหลังจากชำระคาลงทะเบียนแลว 
-  เนื่องจากจากติดภารกิจเรงดวน โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังแนบหลักฐาน

สำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการ
กอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครเต็มจำนวน 

- หากผูสมัครขอยกเลิกการฝกอบรมเนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ โปรดแจงเปนลายลักษณ
อักษร มายังสำนักบริการวชิาการ ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ 
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จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานรอยละ 20 

- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น ไมสามารถเขารวมการฝกอบรมได สามารถสงผูแทนทานอื่น
เขารับการฝกอบรมแทนได โดยแจงช่ือ-สกุลผูแทนมายังสำนักบริการวิชาการกอนวันฝกอบรม 

- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกใหทราบเปนลายลักษณอักษรตามเวลาที่กำหนด 
สำนักบริการวชิาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี 

11.5 สำหรับคาลงทะเบียน (กรณีจากหนวยงานภาครัฐ) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 
2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน  

11.6 หนวยงานเอกชนสามารถนำคาใชจายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีได
รอยละ 200 (อางอิงจากคำส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงนิได
สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและท่ีไดจาก
การประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือ
ฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

11.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหง
ประมวลรัษฎากร ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3% 

12. การประเมินผล 
 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน
ภาพรวมหลังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  

13. การรับรองผลการฝกอบรม 
 ผู เขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%            
ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หนวยงานรับผิดชอบ  
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โทรศัพท 053-942874-5   แฟกซ 053-942874   E-mail : uniserv.training@gmail.com 
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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

กำหนดการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตร การบริหารผลงาน (Performance Management System) 

หองฝายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เวลา กิจกรรมบรรยายและการฝกปฏิบัติ 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
08.30-09.00 น. 
09.00-12.00 น. 
 
 
 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
16.00-17.00 น. 

ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
- หลักการสำคัญของการบริหารผลงาน (PMS : Performance Management System) 
- การบริหารผลงาน(PMS) แตกตางจากการประเมินผล (PA : Performance Appraisal) 
อยางไร 
- การบูรณาการผลงานใหเช่ือมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศนและเปาหมายความสำเร็จขององคกร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- 5 องคประกอบสำคัญของการบริหารผลงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- กระบวนการบริหารผลงาน (PMS Process) คืออะไร 
ซักถามประเด็นขอสงสัย 

  

วันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
 
16.00-17.00 น. 

- Workshop : เครื่องมือท่ีนิยมใชในการประเมินผลและบริหารผลงาน 
- การกำหนด KPIs/OKRs 
- ระหวาง KPIs กับ OKRs จะใชอะไรดี 
- การใชหลักสมรรถนะ (Competency based performance)/SMART JD 
- ปญหาท่ีพบบอยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางแกไข 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- เทคนิคการแจงผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีผลงานสูงกวา/ต่ำกวาเปาหมาย 
- ตัวอยาง แบบฟอรมประเมินผลงานท่ีนิยมใชในปจจุบัน 
- การบริหารผลงาน นำไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
ซักถามประเด็นขอสงสัย 

      

 

หมายเหตุ  1. กำหนดการฝกอบรมปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บาย) 14.30-14.45 น. 
               3. สอบถามรายละเอียดสถานท่ีพัก/ฝกอบรมไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 053-942881 ถึง 4  
               4. โปรดแตงกายสุภาพ และนำเส้ือแขนยาวมาดวย เนื่องจากหองฝกอบรมอากาศคอนขางเย็น 
               5. สำนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีมาตรการปองกันและการเฝาระวังการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูท่ีเขารวมการฝกอบรมอยางเครงครัด ท้ังนี้ ขอความรวมมือทุกทาน
สวมหนากากอนามัยตลอดการฝกอบรมและขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูท่ีมีไข (อุณหภูมิต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) 
หรือมีอาการเขาขายที่จะเปนไข ไอ เจ็บคอ เขารวมการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดตอ 
ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาวไปยังบุคคลอื่นตอไป 


