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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
หน่วยงาน : สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระบวนงาน : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์

เลขที่เอกสาร
แก้ไขครั้งที่

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) มีคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนงานด้านการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ โดยมีการแสดงขั้นตอนรายละเอียดของการทางานที่ชัดเจน มีความถูกต้อง สามารถใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ทั้งผู้ ที่ปฏิบัติงานใหม่ หรือกรณี
ผู้ปฏิบัติงานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตาแหน่งงาน (Rotation) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.3 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามหลักเกณฑ์หมวดที่ 6 เรื่องการจัดการ
กระบวนการ โดยหน่วยงานต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ซึ่งกาหนดให้เป็นไปตามมาตรการกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ EB 12 (1)
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
2.2 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
2.3 การดาเนินการพัฒนาบุคลากร
2.4 การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
3. คาจากัดความ
3.1 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
ทัศนะคติ รวมถึงประสบการณ์ ที่ทาให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนะคติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และสอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 การวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร นโยบาย
ของผู้ บริหาร สมรรถนะของตาแหน่งงาน และวิเคราะห์ สมรรถนะของบุคลากรตามตาแหน่งว่ามีช่องว่างใดที่ยังขาด
สมรรถนะนั้นๆอยู่ รวมถึงวิเคราะห์ผลการสารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลกรเอง และวิเคราะห์สารวจความ
จาเป็นในการฝึกอบรมกับหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ว่าบุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้หรือทักษะด้านใดที่มีความ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3 การพัฒนาบุคลากรแบบชั้นเรียน (Class Room) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ประสบการณ์ หรื อความช านาญ ความสามารถของบุค คลให้ มีเ ทคนิค วิช าการ ในการทางาน เพื่ อให้ บุ คลากรเกิ ด
พฤติกรรมใหม่ หรือเพื่อให้เกิดทักษะในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรมหมายถึง การพั ฒนา
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หรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสมหรือเข้ากับงานหรือการทางาน ในรูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมหารือ
เสวนา
3.4 การพัฒนาบุคลากรแบบนอกชั้นเรียน (Non Class Room) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยสนับสนุน หรือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ของคนในองค์กร โดยบุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่ านระบบออนไลน์ หรือเรียนรู้จากรุ่นพี่ หรือหัวหน้า
งาน หรือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง ช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ หรือประสบการณ์ ใน
การทางานได้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
(Knowledge Sharing) มีการถ่ายวีดีโอเพื่อบันทึกและเก็บไว้เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะทาให้ผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าอบรมแบบ class room ได้มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วย มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge
Management) เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล หรือ นาความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นคู่มือ และง่ายต่อการนาความรู้
เทคนิค และประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานต่อไป หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (Online Self Learning)
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากร

วางแผนการพัฒนาบุคลากร
อนุมัติกรอบการดาเนินงานพัฒนา
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อให้การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงฯ และสมรรถนะของ
บุคลากรทีม่ ีความจาเป็นต่อการพัฒนา
เพื่อให้มีแผนการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์รายปี
เพื่อให้กรอบการดาเนินงานพัฒนา
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการ
อนุมัติ

พัฒนาบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ติดตามประเมินผล

เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อ
ประเมินความคุ้มค่า

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบายและแผน (นบ.)

กลุ่มงานนโยบายและแผน (นบ.)
ผอ.สจบ. เป็นผู้พิจารณากรอบการ
ดาเนินงานพัฒนาบุคลากรกระทรวง
พาณิชย์ก่อนเสนอปลัดกระทรวง
พาณิชย์เพื่ออนุมัติ
- กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม
(บฝ.)
- กลุ่มงานเทคโนโลยีและการพัฒนา
(ทพ.)
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (ตป.)
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผังกระบวนการ

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.2.1 วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
1) กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิช ย์ ทั้ง บุคลากรส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค และ
ต่างประเทศ โดยการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ นโยบาย
ผู้บริหาร คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ข้อมูลการสรุปผลการ
ประเมินฝึกอบรม รวมถึงแนวโน้มหรือ Trend ในปัจจุบัน ที่เป็นเรื่องที่มีความสาคัญที่สร้างโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุก
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ว่าควรที่จะพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง ที่เป็นประเด็นสาคัญๆ
2) วิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
- วิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรมและการพัฒนาจากบุคลากร และจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบุคลากร
โดยจัดทาแบบสารวจในรูปแบบออนไลน์ (e-form) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ได้ตอบแบบสารวจออนไลน์ โดยมีทั้งคาถามปลายเปิด เพื่อให้ตอบโดยการเสนอหลักสูตรและเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น และคาถามปลายปิด เพื่อให้เลือกหลักสูตรที่สามารถให้บุคลากรเลือกตอบได้ ในส่วนการสารวจความจาเป็น
ในการพัฒนาสาหรับผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบุคลากรในสังกัด จะเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อสารวจความจาเป็นของบุคลากร
ในสังกัด ที่ยังมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา และระบุลงในแบบฟอร์มที่
ให้กรอกข้อมูล หลังจากนั้น ก็นาผลการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ส่วนมาสรุปผล
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- วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีขั้นตอนเริ่มจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อรับฟังนโยบายการบริหาร
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ แล้วจัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสมรรถนะ
เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ ” เพื่อหาสมรรถนะ
ที่จาเป็นของสานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ และสมรรถนะของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ข้าราชการ
ส่ว นกลางของ สป.พาณิช ย์ และกรมต่าง ๆ เมื่อทาการ work shop จนได้ส มรรถนะเฉพาะด้าน (Functional
Competency) แล้ว นาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาก่อนนามาใช้ในการออกแบบพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสัง กัด
กระทรวงพาณิช ย์ ขั้น ตอนต่อมาคือ ออกแบบ แบบสมรรถนะเฉพาะด้านตามลั กษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional
Competency) ของกระทรวงพาณิชย์และสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยการจัดทาแบบประเมินสมรรถนะเฉพาะ
ด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) ของกระทรวงพาณิชย์และสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
และให้บุคลากร และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตอบแบบประเมิน หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะด้าน
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
- วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการติดตามประเมินผลรายวิชา และผลการติดตาม
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของแต่ละหลักสูตร ส่วนกลุ่มงานนโยบายและแผน นาข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผลการ
ติดตามประเมินผล มาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร

- จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
เมื่อนาผลการวิเคราะห์ของแต่ละส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาเรื่องที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญ
เร่งด่วนมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อที่จะนามาวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
5.2.2 วางแผนการพัฒนาบุคลากร
1) ออกแบบการพัฒนา
- กาหนดรูปแบบ วิธีการ หลักสูตรที่จะพัฒนา
โดยนาผลสรุปการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดหลักสูตร
รูปแบบ และวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
- วางแผนการดาเนินการ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
- จัดทา ทบทวนหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนา
2) วางแผนการดาเนินงาน
- จัดทาสรุปแผนการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ประจาปี โดยนาสรุปการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
นโยบายผู้ บ ริ ห าร/ ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงที่ เกี่ ย วข้ อง/ ผลการประเมิน การฝึ ก อบรม/ และผลการประเมิ น
สมรรถนะรายบุ ค คล ผลการส ารวจความต้ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากร มาก าหนดความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นล าดั บ
ความสาคัญ งบประมาณ และช่วงเวลาในแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
- จัดทาโครงการ ดาเนินการเขียนโครงการและรายละเอียดประกอบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ขออนุมัติโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี จึงดาเนินการขอ
อนุมัติกรอบการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรประจาปี เสนอต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นชอบ
- จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี (Action Plan) นาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้วมา
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี (Action Plan) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ทราบหลักสูตรและ
ช่วงเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากรต่อไป
5.2.3 การพัฒนาบุคลากร
1) การดาเนินการพัฒนาบุคลากร
1.1) จัดประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายการดาเนินงาน
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เชิญหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงานใน สจบ. โดยมี ผู้อานวยการ สจบ. เป็นประธานฯ เพื่อหารือในการแบ่งงาน
และมอบหมายงานในแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงกาหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อ
ดาเนินการจัดทาปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรต่อไป
1.2) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
- แบบชั้นเรียน (Class Room) : ฝึกอบรม สัมมนา เสวนา
รูป แบบการฝึ กอบรมและพัฒ นาโดยการเรียนรู้ในห้ องเรียนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม
สัมมนา เสวนา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบอกกล่าวให้ทราบถึงข้อมูลและให้คาแนะนาต่างๆ โดยอาศัยผู้บรรยาย/วิทยากร
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยการฝึกอบรม/พัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย
วิธีการบรรยาย (Lecture) และวิธีการอภิปราย (Discussion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1) การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการฝึกอบรม/ พัฒนาบุคลากรโดยมีผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มใหญ่ โดยเน้นการสื่อสารแบบทางเดี ยว (One-way communication) ซึ่งอาจมี
การใช้สื่อประกอบการบรรยาย เช่น PowerPoint, Clip VDO เป็นต้น
วิธีการบรรยาย สามารถทาได้หลายลักษณะ ดังนี้
◊ Standard Lecture มีผู้บรรยายหนึ่งท่าน บรรยายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฟัง และซึมซับข้อมูล
◊ Team Teaching มีผู้บรรยายตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยบรรยายในหัวข้อที่แตกต่างกัน หรือบรรยายใน
หัวข้อเดียวกันแต่นาเสนอในมุมมองที่ต่างกัน โดยไม่มีการสนทนาระหว่างผู้บรรยาย
◊ Guest Speakers การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่รับเชิญมาเป็นกรณีพิเศษ
◊ Panels มีผู้บรรยายตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ซึ่งจะมีทั้งการให้ข้อมูลและถามคาถามผู้เข้ารับการอบรม
สาหรับประเด็นที่ใช้ในการพัฒนาด้วยรูปแบบการบรรยายนี้ ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ ระเบีย บ ข้อบั งคับ ข้อเท็จจริ ง และแนวทางการปฏิบัติทั่ว ไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ข้อมูล เพื่อให้ เกิด
กระบวนการคิด และเพื่อพัฒนาทัศนคติ
ข้อสังเกต เนื่องจากการบรรยายส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารทางเดียว จึงอาจทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความเบื่อหน่าย อีกทั้งจากผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยพบว่า ข้าราชการไทยชอบการ
เรียนรู้ด้วยการฟังน้อยที่สุด
ดังนั้น สิ่งสาคัญในการใช้วิธีการบรรยาย คือ การพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย (Lecturer) ซึ่งควรเป็นผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความชานาญ ในหัวข้อการฝึกอบรมนั้นๆ รวมถึงต้องมีความสามารถในด้านการ
ถ่ายทอดด้วยการพูดและการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสนใจ
อย่างต่อเนื่อง
1.2.2) การอภิปราย/เสวนา (Discussion) เป็นวิธีการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีการย่อยๆ คือ การอภิปรายกลุ่ม (Group
Discussion) เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการค้นหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยแบ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 4-12 คน และให้สมาชิกในกลุ่มอภิปราย ร่วมกันทาให้สามารถรวบรวมความคิดและ
ประสบการณ์จากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งจะนาไปสู่การได้ข้อสรุปหรื อข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการ
แก้ปัญหา และการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายร่วมกันโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 3-5
คน ที่มุ่งเน้ น การถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็ น และข้อเท็จจริงในหลายๆ ด้าน โดยมีพิธีกรเป็นผู้ดาเนินรายการ ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฟังและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ซักถามปัญหาได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และเพื่อพัฒนาทัศนคติ
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ข้อสังเกต ปัญหาสาคัญของการใช้วิธีการอภิปราย/เสวนา คือ ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่กล้า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรม/พัฒนาโดยใช้วิธีการอภิปรายประสบ
ผลสาเร็จ จึงควรมีกิจกรรมเสริมดังนี้
◊ Team Building เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
◊ On-the-spot assessment เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติ
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอื่นๆ
◊ Immediate learning involvement exercise เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารั บการฝึกอบรมเริ่มคุ้นเคย
กับวิธีการอภิปราย โดยการใช้คาถามนาหรือเปิดประเด็นง่ายๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยากแสดงความ
คิดเห็นหรือเล่าประสบการณ์ของตนเองออกมา แล้วต่อจากนั้นจึงค่อยๆ เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นหลักที่ต้องการอภิปราย
- แบบนอกชั้นเรียน (Non Class Room) : KS/ Online Self Learning/ Experiential Learning /
Blended Learning/ Field Trip
2.2) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
รูปแบบการพัฒนาโดยการแบ่งปันความรู้ เป็นรูปแบบที่ใช้การส่งเสริม/จัดให้เกิดการสื่อสารกันระหว่าง
กลุ่ ม คน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ความรู้ การแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยการฝึกอบรม/พัฒนาในรูปแบบการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ประกอบด้วย
การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP) การจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Luncheon, Dinner)
และการเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (Networking)
2.3) การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Self Learning) รูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาโดยการเรียนรู้โดย
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
◊ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกาหนดได้ด้วยตนเองว่าจะเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อไร และที่ไหน
◊ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้ตามความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนา
◊ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกรูปแบบของสื่อที่ต้องการใช้ในการเรียนรู้ได้
◊ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ และการบันทึกประวัติการ
ฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษ และช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการ
◊ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จาเป็นต้องเดินทางเข้ามาฝึกอบรมที่ส่วนกลาง
ทั้งนี้รูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาโดยการเรียนรู้โดยผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบัน ได้พัฒนาจากการสื่อสารทางเดียว
มาเป็นการสื่อสารสองทาง คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกปฏิบัติ ให้/รับข้อมูลป้อนกลับ และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับก าร
สื่อสาร ซักถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอื่นๆ ได้ โดยการฝึกอบรม/พัฒนาใน
รูปแบบการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยี ประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
ทางไกล (Distance Learning)
2.4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นพื้นฐานของวิธีการฝึกอบรมเพื่อการสร้างกลุ่ม (Group Building) ซึ่ง
ประกอบด้ว ย 4 ขั้นตอน คือ 1) การได้รับ หลั กการ แนวคิด และทฤษฎี 2) การเข้าร่ว มสถานการณ์สมมติ 3) การ
วิเคราะห์พฤติกรรมจากกิจกรรมในสถานการณ์สมมติ และ 4) การเชื่อมโยงทฤษฎีและกิจกรรมในสถานการณ์สมมติเข้า
กับการทางานจริง โปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน (Experiential-based Training) จะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น จะต้องมีหัวข้อในการฝึกอบรมที่เข้ากั บปัญหา/สถานการณ์ขององค์กร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องก้าว
ออกจากข้อจากัดที่เป็นอยู่ ในขณะที่จะต้องมีการกระตุ้นและความสามารถในการเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ซึ่ง
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รูปแบบของโปรแกรมประกอบด้วย ทั้งการฟัง การมองเห็น และการปฏิบัติ สาหรับการเริ่มโปรแกรมผู้ฝึกอบรมควร ให้
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลั พธ์ที่คาดหวัง และบทบาทของผู้เข้าร่ว ม
ฝึกอบรมในโปรแกรม
2.5) การเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสาน (Blended Learning)
การเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสาน เป็นการผสมผสานหลายๆ รูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การ
ผสมผสานระหว่างการเรี ยนในชั้น เรี ยน และการเรียนผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์เข้าไว้ด้ว ยกัน โดยการเรียนรู้ด้วยวิธี
ผสมผสานนี้ ใ ช้ ก ารฝึ ก อบรมผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ
แนวความคิด หลักการและความรู้พื้นฐาน จากนั้นจะมีการทาแบบทดสอบ เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เมื่อผ่านการ
ทดสอบแล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมในชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์/ปัญหา
อุปสรรคที่เผชิญ โดยมีผู้อานวยความสะดวกคอยให้การดาเนินการและความช่วยเหลือในการฝึกอบรม เป้าประสงค์ของ
การพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล พัฒนาทักษะ ก่อให้เกิดกระบวนการคิด และพัฒนาทัศนคติ
ข้อสังเกต การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเรียนใน
ชั้นเรียน สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ แต่การเรียนรู้ด้วยวิธีผ สมผสานก็ยังคงการเรี ยนในชั้นเรียนไว้
บางส่วน เพื่อการสนทนา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับการฝึกอบรมและวิทยากรด้วย
2.6) การศึกษาดูงาน (Field Trip)
การศึกษาดูงาน คือ นาผู้เข้าร่วมการฝึ กอบรม/พัฒนาไปชมกระบวนการ สถานที่สภาพแวดล้อมจริง
ได้แก่ ภาพ เสียง เครื่ องมือ บรรยากาศ ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งไม่สามารถนามาแสดงในห้องเรียนได้ เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ตรงและได้เห็นภาพรวม ซึ่งอาจจะได้รับรู้มาแบบแยกส่วนจากการฝึกอบรมในห้องเรียน โดยมีการบรรยาย
สรุปประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสโดยตรง สร้างความสนใจและความกระตือรือร้น
รวมถึงได้เห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้การศึกษาดูงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผู้ศึกษาดูงานสามารถรู้วิธีที่จะนาสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือการ
นามาใช้ในชีวิตจริง เป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล เพื่อเกิดกระบวนการคิด และเพื่อพัฒนาทัศนคติ
ข้อสั งเกต สามารถใช้การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมแทรกในการฝึ กอบรมในห้องเรียนได้ โดยก่อน
การศึกษาดูงานต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยต้องมีการชี้แจงหน้าที่และสิ่งที่ผู้ศึ กษาดูงานจะต้องทาระหว่าง
การศึกษาดูงาน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการที่ได้พบในการศึกษาดูงานมาเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของตนเองได้ และต้องมีการสรุปหลักการดูงานเสมอ ทั้งนี้การศึกษาดูงานอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การดาเนินการมาก เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
2) การดาเนินการนอกแผนการพัฒนาบุคลากร (การจัดสรรทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. และทุนอื่นๆ)
การดาเนินการเรื่องทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทุน ดังนี้
2.1) ทุนรัฐบาล ก.พ. (กลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบ)
สจบ. จะได้รับหนังสือจาก สานักงาน ก.พ. เรื่องการเปิดรับสมัครขอรับทุนตามแต่ละเภทที่สานักงาน ก.พ.
จัดสรรมาให้ สจบ. จึงดาเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ทุนกาหนด เมื่อเวียนแจ้งแล้ว
หากมีผู้ที่สนใจขอรับสมัครขอรับทุน ให้ดาเนินการส่งเอกสารการขอรับการสมัครทุน ตามประกาศ ของแต่ละทุน หากเป็น
ทุน ที่สานั กงาน ก.พ. ให้ สานั กงานปลั ดกระทรวงพาณิช ย์ เป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกผู้ รับสมัคร ต้องดาเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจ ารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐ บาล หลั งจากนั้น สจบ. ดาเนินการพิจารณา
คุณสมบัติ และสรุปข้อมูล จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้ ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ให้สานักงาน ก.พ. เพื่อดาเนินการต่อไป หลังจากนั้น สจบ. รอ
หนั งสื อยื น ยั น จาก ส านั กงาน ก.พ. และหากรายชื่อที่ส่ งให้ ส านักงาน ก.พ. ได้รับการคัดเลื อก ให้ ดาเนินการตามที่
สานักงาน ก.พ. กาหนดต่อไป
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2.3) ทุนอื่นๆ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบ)
การดาเนินการเหมือนกับขั้นตอน ทุนรัฐบาลฯ
5.2.4 การติดตามประเมินผล
กาหนดระบบ วิธีการติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ประเมินในวันสุดท้ายของการอบรมทันที โดยจัดทาแบบ
ประเมินผลการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เป็นรายวิชา โดยมีการประเมิน 4 ด้าน คือ เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร
บรรยากาศการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่
2) แบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยนามาประมวลผลความพึงพอใจ และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การประเมินผลหลังฝึกอบรม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 3-6 เดือน จะดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) รวมทั้ง สัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมใน
รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อประมวลผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
การนาความรู้ไปใช้หลังการอบรม โดยจัดทารายงานผลการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาเสนอ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ สจบ.
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.1 ข้อกาหนดที่สาคัญ
6.1.1 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ระยะ 5 ปี
6.1.2 มีแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์รายปี โดยครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
6.1.3 มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
6.2 ตัวชี้วัดที่สาคัญ
6.2.1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม / สัมมนา และการประชุมหารือ / เสวนา
6.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
6.2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
6.3 จุดควบคุม
6.3.1 มีหนังสือเพื่อขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ระยะ 5 ปี
6.3.2 มีหนังสือเพื่อขออนุมัติกรอบการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
6.3.3 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องดาเนินการเผยแพร่ภายใน 2 สัปดาห์
7. ระบบติดตามประเมินผล
7.1 ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา และการประชุมหารือ/เสวนา ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
7.2 ค่าเป้าหมาย : ขึ้นอยู่จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี (โดยมีการนับซ้า)
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม
8.3 แบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
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8.4 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 (การมุ่งเน้นบุคลากร) หัวข้อ ค. การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหาร
9. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
9.1 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรระยะ 5 ปี แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.
2561 – 2564
2. แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวง
พาณิชย์รายปี
3. แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
รายปี (Action Plan)
4. แบบสารวจความต้องการ
ฝึกอบรมออนไลน์สาหรับ
บุคลากร
5. แบบสารวจความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมสาหรับผู้บังคับบัญชาที่มี
ต่อบุคลากร
6. แบบประเมินผลความพึงพอใจใน
การฝึกอบรม
7. แบบประเมินประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าในการพัฒนา
บุคลากร
8. แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม (Check Sheet)
9. แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
Website
กลุ่มงาน นบ.
www.pcni.moc.g
o.th

การจัดเก็บ
File pdf +
รูปเล่ม

Website
กลุ่มงาน นบ.
www.pcni.moc.g
o.th
Website
กลุม่ งาน นบ.
www.pcni.moc.g
o.th
สจบ.
กลุม่ งาน นบ.

File pdf

สจบ.

กลุ่มงาน นบ.

แฟ้มเอกสาร

สจบ.

กลุ่มงาน ตป.

แฟ้มเอกสาร

สจบ.

กลุ่มงาน ตป.

แฟ้มเอกสาร

สจบ.

กลุ่มงาน นบ.

แฟ้มเอกสาร

สจบ.

กลุ่มงาน บฝ.

แฟ้มเอกสาร

9.2 เข้าถึงเอกสาร
เอกสารลาดับที่ 1-5 และ 8 กลุ่มงานนโยบายและแผน
เอกสารลาดับที่ 6-7 กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม
เอกสารลาดับที่ 9
กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม

File pdf +
รูปเล่ม
แฟ้มเอกสาร
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10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1 แบบสารวจความต้องการฝึกอบรมออนไลน์สาหรับบุคลากร
10.2 แบบสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบุคลากร
10.3 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม
10.4 แบบประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร
10.5 แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรม (Check Sheet)
10.6 แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์

