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บทนํา 
 

ตามท่ีนโยบายกา รบริหารทรัพยากบคุคลมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมุง่เน้นการนํา     

หลกัสมรรถนะมาใช้ และเพ่ือให้บคุคลมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด จําเป็นต้องมีการวางแผน

พฒันารายบคุคล ซึง่ผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การพฒันาบคุลากรรายบคุคล คือ 

ผู้บงัคบับญัชา ดงันัน้ ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาจะต้องวางแผนพฒันาร่วมกนัโดยต้อง

มีการบนัทกึ และดําเนนิการพฒันาอยา่งเป็นระบบ ผู้บงัคบับญัชาจะต้องมีความรู้ และทกัษะใน

การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งเหมาะ สม ทัง้นี ้ไมใ่ชพ่ฒันาโดยวิธีการฝึกอบรมเพียงอยา่ง

เดียว แตต้่องอาศยัวิธีการพฒันาอ่ืนๆ ท่ีมีความหล ากหลาย เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการ

พฒันา เชน่ การเป็นพ่ีเลีย้ง การสอนงาน การหมนุเวียนงาน เป็นต้น ซึง่แตล่ะวิธีการมีทัง้ข้อดี

และข้อจํากดั ผู้บงัคบับญัชาจงึจําเป็นต้องศกึษา ทําความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ และนํามา

ประยกุต์ใช้อยา่งเป็นระบบ เหมาะสมเป็นรายบคุคล 

 การบริหารทรัพยากรบคุคลในยคุใหม ่ได้มีการนําระบบ สมรรถนะ (Competency)      

เข้ามาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหาร โดยอาศยัแนวคดิของ Jerry W.Gilley,Steven 

A.Eggland และ Ann Maycunich Gilley ในหนงัสือ Principle of Human Resource 

Development โดยแบง่องค์ประกอบของการพฒันาทรัพยากรบคุคลท่ีใช้จดุเน้น(Focus) และ

ผลลพัธ์(Results) เป็นตวักําหนดกรอบเอาไว้  แบง่เป็น 4 กระวนการในการพฒันา ดงันี ้

  

 การพฒันาสาย

อาชีพ (Career 

Development) 

 

การพฒันาองค์กร 

(Organization 

Development) 

การพฒันา

รายบคุคล 

(Individual 

Development) 

 การบริหารผลการ

ปฏิบตังิาน 

(Performance 

Management) 

 

 

 

 

 

 

องค์กร 

(Organization) 

บคุคล 

(Individual) 

ระยะสัน้ 

(Short-Term) 

การมุง่เน้น 

(Focus) 

ระยะยาว 

(Long-Term) 

ผลลพัธ์ 

(Results) 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

 กระบวนการของการพฒันาทรัพยากรบคุคลทัง้ 4 กระบวนการ ได้นําหลกัสมรรถนะและ

ผลการปฏิบตังิาน (Competency and Performance) มาใช้เป็นหลกั สําคญั ในการพฒันา

บคุลากร และการบริหารทรัพยากรบคุคล  เชน่ การคดัเลือก สรรหา บคุลากร การประเมนิผลการ

ปฏิบตัิงาน การสร้างความก้าวหน้าและการบริ หารผลตอบแทน เป็นต้น  ซึง่กระบวนการพฒันา

บคุลากรเป็นกระบวนการหนึง่ในระบบการบริหารผลการปฏิบตังิาน  ดงัแสดงในแผนภมูิระบบ

การบริหาร ผลการปฏิบตังิาน 

 จะเห็นวา่ กระบวนการพฒันาบคุลากรและกระบวนการบริหารผลก ารปฏิบตังิาน เป็น

กระบวนการท่ี มีความ เช่ือมโยงกนั ผลการปฏิบตังิานท่ีดี ต้องอาศยับคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

องค์กรต้องทราบขีดความสามารถของบคุลากรวา่มีจดุแข็ง จดุออ่นอะไร และนําระบบพฒันา

บคุลากรมาใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการพฒันาท่ีหลากหลาย สา มารถ

ตอบสนองตอ่ความต้องการพฒันาบคุลากร เป็นรายบคุคล และของหนว่ยงาน  ดงันัน้เพ่ือให้การ

พฒันาบคุลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ  กองการเจ้าหน้าท่ี จงึได้จดัทําคูมื่อ

แนะนําแนวทางการพฒันาบคุลากรโดยวิธีการพฒันาอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้บริหารได้ศกึษาและทําความ

เข้าใจ  รวมถึงเป็นแนวทางการ พฒันาบคุลากรของหนว่ยงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ 

 

 

ระบบการบริหารผลการปฏบัิตงิาน 

Performance Planning 
Goal - Setting 

Corrective  
and Adaptive  

Action 

Continuous  
Coaching and  

Feedback 

Performance Review and  
Evaluation 

Performance 
Management 

Process 

Performance Agreement 

Performance Assessment 
Competency 

 
 

Career  
Development 

Training 
Development 

Reward & 
Recognization _ 

Mentoring/ 
Counselling etc. 
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 คูมื่อแนะนําแนวทางการพฒันา รายบคุคลโดยวิธีการพฒันาอ่ืนๆ (Non Training / On 

the Job Training) ประกอบด้วยเนือ้หาสําคญั 3 สว่น คือ  

 

ส่วนท่ี 1 สมรรถนะหลกักรมปศสุตัว์ 

1.1  เกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดบัของรายการสมรรถนะ 

สําหรับข้าราชการกรมปศสุตัว์  

   1.2  สมรรถนะหลกัของกรมปศสุตัว์  8 รายการ 

1.3  กิจกรรมเพ่ือการพฒันาตามรายการสมรรถนะหลกั 8 รายการ  

 

ส่วนท่ี 2 แนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวิธีการพฒันาอ่ืนๆ (Non Training/On  

the Job Training) ท่ีไมใ่ชก่ารฝึกอบรม 

2.1  แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan :  

       IDP)  

2.2 เทคนิคท่ีใช้เป็นรายบคุคล 

• การสอนงาน 

• พ่ีเลีย้ง 

• การเพิ่มคณุคา่ในงาน 

• การเพิม่ปริมาณงาน 

• การมอบหมายโครงการ 

2.3  เทคนิคท่ีใช้กบักลุม่/ทีม 

• การหมนุเวียนงาน 

• คูห่ ู

• การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ 

 

ส่วนท่ี 3  หลกัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมกรมปศสุตัว์  
 

ส่วนท่ี 4  รูปแบบและวิธีการอบรมพฒันาข้าราชการ (HRD Methods and  

  Techniques) โดย สํานกังาน ก.พ. 
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วัตถุประสงค์ของคู่มือแนะนําแนวทางการพัฒนารายบุคคลโดยวธีิการพัฒนาอ่ืนๆ 

 1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัรายการสมรรถนะหลกักรมปศสุตัว์  

2. เพ่ือให้ทราบเกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดบัของรายการสมรรถนะ 

    สําหรับข้าราชการกรมปศสุตัว์  

 3. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือการพฒันาตามรายการ 

     สมรรถนะหลกั 8 รายการ 

 4. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวิธีการพฒันาอ่ืน  ๆท่ีไมใ่ชก่าร 

    ฝึกอบรม 

 5. เพ่ือให้ทราบหลกัเกณฑ์การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมกรมปศสุตัว์ 
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ส่วนที่ 1 
สมรรถนะหลักกรมปศุสัตว์ 8 รายการ 

• เกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานแสดงระดบัของรายการสมรรถนะสําหรับข้าราชการ

กรมปศสุตัว์ 

• รายละเอียดรายการสมรรถนะหลกักรมปศสุตัว์ 

สมรรถนะท่ี 1  การมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

สมรรถนะท่ี 2 บริการท่ีดี 

สมรรถนะท่ี 3 การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 4  จริยธรรม 

สมรรถนะท่ี 5 ความร่วมแรงร่วมใจ 

สมรรถนะท่ี 6 ความใฝ่รู้รอบด้าน 

สมรรถนะท่ี 7 การทํางานบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีถกูต้อง 

สมรรถนะท่ี 8 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

• กิจกรรมเพ่ือการพฒันาตามรายการสมรรถนะหลกักรมปศสุตัว์ 
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เกณฑ์ในการกาํหนดมาตรฐานแสดงระดบัของรายการสมรรถนะสาํหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

ประเภท 

ตาํแหน่ง/

ตาํแหน่ง

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประเภท

ตาํแหน่ง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะบริหารจัดการ 

สมรรถนะ             

ประจาํ        

สายงาน

ของกรม

ปศุสัตว์ 

ข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการ

กรมปศุสัตว์ 

กา
รมุ่

งผ
ลส

ัม
ฤท

ธิ์ 

กา
รบ

ริก
าร

ท
ี่ด ี

กา
รสั่

งส
มค

วา
มเ

ชี่ย
วช

าญ
ใน

งา
น

อา
ชพี

 

กา
รย

ดึมั่
น

ใน
คว

าม
ถ ูก

ต้อ
งช

อบ
ธร

รม
 แ

ละ

จริ
ยธ

รร
ม

 

กา
รท

าํง
าน

เป็
น

ท
ีม 

คว
าม

ใฝ่
รู้ร

อบ
ด้า

น 
กา

รท
าํง

าน
บ

น
พื

น
ฐา

น
ขอ

งข้
อม

ูลที

ถูก
ต้อ

ง 

คว
าม

คิด
ริเ

ริ่ม
สร้

าง
สร

รค์
 

วิสั
ยท

ศัน์
 

กา
รว

าง
กล

ยุท
ธ์ภ

าค
รัฐ

 

ศัก
ยภ

าพ
เพื่

อก
าร

ป
รับ

เป
ลี่ย

น
 

กา
รค

วบ
คุม

ตน
เอ

ง 

กา
รใ

ห้
อาํ

น
าจ

แก่
ผู้อ

ื่น
 

สภ
าว

ะผู้
นํ

า 

บริหาร 
อธิบดี S2 ระดบัสูง 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 - - 

รองอธิบดี S1 ระดบัต้น 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 - - 

อาํนวยการ 

ระดบั 9 

บส. 
M2 ระดบัสูง 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

ระดบั 8 

บก. 
M1 ระดบัต้น 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 

วิชาการ 

ระดบั 10

วช./ชช/11

วช/ชช. 

K5 ทรงคุณวุฒิ 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 - - 5 

ระดบั 9 

ชช. 
K4 เช่ียวชาญ 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 - - 4 

ระดบั 8/8

ว./8วช. 
K3 ชาํนาญการ

พิเศษ 
3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 3 

ระดบั 6/6

ว./6วช.-7/7

ว./7วช. 

K2 ชาํนาญการ 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 - 2 

ระดบั 3-5 K1 ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 2 2 2 - - - - - - 1 

ท่ัวไป 

ระดบั 7-8 O3 อาวุโส 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 - 2 

ระดบั 5-6 O2 ชาํนาญงาน 1 1 1 1 1 2 2 2 - - - - - - 1 

ระดบั 1-4 O1 ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 

  

หมายเหตุ : สมรรถนะบริหารจดัการสาํหรับประเภทตาํแหน่งวชิาการ ระดบัชาํนาญการ และชาํนาญการพเิศษ 

รวมทัง้ประเภทตาํแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ให้ถอืเฉพาะตาํแหน่งผอ.ส่วน ,หัวหน้ากลุ่ม,หวัหน้าฝ่าย,ผอ.ศูนย์/สถานี 

และหวัหน้าด่าน 
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สมรรถนะหลักกรมปศุสัตว์ 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

 คาํจาํกัดความ

 

  : ความมุง่มัน่จะปฏิบตัิ หน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่

โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏิบตังิานท่ีผา่นมาของตนเองหรือเกณฑ์วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีสว่น

ราชการกําหนดขึน้  อีกทัง้ยงัหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบตังิานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไมเ่คยมีผู้ ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 

ระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการให้ดี  

o พยายามทํางานในหน้าท่ีได้ดีและถกูต้อง  

o มีความมานะอดทน ขยนั หมัน่เพียรในการทํางาน และตรงตอ่เวลา 

o มีความรับผดิชอบในการทํางาน สามารถสง่งานได้ตามกําหนดเวลา 

o แสดงออกวา่ต้องการทํางานให้ได้ดีขึน้  เชน่ ถามถึงวิธีการ หรือขอคําแนะนําอยา่ง

กระตือรือร้น สนใจใคร่รู้ 

o แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันา  เม่ือเห็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการสญูเปลา่ หรือหยอ่น

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และสามารถทาํงานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

o กําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดี 

o หมัน่ตดิตามผลงาน และประเมินผลงานของตน โดยใช้เกณฑ์ท่ีกําหนดขึน้โดยไมไ่ด้ถกู

บงัคบั เชน่ ถามวา่ผลงานดีหรือยงั หรือต้องปรับปรุงอะไรจงึจะดีขึน้ 

o ทํางานได้ผลงานตา มเป้าหมายท่ีผู้บงัคบับญัชากําหนด  หรือเป้าหมายของหนว่ยงานท่ี

รับผดิชอบ 

มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่  ตรวจตราความถกูต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีมี

คณุภาพ  
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ระดบัท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้ได้ผล

งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

o ปรับปรุงวิธีการท่ีทําให้งานดีขึน้ เร็วขึน้ มีคณุภาพดีขึน้ หรือมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

o เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมท่ี่มีประสิทธิภาพมากกวา่เดมิเพ่ือให้ได้ผลงาน

ตามท่ีกําหนดไว้ 

 

ระดบัท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทัง้พัฒนา 

เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ 

o กําหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือทําให้ได้ผลงานท่ีดีกวา่เดมิ อยา่งเห็น

ได้ชดั 

o ทําการพฒันาระบบ  ขัน้ตอน วิธีการทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีโดดเดน่  และแตกตา่ง

อยา่งไมเ่คยมีใครทําได้มาก่อน 

 

ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดั บท่ี 4 และกล้าตัดสินใจได้ แม้ว่าการตัดสินใจนัน้จะมี

ความเส่ียงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 

o ตดัสินใจได้โดยมีการคํานวณผลได้ผลเสียอยา่งชดัเจนและดําเนินการเพ่ือให้ภาครัฐและ

ประชาชนได้ประโยชน์สงูสดุ 

o บริหารจดัการและทุม่เทเวลาตลอดจนทรัพยากรเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุตอ่ภารกิจของ

หนว่ยงานตามท่ีวางแผนไว้ 
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2. การบริการท่ีด ี(Service Mind) 

 คาํจาํกัดความ

 

 : ความตัง้ใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการตอ่

ประชาชนข้าราชการ หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

 

ระดบัท่ี 1 สามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเตม็ใจ 

o ให้การบริการท่ีเป็นมิตร สภุาพ  

o ให้ข้อมลู ขา่วสาร ท่ีถกูต้อง ชดัเจนแก่ผู้ รับบริการ  

o แจ้งให้ผู้ รับบริการทราบความคืบหน้าในการดําเนินเร่ือง หรือขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีให้บริการอยู่ 

o ประสานงานภายในหนว่ยงาน และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับ

บริการท่ีตอ่เน่ืองและรวดเร็ว 

 

ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

o รับเป็นธุระ  ชว่ยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ รับบริการอยา่ง

รวดเร็ว เตม็ใจ ไมบ่า่ยเบ่ียง ไมแ่ก้ตวั หรือปัดภาระ 

o คอยดแูลให้ผู้ รับบริการได้รับความพงึพอใจ และนําข้อขดัข้องใด  ๆ ในการให้บริการ (ถ้ามี)  

ไปพฒันาการให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ 

 

ระดบัท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  2 และให้บริการท่ีเกนิความคาดหวังในระดบัท่ัวไป  

แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 

o ให้เวลาแก่ผู้ รับบริการ  โดยเฉพาะเม่ือผู้ รับบริการประสบความยากลําบาก เชน่  ให้เวลา

และความพยายามพเิศษในการให้บริการ เพ่ือชว่ยผู้ รับบริการแก้ปัญหา 

o คอยให้ข้อมลู ขา่วสาร  ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานท่ีกําลงัให้บริการอยู ่ซึง่เป็นประโยชน์แก่

ผู้ รับบริการ แม้วา่ผู้ รับบริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรือไมท่ราบมาก่อน 

o ให้บริการท่ีเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไป 

 

ระดบัท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ี

แท้จริงของผู้รับบริการได้ 
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o เข้าใจความจําเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ รับบริการ  และ/หรือใช้เวลาในการ

แสวงหาข้อมลูและทําความเข้าใจเก่ียวกบัความจําเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผู้ รับบริการ 

o ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับบริการ  เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือความ

ต้องการท่ีแท้จริง ของผู้ รับบริการ 

 

ระดบัท่ี 5  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่

ผู้รับบริการ 

o เล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ รับบริการในระยะยาว และสามารถเปล่ียนแปลงวิธี

หรือขัน้ตอน  การให้บริการ เพ่ือให้ผู้ รับบริการได้ประโยชน์สงูสดุ 

o ปฏิบตัตินเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้ รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีสว่นชว่ยในการตั ดสินใจของ

ผู้ รับบริการ 

o สามารถให้ความเหน็สว่นตวัท่ีอาจแตกตา่งไปจากวิธีการ หรือขัน้ตอนท่ีผู้ รับบริการ

ต้องการเพ่ือให้สอดคล้องกบัความจําเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์อยา่ง

แท้จริงในระยะยาวกบัผู้ รับบริการ 
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3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

คาํจาํกัดความ

 

 : ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีราชการด้วยการศกึษา  ค้นคว้า และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  จนสามารถประยกุต์ใช้

ความรู้เชงิวิชาการและเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ากบัการปฏิบตัริาชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1  แสดงความสนใจและตดิตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนท่ีเก่ียวข้อง 

o กระตือรือร้นในการศกึษาหาความรู้  สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขา

อาชีพของตน 

o หมัน่ทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่  เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและ ความรู้ความสามารถ

ของตนให้ดีย่ิงขึน้ 

o ตดิตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอด้วยการสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ตา่ง  ๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัริาชการ 

 

ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  1 และมีความรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

สาขาอาชีพของตน 

o รอบรู้เทา่ทนัเทคโนโ ลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเก่ียวข้องหรือ

อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีของตน 

o ตดิตามแนวโน้มวิทยาการท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบังานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ระดบัท่ี 3  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  2 และสามารถนําความรู้ วทิยาการ หรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ 

o เข้าใจประเดน็หลกัๆ นยัสําคญั และผลกระทบของวิทยาการตา่งๆอยา่งลกึซึง้ 

o สามารถนําวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้ 

o สัง่สมความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความสําคญัขององค์ความรู้ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่งานของตนให้อนาคต 

 

ระดบัท่ี 4  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความ

เช่ียวชาญในงานมากขึน้ ทัง้ในเชงิลกึ และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 

o มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลายด้าน  (สหวิทยาการ ) และสามารถ

นําความรู้ ไปปรับใช้ให้ปฏิบตัไิด้อยา่งกว้างขวางครอบคลมุ 
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o สามารถนําความรู้เชงิบรูณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยัทศัน์  เพ่ือการปฏิบตังิาน

ในอนาคต 

o ขวนขวายความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบังานทัง้เชงิกว้างอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  4 และสนับสนุนการทาํงาน ของคนในราชการท่ีเน้น

ความเช่ียวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 

o สนบัสนนุให้เกิดบรรยากาศแหง่การพฒันาความเช่ียวชาญในองค์กร  ด้วยการจดัสรร

ทรัพยากร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา 

o ให้การสนบัสนนุ  ชมเชย เม่ือมีผู้แสดงออกถึงความตัง้ใจท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญใน

งาน 

o มีวิสัยทศัน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี  องค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ  ตอ่

การปฏิบตังิานในอนาคต  และสนบัสนนุสง่เสริมให้มีการนํามาประยกุต์ใช้ในหนว่ยงาน

อยา่งตอ่เน่ือง 
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4. การยดึม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 

 คาํจาํกัดความ

 

 : การดํา รงตนและประพฤตปิฏิบตัอิยา่งถกูต้องเหมาะสมทัง้ตาม

กฎหมาย  คณุธรรม  จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ  และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศกัดิศ์รีแหง่ความ

เป็นข้าราชการ 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
 

ระดบัท่ี 1  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

o ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยคว ามโปร่งใส  ซ่ือสตัย์สจุริต ถกูต้องทัง้ตามหลกักฎหมาย จริยธรรม

และระเบียบวินยั 

o แสดงความคดิเห็นของตนตามหลกัวิชาชีพอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา 
 

ระดบัท่ี 2  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือได้ 

o รักษาวาจา มีสจัจะเช่ือถือได้ พดูอยา่งไรทําอยา่งนัน้ ไมบ่ดิเบือนอ้างข้อยกเว้นให้ตนเอง 

o มีจติสํานกึและความภาคภมูใิจในความเป็นข้าราชการ  อทุิศแรงกายแรงใจผลกัดนัให้

ภารกิจหลกัของตนและหนว่ยงานบรรลผุล  เพ่ือสนบัสนนุสง่เสริมการพฒันา

ประเทศชาตแิละสงัคมไทย 
 

ระดบัท่ี 3  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยดึม่ันในหลักการ 

o ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมเ่บ่ียงเบนด้วยอคตหิรือผลประโยชน์สว่นตน 

o เสียสละความสขุสบายตลอดจนความพงึพอใจสว่นตนหรือของครอบครัว  โดยมุง่ให้

ภารกิจในหน้าท่ีสมัฤทธ์ิผลเป็นสําคญั 
 

ระดบัท่ี 4  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง 

o ธํารงความถกูต้อง  ยืนหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์ และช่ือเสียงของประเทศชาตแิม้ใน

สถานการณ์ ท่ีอาจสร้างความลําบากใจให้ 

o ตดัสนิใจในหน้าท่ี ปฏิบตัริาชการด้วยความถกูต้อง  โปร่งใส เป็นธรรม  แม้ผลของการ

ปฏิบตั ิ อาจสร้างศตัรูหรือ  
 

ระดบัท่ี 5  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทศิตนเพ่ือความยุตธิรรม 

o ธํารงความถกูต้อง  ยืนหยดั พิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาตแิม้ใน

สถานการณ์  ท่ีอาจเส่ียงตอ่ความมัน่คงในตําแหนง่หน้าท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภยัตอ่ชีวิต 
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5. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 

 คาํจาํกัดความ

 

 : ความตัง้ใจท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  เป็นสว่นหนึง่ของทีม  หนว่ยงาน 

หรือสว่นราชการ  โดยผู้ปฏิบตัมีิฐานะเป็นสมาชิก  ไมจํ่าเป็นต้องมีฐานะหวัหน้าทีม  รวมทัง้

ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทีม 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1  ทาํหน้าท่ีของตนในทีมให้สาํเร็จ 

o ทํางานในสว่นท่ีตนได้รับมอบหมายได้สําเร็จ สนบัสนนุการตดัสินใจในกลุม่ 

o รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานในกลุม่  หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ ตอ่การทํางานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ระดบัท่ี 2  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี  1 และให้ความร่วมมือในการทาํงานกับเพ่ือน

ร่วมงาน 

o สร้างสมัพนัธ์ เข้ากบัผู้ อ่ืนในกลุม่ได้ดี 

o เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในทีมด้วยดี 

o กลา่วถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดบัท่ี 3  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

o รับฟังความคดิเห็นของสมาชิกในทีม  เตม็ใจเรียนรู้จากผู้ อ่ืน รวมถึงผู้ใต้บงัคบับญัชา 

และผู้ ร่วมงาน 

o ประมวลความคดิเห็นตา่งๆ มาใช้ประกอบการตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีม 

o ประสานและสง่เสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม  เพ่ือสนบัสนนุการทํางานร่วมกนัให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

ระดบัท่ี 4  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสนับสนุน  ช่วยเหลืองานผู้ร่วมทีม เพ่ือให้งาน

ประสบความสาํเร็จ 

o กลา่วช่ืนชมให้กําลงัใจเพ่ือนร่วมงานได้อยา่งจริงใจ 

o แสดงนํา้ใจในเหตวิุกฤติ ให้ความชว่ยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานท่ีมีเหตจํุาเป็นโดยไมต้่องร้องขอ 

o รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือชว่ยเหลือกนัในวาระตา่งๆให้งานสําเร็จลลุว่ง

เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
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ระดบัท่ี 5  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และสามารถนําทีมให้ปฏิบัตภิารกิจให้ได้ผลสาํเร็จ 

o สง่เสริมความสามคัคีเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในทีม  โดยไมคํ่านงึความชอบหรือความไม่

ชอบสว่นตน 

o ชว่ยประสานรอยร้าว หรือคล่ีคลายแก้ไขข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในทีม 

o ประสานสมัพนัธ์ สง่เสริมขวญักําลงัใจของทีม เพ่ือรวมพลงักนัในการปฏิบตัภิารกิจใหญ่

น้อยตา่งๆ ให้บรรล ุ
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6. ความใฝ่รู้รอบด้าน 

 คาํจาํกัดความ

 

 : แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ข้อมลูขา่วสารทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทํางานทัง้ทางตรงและทางอ้อม การสร้างให้เกิดกระบวนการและบรรยากาศในการเรียนรู้  

ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้มของความรู้ท่ีจําเป็น เพ่ือให้ข้าราชการของกรมฯ ได้นําความรู้

เหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้ในการทํางาน และให้คําปรึกษากบัผู้มาตดิตอ่ได้อยา่งชดัเจนและมี

ประสิทธิภาพ 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1  แสวงหาและสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการทาํงาน 

o แสวงหาโอกาสในการศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ  ท่ีอยูร่อบตวั ทัง้ภายในกรอบท่ีได้รับ

คําแนะนําจากผู้บงัคบับญัชา และทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานของตนเอง โดยทางตรง

และทางอ้อม  พร้อมทัง้  อ้างอิงถึงแหลง่ท่ีมา 

o สอบถามความรู้เพิม่เตมิและ ข้อสงสยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานกบัผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์มากกวา่ 

o ศกึษาขอบขา่ยความรับผดิชอบในงานของตนเองและเป้าหมายของหนว่ยงานให้ชดัเจน 

o แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทํางานและความรู้ใหม่ๆ  กบัเพ่ือนร่วมงานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ระดบัท่ี 2  ตดิตาม ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารรอบด้าน และกระตอืรือร้นในการทาํสิ่งใหม่ 

o ตดิตามขา่วสาร สถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผดิชอบอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือเป็น

ข้อมลูประกอบ    การทํางานและการให้คําแนะนํากบัผู้ ท่ีตดิตอ่ประสานงานด้วย 

o ค้นคว้าข้อมลูอ้างอิง และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ โดยท่ีผู้บงั คบับญัชาไม่

ต้องร้องขอ 

o กระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบงานใหม ่ท่ีตนเองไมเ่คยทํามาก่อน 

o ให้คําแนะนําผู้มาตดิตอ่ประสานงาน โดยการนําเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบด้าน 

เพ่ือให้ผู้มาตดิตอ่เกิดความเข้าใจและตดัสนิใจได้อยา่งถกูต้อง 

 

ระดบัท่ี 3  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ และนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงาน 

o ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานและแบง่ปันข้อมลูความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบั

ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
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o ระบถึุงความเช่ือมโยงและความสมัพนัธ์ของข้อมลูรอบด้าน ท่ีเก่ียวข้องกบังาน เพ่ือ

ประกอบ   การทํางานและชว่ยเหลือผู้ รับบริการในการตดัสินใจ 

o กระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาได้นําเสนอความรู้หรือข้อมลูขา่วสารท่ี

เก่ียวข้องกบัการทํางาน รวมทัง้ข้อเสนอแนะ ในการประยกุต์ใช้ข้อมลูเหลา่นัน้กบังานท่ี

รับผดิชอบ 

o ประมวลข้อมลูท่ีได้รับจากทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน และนํามาปรับใช้กบัการทํางาน 

 

ระดบัท่ี 4  สร้างให้เกดิกระบวนการในการเรียนรู้ และหาหนทางเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้ 

o เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้เข้ารับการอบรม สมัมนา รวมทัง้ได้ศกึษาหาความรู้ใน

หลากหลายด้าน ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

o จดัให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานภายในหนว่ยงาน และ

ระหวา่งหนว่ยงานท่ีทํางานสอดคล้องกนั เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานได้เรียนรู้แบบอยา่งปฏิบตัท่ีิ

ดีระหวา่งกนั 

o ชีแ้จงให้ผู้ปฏิบตังิานได้เข้าใจถึงความจําเป็นในการศกึษาหาความรู้ในด้านตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการทํางาน รวมทัง้วตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้เร่ืองราวเหลา่นัน้ 

o มองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการทํางาน และพยายามค้นหา กําหนด และถ่ายทอด

แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ 

 

ระดบัท่ี 5  คาดการณ์แนวโน้มของความรู้ท่ีจาํเป็น และสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

o สนบัสนนุด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรเพ่ือชว่ยอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรู้ของข้าราชการภายในกรมฯ 

o ริเร่ิมนํากระบวนการใหม่ๆ  ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ เข้ามาทดลองหรือปรับใช้กบั

ลกัษณะนิสยั  การเรียนรู้ของข้าราชการกรมฯ 

o คาดการณ์สถานภาพความรู้ ทกัษะ และทศันคตท่ีิข้าราชการกรมฯ จํา เป็นต้องมีใน

อนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อมข้าราชการของกรมฯ ให้รองรับกบัสถานการณ์นัน้ 
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7. การทาํงานบนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีถูกต้อง 

คาํจาํกัดความ : การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการดําเนินงานของตนเอง หนว่ยงานต้นสงักดั 

และกรมฯ ตลอดจนหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  โดยอาศยัการร วบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องรอบ

ด้านการจดัระเบียบข้อมลูอยา่งเป็นระบบ การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ผลกระทบในแตล่ะทางเลือกของการดําเนินงาน เพ่ือให้การ

วางแผนการดําเนินงานของกรมฯ มีความถกูต้อง แมน่ยํา และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1  ศกึษา จัดระเบียบข้อมูล รวมทัง้วธีิการทาํงานให้เป็นระบบ 

o เก็บรักษาและจดัหมวดหมูข้่อมลูท่ีใช้งานในการทํางานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ข้อมลู

ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 

o ปฏิบตังิาน โดยไมย่ดึตดิกบัหน้าท่ีความรับผดิชอบเพียงอยา่งเดียว เพ่ือให้ได้ความรู้

เพิ่มเตมิในการเสนอแนะปรับปรุงการทํางาน 

o บนัทกึการทํางานตนเองสม่ําเสมอ เพ่ือประเมินและวางแผนการทํางานของตนเอง 

 

ระดบัท่ี 2  ระบุสาเหต ุวธีิการแก้ไขปัญหา และรวบรวมข้อมูลในหลากหลายแง่มุม 

o นําเสนอควา มเป็นไปได้ในทางปฏิบตัขิองงานท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทัง้แนวทางใน

การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ ตอ่เพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 

o รวบรวมข้อมลูในทกุแง่มมุและหลากหลายมากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ เพ่ือประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมลูให้ถกูต้อง 

o อธิบายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจโ ดยระบถึุงสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหา และวิธีการแก้ไข

ปัญหา 

o เปิดรับข้อมลูใหม่ๆ  และความคดิเห็นเพิ่มเตมิ จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีกําลงั

พิจารณา 

 

ระดบัท่ี 3  เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 

และวางแผนงาน 

o ให้ข้อมลูท่ีเพียงพอต่ อการทํางานของผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้

สามารถใช้ในการดําเนินงาน 
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o วิเคราะห์หาจดุออ่น จดุแข็ง อปุสรรค และโอกาสของข้อมลูการดําเนินงานในขอบขา่ยท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือให้คําแนะนําถกูต้อง 

o ระบถึุงความสมัพนัธ์ของข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และวางแผนแก้ไขหรือปรับปรุง การ

ดําเนินงาน 

ระดบัท่ี 4  บูรณาการแผนงานเพ่ือการวเิคราะห์อย่างรอบด้าน 

o วิเคราะห์แผนงานอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานของ

หนว่ยงานทัง้แผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

o เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในหลายมิตแิละผลกระทบในหลายทางเลือก และนําเสนอให้ทนั

การณ์ 

o บรูณาการและนําเสนอข้อมลูท่ีทนัตอ่สถานการณ์ เพ่ือการแก้ปัญหาและประโยชน์ตอ่

การทํางานของหนว่ยงาน 

 

ระดบัท่ี 5  วเิคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจและกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานขององค์กร  

o ประเมินสถานการณ์โดยอาศยัข้อมลูรอบด้าน ทัง้ข้อมลูในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้

ข้อมลูแวดล้อม ตา่งๆ เพ่ือวางแผนป้องกนัและตดัสินใจแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้

ทนัทว่งที 

o นําเสนอข้อมลู ขา่วสาร ท่ีทนัตอ่สถานการณ์ทัง้จากหนว่ยงานภายในและภายนอก เพ่ือ

กําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการพฒันาทางด้านปศสุตัว์ 
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8. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

คาํจาํกัดความ

 

 : การพฒั นาปรับปรุงการดําเนินงานของกรมฯ ให้ดีย่ิงขึน้ โดยการ

นําเสนอความคดิริเร่ิมใหม่ๆ  ของผู้ปฏิบตังิาน และการได้รับแรงสนบัสนนุจากผู้บริหาร

ระดบักลางและระดบัสงูในการให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองทรัพยากรและข้อมลูท่ีจําเป็น ทัง้นีเ้พ่ือ

ประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ระดบัท่ี 0  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

ระดบัท่ี 1  ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีดกีว่า และคดิค้นวธีิการแก้ปัญหาในงานของตนเอง 

o ปฏิบตัติามแนวทางการดําเนินงานใหมท่ี่ได้รับมอบหมาย โดยเห็นวา่การเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีเป็นสิ่งท่ีควรสนบัสนนุ 

o ประยกุต์ หรื อคดิวิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบตังิานประจําวนั ด้วยวิธีการใหม่ๆ  ท่ีไม่

ซบัซ้อนนกั 

o รับฟังความคดิเห็นท่ีหลากหลายทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ หากความคดิเห็นนัน้เป็น

ประโยชน์ ตอ่การปรับปรุงและพฒันางานให้ดีย่ิงขึน้ 

 

ระดบัท่ี 2  แสดงความคดิเห็นและนําเสนอวิธีการทํางานใหม่ๆ  เสมอ 

o แสดงความคดิเห็นและนําเสนอวิธีการทํางานใหม่ๆ  ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้

ผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาเสมอ 

o มองเห็นปัญหาและความนา่จะเป็นในการปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

รวมทัง้หาทางเลือกในการปรับปรุงวิธีการทํางานเหลา่นัน้ 

o คดิค้นวิธีการทํางานใหม่ๆ  โดยมุง่ให้เกิ ดผลดีกบัประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

 

ระดบัท่ี 3  แสวงหาความคดิเหน็และข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงวธีิการทาํงาน 

o ระดมสมองของบคุคลท่ีมีความคดิหลากหลายภายในทีมงาน เพ่ือค้นหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาและการพฒันาการทํางานร่วมกนั 

o ตดิตามข้อมลูขา่วสารในแวดวงการทํางาน ตล อดจนเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมีสว่นสนบัสนนุ

การทํางานของตนเองและหนว่ยงานอยา่งตอ่เน่ือง 

o คดิหาวิธีการทํางานในแบบท่ีดีกวา่อยูเ่สมอ แม้วา่วิธีการทํางานแบบเดมิจะยงัสามารถ

ดําเนินการได้อยูก็่ตาม 
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o นําเสนอวิธีการทํางานท่ีทําให้บรรลเุป้าหมายของหนว่ยงาน ซึง่สง่ผลไปยงัเป้าหมายของ

กรมฯ  ในภาพรวม 

 

ระดบัท่ี 4  สนับสนุนความคิดริเร่ิมของส่วนราชการ 

o สนบัสนนุผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานทกุคน ให้มีโอกาสในการแสดงความ

คดิเห็นท่ีแปลกใหมแ่ละการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกนั เพ่ือพฒันาการ

ดําเนินงานของหนว่ยงานให้ดีย่ิงขึน้ 

o ชีแ้จงให้ทีมงานเข้า ใจแนวทางการดําเนินงาน และประโยชน์ของการริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม ่ตลอดจนเหตผุลในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ 

o จดัหาข้อมลูและแหลง่ความรู้ใหม่ๆ  ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี ระดบัประเทศและตา่งประเทศ 

เพ่ือมาชว่ยสนบัสนนุการทํางานของหนว่ยงาน 

 

ระดบัท่ี 5  ริเร่ิม ประยุกต์ และพัฒนาวธีิการทาํงานในทุกระดบั 

o เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ทดลองทําสิง่ใหมจ่นกวา่จะสําเร็จ และนํามาขยายผล

ให้เป็นประโยชน์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

o ริเร่ิมนําวิธีการทํางานและเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาประยกุต์ใช้ในกรมฯ เพ่ือยกระดบัความพงึ

พอใจของประชาชนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

o จดัหาทรัพยากรตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุความคดิริเร่ิมและแนวทางการดําเนินงานใหม่ๆ  

ของผู้ปฏิบตังิาน ท่ีสง่ผลทําให้การดําเนินงานของกรมฯ ดีย่ิงขึน้ 
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กจิกรรมเพ่ือพัฒนาตามรายการสมรรถนะ (Development Activities) 
 

ช่ือสมรรถนะ 

Competency 

Name 

ระดบั 

Level 

ช่ือกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา Training Course / 

Development Activities 

คาํอธิบาย 

Description 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Achievement 

Motivation) 

ระดบั 1-3 การสร้างผลสมัฤทธ์ิในงาน เรียนรู้เก่ียวกบั หลกัการพืน้ฐานของการ

บริหารผลการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบั       

การตัง้เป้าหมายและการถ่ายทอดตวัชีว้ดั   

การประเมินสมรรถนะ การตดิตามผลการ

ปฏิบตังิาน การกําหนดสาเหตแุละหาวิธีการ

ปรับปรุงงานตนเอง การจดัลําดบัความสําคญั

ในงานท่ีได้รับมอบหมาย การบริหารเวลางาน

เพ่ือให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ และความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุง

งานให้ผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้ ตลอดจนการส่ือสาร

เพ่ือมุง่ผลสมัฤทธ์ิในงาน 

ระดบั 4-5 การบริหารจดัการเพ่ือ

ผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ 

เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการทบทวนวิสยัทศัน์      

พนัธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กร และการ

แปลงนโยบายเป็นยทุธศาสตร์องค์กรด้วย

วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัตงิาน 

การตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตร์ การตัง้เป้าหมาย 

ตวัชีว้ดั และคา่เป้าหมายเพ่ือความชดัเจนของ

ผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการให้บรรลถึุง การพฒันา

แผนพฒันาสมรรถนะบคุลากร การจดั

กระบวนงานหรือขัน้ตอนงานเพ่ือบรรลุ        

ซึง่ผลสมัฤทธ์ิตามตวัชีว้ดั และการตดิตามงาน

และการให้ข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือพฒันาผลการ

ปฏิบตังิาน  ตลอดจนการนําเสนอข้อมลู    

เพ่ือสนบัสนนุการกําหนดหรือปรับปรุง

นโยบายการบริหารงานในสว่นท่ีเก่ียวข้อง   

กบัองค์กร 
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ช่ือสมรรถนะ 

Competency 

Name 

ระดบั 
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ช่ือกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา Training Course / 

Development Activities 

คาํอธิบาย 

Description 

บริการท่ีดี 

(Service Mind) 

ระดบั 1-3 การให้บริการประชาชน เรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือตา่งๆ เพ่ือค้นหาความ

ต้องการของผู้ รับบริการ การสร้างทศันคตท่ีิดี

ในการบริการประชาชน มารยาทในการ

ให้บริการ และการส่ือสารเพ่ือการบริการท่ี

สร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งกนั บคุลกิภาพ

ของผู้ให้บริการท่ีดี การจดัการข้อร้องเรียนและ

การจดัการอารมณ์ ตลอดจนเทคนคิการสร้าง

ความประทบัใจในการให้บริการผา่นชอ่งทาง

ตา่งๆ เชน่ การรับโทรศพัท์ เป็นต้น 

  ระดบั 4-6 ความเข้าใจตอ่ความ

ต้องการของผู้ รับบริการ 

เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการตดัสินใจเลือก

เคร่ืองมือเพ่ือค้นหาความต้องการหรือความ

คาดหวงัของผู้ รับบริการ การตดิตามประเมนิ

ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ และการ

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงการบริการ 

ตลอดจนเทคนคิการจดัการความขดัแย้งจาก

การให้บริการ 
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ระดบั 
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พัฒนา Training Course / 
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คาํอธิบาย 

Description 

การส่ังสมความ

เช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 

(Expertise) 

ระดบั 1-3 การสัง่สมและตดิตาม

ความก้าวหน้าในงานอาชีพ 

เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีคิด (Mindset) และวิธีการในการ

ติดตาม สัง่สมข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ในงานอาชีพ 

เพื่อให้ทนัสมยัและทนัตอ่ความก้าวหน้าตา่งๆ ในงาน

อาชีพของตนเอง การศกึษาวธีิการประเมนิจดุออ่น

และจดุแข็งทางความสามารถตนเอง การศกึษา

ลกัษณะอปุนิสยัของการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

โดยใช้แบบวดัประเมนิ การค้นคว้าข้อมลูขา่วสาร

ด้วยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต ตลอดจนฝึก

ทกัษะการบนัทกึบทเรียนท่ีได้รับจากการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในท่ีทาํงาน 

ระดบั 4-5 การสร้างวฒันธรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(Knowledge Sharing 

Culture) 

เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีคดิ (Mindset) และวิธีการ

จดัการสภาพแวดล้อมหรือเง่ือนไขตา่งๆ ให้

บคุลากรภายในหนว่ยงานมีอปุนสิยัของการ

พฒันาตนเองตอ่เน่ือง เชน่ การทบทวนเทคนิค

การทํางานท่ีผา่นมา การเปิดใจรับฟัง        

การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้ ตลอดจนการจดัให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในท่ีทํางาน (Knowledge 

Sharing) อนัเอือ้ให้เกิดการปรับปรุงการ

ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง  
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Description 

จริยธรรม 

(Integrity) 

ระดบั 1-5 จริยธรรมและคณุธรรมของ

ข้าราชการ  

เรียนรู้เก่ียวกบัคณุธรรมและความดีงามของ

ข้าราชการจากตวัอยา่งบคุคลและกรณีศกึษา   

การปฏิบตัริาชการโดยนําแนวทางทศพศิ

ราชธรรมมาปรับใช้ การนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัริาชการ 

การบริหารราชการตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี คา่นิยมสร้างสรรค์ของ

ข้าราชการไทย เชน่ คา่นยิมประชาธิปไตย 

คา่นยิมการสร้างความซ่ือสตัย์สจุริต คา่นิยม

ในระบบคณุธรรม คา่นิยมในระเบียบวินยั เป็น

ต้น ตลอดจนจรรยาบรรณข้าราชการและ

วิชาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 
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Name 

ระดบั 
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ช่ือกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา Training Course / 
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คาํอธิบาย 

Description 

ความร่วมแรงร่วมใจ 

(Teamwork) 
ระดบั 1-3 การทํางานร่วมกนัใน

ทีมงาน 

เรียนรู้เก่ียวกบัความแตกตา่งทางบคุลกิภาพ

หรือสไตล์ของสมาชิกแตล่ะคนในทีมงาน 

(ผา่นทาง Personality Test) การส่ือสารเพ่ือ

การประสานงานท่ีดีในทีมงาน การฟังอยา่ง

ตัง้ใจ (Active Listening) และการเปิดใจ     

รับฟัง เทคนคิการเปิดโอกาสและแสดงความ

คดิเห็น เทคนิคการพดูโน้มน้าวให้คล้อยตาม  

ตลอดจนเทคนิคการประชมุในทีมงานท่ีได้ผล 

ระดบั 4-5 การสร้างและรักษาทีมงาน เรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการกําหนดเป้าหมายร่วมกนั 

การสร้างและรักษาสมัพนัธ์ในทีมงาน การ

จดัการกบัข้อขดัแย้งในทีมงาน เทคนิคการ

ตดัสินใจและหาข้อยตุใินทีมงาน เทคนิคการ

หาข้อยตุใินท่ีประชมุ เทคนิคการสร้าง

แรงจงูใจในการทํางาน ตลอดจนการจดัการ

กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีผู้ อ่ืนทํางานด้วยได้ยาก  

(Dealing with Difficult People) 
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ระดบั 
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พัฒนา Training Course / 

Development Activities 

คาํอธิบาย 

Description 

ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดบั 1-2 การเรียนรู้เชงิประยกุต์ เรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดการแสวงหาโอกาส 

กระบวนการ และบรรยากาศท่ีดใีนการเรียนรู้ วธีิการ

เตรียมคําถามไว้ก่อนลว่งหน้า (Pre-Planned 

Questions) เทคนิคการตัง้ประเด็นคําถาม (Inquiry 

Techniques) เทคนิคการซกัถามด้วยความช่ืนชม 

(Appreciative Inquiry) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

แบบเร่ืองเลา่ (Story Telling Techniques)  เทคนิค

การจดัเตรียมข้อมลูอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนเทคนิค

การค้นคว้าข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต (Search Engine)  

ระดบั 3 การพฒันาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัเก็บความรู้ระหวา่งการ

ทํางาน (After Action Review) วิธีการจดัทําผงั

ความคิด (Mind Map) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

ผา่นทางการตัง้คําถาม (Socratic Questioning) 

ตลอดจนเทคนิคการสร้างแรงสนบัสนนุพฤตกิรรม 

(Reinforcement Techniques) 

ระดบั 4-5 การสง่เสริม พฒันาองค์

ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการมองในภาพรวม (Holistic) 

วิธีการคิดเชิงระบบ (System Thinking)เทคนิคการ

วเิคราะห์ประเดน็ปัญหา (Problem Analysis) 

เทคนิคการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility 

Analysis) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้โดยผู้ถ่ายทอด

และผู้ รับการถ่ายทอดแก้ไขปัญหาร่วมกนั (Guilded 

Problem Solving) เทคนิคการพฒันาปรับปรุง

กระบวนการ (Process Improvement) เทคนิคการ

อธิบายชืแ้จงอยา่งได้ผล (Explaination 

Techniques) ตลอดจนวธีิการดาํเนินงานชมุชน    

นกัปฏิบตั ิ(Community of Practice) 
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ช่ือสมรรถนะ 

Competency 

Name 

ระดบั 

Level 

ช่ือกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา Training Course / 

Development Activities 

คาํอธิบาย 

Description 

การทาํงานบน

พืน้ฐานของข้อมูล

ท่ีถูกต้อง 

ระดบั 1-2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิ

ระบบ 

เรียนรู้เก่ียวกบัแนวคดิการทํางานบนพืน้ฐาน

ของข้อมลูท่ีถกูต้อง เทคนิคการค้นหาปัญหา 

(Problem Identify) เทคนิคการวิเคราะห์เหต ุ

และผล (Cause and Effect Analysis) 

เทคนิคการสรุปประเดน็ (Summarizing 

Techniques) เทคนิคการจดัหมวดหมูข้่อมลู 

(Taxonomy Techniques) แผนผงัก้างปลา

แก้ไขปัญหา (Why  Why Chart) เทคนิคการ

ทํางานเชงิรุก (Proactive Works) เทคนิคการ

นําเสนออยา่งได้ผล ตลอดจนวิธีการรวบรวม

ข้อมลูเชิงระบบ 

ระดบั 3 การวางแผนพฒันาการ

ทํางานบนพืน้ฐานของ

ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการวเิคราะห์สถานการณ์ 

(SWOT Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์ความ

ต้องการ (Need Analysis) เทคนิคการตัง้สมมติฐาน

เพ่ือค้นหาข้อมลู (Probing Setting Techniques) 

เทคนิคการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Affinity 

Diagram) วิธีการจดัทําแผนปฏิบตัิงาน (Action 

Plan) ตลอดจนเทคนิคการพฒันาปรับปรุงงานวงจร

เดมมิ่ง (PDCA) 

ระดบั 4-5 การบริหารจดัการข้อมลู

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญั 

(Priority Setting Techniques) เทคนิคการวเิคราะห์

ข้อดี และข้อเสยี (Pros and Cons Analysis) เทคนิค

การวเิคราะห์สาเหตแุบบวงวน (Causal Loop 

Diagrams) เทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจยัความเสีย่ง 

(Risk Analysis) แผนภมูกิระบวนการตดัสนิใจ 

(Process Decision Program Chart) ตลอดจน

เทคนิคการวางแผนฉกุเฉิน (Contingency Plan)  



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

ช่ือสมรรถนะ 

Competency 

Name 

ระดบั 

Level 

ช่ือกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนา Training Course / 

Development Activities 

คาํอธิบาย 

Description 

ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

ระดบั 1-2 การคดิ พฒันางานอยา่ง

สร้างสรรค์ 

เรียนรู้เก่ียวกบัแนวคดิการริเร่ิมความ

สร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน เทคนิคการรับฟัง

อยา่งตัง้ใจ (Good Listening) เทคนิคการจบั

ประเดน็ (Issue Capturing Techniques) 

เทคนิคการคดิอยา่งสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) วิธีการเรียนรู้ก่อนปฏิบตังิานใหม ่

(Learning Before Doing) ตลอดจนเทคนิค

การวิเคราะห์เชงิเปรียบเทียบ (Comparative 

Analysis) 

ระดบั 3 การพฒันาปรับปรุงงาน

อยา่งสร้างสรรค์ 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนคิการพฒันาปรับปรุงงาน 

(ECRS) เทคนิคการระดมความคดิเห็น        

(5 Whys) เทคนิคการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(Indepth Interview) เทคนิคการประสานงาน

ข้อมลู ขา่วสาร เทคนิคการวางแผนเชิง

ปฏิบตักิาร (Action Plan) ตลอดจนเทคนิค

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี                    

(Good Relationship) 

ระดบั 4-5 การพฒันาความคดิ

สร้างสรรค์สูก่ารปฏิบตังิาน

เชิงประยกุต์ 

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการวางจินตภาพเก่ียวกบั

อนาคต (Scenario Analysis) เทคนิคการทํางาน

แบบมสีว่นร่วม (Collaborative Techniques) 

เทคนิคการโน้มน้าวอยา่งได้ผล (Persuasive 

Techniques) เทคนิคการกระตุ้นเสริมแรง 

(Motivation Techniques) เทคนิคการพฒันา

เปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) 

เทคนิคการสร้างเครือขา่ยข้อมลู (Connection 

Established Techniques) ตลอดจนวิธีการจดัทํา

กระบวนการสาํรวจข้อมลูย้อนกลบัท่ีได้ผล 

(Feedback Procedure) 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการพฒันารายบุคคล 

โดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ  

(Non Training / On the Job Training) 
2.1  แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP)  

2.2 เทคนิคท่ีใช้เป็นรายบคุคล 

• การสอนงาน 

• พ่ีเลีย้ง 

• การเพิ่มคณุคา่ในงาน 

• การเพิม่ปริมาณงาน 

• การมอบหมายโครงการ 

2.3  เทคนิคท่ีใช้กบักลุม่/ทีม 

• การหมนุเวียนงาน 

• คูห่ ู

• การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ 
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2.1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

 การวางแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล(Individual Development Plan : IDP) เป็นการ

วางแผนอยา่งมีระบบ มีการจดัทําบนัทกึไว้ แผนพฒันาบคุลากรนีจ้ะต้องสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหนว่ยงาน และเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของแตล่ะบคุคล วิธีการคือ หลงัจากท่ีได้

ทราบความต้องการฝึกอบรมแล้วก็วางแผนการพฒันารายบคุคล เทคนิคท่ีจะใช้ คือ  กําหนด

ชว่งเวลาเพ่ือเสนอให้ฝ่ายผู้บริหารอนมุตัิ และลงบนัทกึไว้เป็นแผนพฒันารายบคุคล  โดย

จะแสดง ถึงวตัถปุระสงค์และผลลพัท์ท่ีต้องการสําหรับ แตล่ะบคุคล  

 การพฒันารายบคุคลนี ้อาจใช้เพ่ือการสง่เสริมการปฏิบตังิานในปัจจบุนั เตรียมการ

สําหรับการมอบหมายงานในอนาคต เม่ือมีการ เปล่ียนแปลงงานในหน้าท่ี เปล่ียน แปลงทางด้าน

เทคโนโลยีและเพ่ือเป็น เคร่ืองมือชว่ยในการวางแผนสง่เสริม ตลอดจนการบริหารในการพฒันา

องค์กร การบริหารโดยยดึวตัถปุระสงค์และการบริหารงบประมาณ 

 ข้อดีของแผนพฒันารายบคุคล คือ ได้วางแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุคลไว้อยา่งมี

ระบบ เป็นระเบียบ โดยทําเป็นเอกสารหลกัฐานไว้ สามารถชว่ยผู้บริหารในการปรับปรุงการแบง่

สรรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั ชว่ยให้การบริหารงานฝึกอบรมสะดวก

และคลอ่งขึน้ นอกจ ากนัน้ การท่ีผู้บริหารเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบั การวางแผนและการอนมุตั ิ  

ทําให้ผู้บ ริหารเห็นความสําคญัของการฝึกอบรมและความจําเป็นในการพฒันา บคุลากร ของ

องค์กรมากย่ิงขึน้ 

 ข้อจํากดั คือ หวัหน้างานจะต้องมีทกัษะในการให้คําปรึกษา มีความเข้าใจ และมีทกัษะ

ในวิธีการพฒันาอ่ืนๆ นอกจากการฝึกอบรม เพ่ือให้การวางแผนและพฒันาบคุคลมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้การเตรียม แผนพฒันา รายบคุคล อาจเสียเวลามาก และเพิม่งานเอกสาร ต้องจดัทําข้อมลู

จํานวนมาก นอกจากนัน้ ความจําเป็นท่ีต้องปฏิบตัติามบนัทกึ /แผนพฒันาท่ีกําหนดไว้ อาจมีผล

ทําให้เสียความยืดหยุน่ในการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้การทําแผนพฒันา รายบคุคลนี ้จะมีประสิทธิผลก็

ตอ่เม่ือได้รับการสนบัสนนุจ ากผู้บริหารและ มีการกํากบัดแูลอยา่งเพียงพอจากผู้ รั บผดิชอบด้าน

การพฒันาบคุลากร (อุน่นิรันดร์ สิมไพบลูย์, 2538:78) 
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2.2 เทคนิคท่ีใช้เป็นรายบุคคล 

 

การสอนงาน (Coaching) 
 

  การสอนงาน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาวางแผนการสอนงานให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาใช้ในการปฏิบตังิาน โดยอาศยัการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง  2 ฝ่าย สว่นมากมกั

เรียกผู้บงัคบับญัชาวา่ Coach และผู้ใต้บงัคบับญัชาวา่ Coachee  ซึง่การสอนงานจะก่อให้เกิด

การเรียนรู้จากการจําลองสถานการณ์เพ่ือฝึกปฏิบตั ิและเน้นให้เกิดความรู้ ทกัษะ และทศันคติ

ในการปฏิบตังิาน 

  วัตถุประสงค์ของการสอนงาน เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาสามารถบริหารงานท่ีมี

อยูใ่ห้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

  รูปแบบของการสอนงาน มี 2 ลกัษณะ 

1. การสอนงานแบบผลกั คือ การสัง่และการสอนให้ทํา หรือบอกวิธีการทํา  

อยา่งชดัเจน ซึง่รูปแบบนีจ้ะใช้ได้ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาเห็นวา่ผู้ใต้บงัคบับญัชาไม่

มีความรู้ ไมมี่ความมัน่ใจในการปฏิบตังิาน หรือกรณีท่ีต้องการให้งานเสร็จ

สิน้โดยเร็ว 

2. การสอนงานแบบดงึ คือ การท่ีผู้บงัคบับญัชาพจิารณาลกัษณะเฉพาะตวั  

     ของผู้ใต้บงัคบับญัชา แล้วดงึข้อดีออกมาใช้ในการปฏิบตังิาน 

ทัง้ 2 รูปแบบจะต้องลดอคตแิละข้อสนันิษฐานสว่นตวัทัง้ผู้บงัคบับญัชา และ 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาและควรจดัทําข้อตกลงทัง้คําพดูหรือลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนั  

  ข้อดี 

1. ผู้บงัคบับญัชาสามารถมอบงานได้มากขึน้ 

2. ผู้บงัคบับญัชาไมต้่องเสียเวลาในการแก้ไขงาน 

3. ผู้ใต้บงัคบับญัชาไมต้่องทนรับคําตําหนิ 

4. ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะได้ประโยชน์จากทัง้ประสบการณ์ของตวัเองและ

ประสบการณ์ของผู้บงัคบับญัชา และขณะเดียวกนั ผู้บงัคบับญัชา ก็

สามารถรู้ถึงปัญหาของผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วย 

5. เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  
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ข้อจาํกัด 

1. ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ใต้บงัคบับญัชา มกัมีอคติ 

2. ผู้บงัคบับญัชาไมค่อ่ยมีเวลาในการสอนงาน 

3. ขาดการประเมินผลของการสอนงานทัง้ของผู้บงัคบับญัชาและ

ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

4. ผู้ใต้บงัคบับญัชามกัขาดแรงจงูใจในการทํางานท่ีเพิ่มมากขึน้ 

การทํางาน เป็น การปฏิบตังิานอยา่งถกูวิธีให้ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ แตก่ารสอนงาน 

 คือ การถ่ายทอด ประสบการณ์จากผู้บงัคบับญัชาและสิ่งท่ีมีอยูไ่ปสูผู่้ ใต้บงัคบับญัชา ผลลพัธ์

ของการสอนงาน คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ รวมไปถึงทศันคตท่ีิเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

ผู้สอนงานต้องการได้ แตท่ัง้นีผ้ลลพัธ์ของการสอนงานจะต้องขึน้อยูก่บัผู้สอนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

พ่ีเลีย้ง (Mentoring) 
 

  พ่ีเลีย้ง หมายถึง กระบวนการสอนงาน  (Coaching) ท่ีไมจํ่าเป็นต้องเป็น

ผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้สอนงาน หากแตเ่ป็นบคุคลอ่ืนในหนว่ยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็น “พ่ีเลีย้ง” ซึง่

หมายถึง การเป็นผู้สนบัสนนุ เป็ นกําลงัใจ คอยให้ความชว่ยเหลือ เป็นผู้สอนการปฏิบตังิานให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ ทัง้นี ้ประเดน็สําคญัของการพฒันาบคุลาก รโดยระบบพ่ีเลีย้งนีข้ึน้อยูก่บัการ

กําหนดตวัพ่ีเลีย้งให้มีความเหมาะสมกบัผู้ถกูสอนงานและถกูกบังานท่ีจะสอนด้วย  

  คณุสมบตัท่ีิสําคญัของผู้ ท่ีจะเป็นพ่ีเลีย้ง ได้แก่  

- มีความพร้อม มีความเตม็ใจ ท่ีจะเป็นพ่ีเลีย้ง 

- มีความคดิในเชิงบวก และมีอารมณ์ท่ีมัน่คง 

- มีความอดทน เสียสละและรับผิดชอบสงู 

- มีความรอบรู้ในเนือ้งาน หรือ มีอายงุานท่ีมากกวา่  

- มีการส่ือสารท่ีดี และเป็นผู้ รับฟังท่ีดี  

นอกเหนือจากการเลือกพ่ีเลีย้งให้เหมาะสมแล้ว พ่ีเลีย้งควรได้รับ การพฒันา 

ความรู้ ความสามารถ โดยอาจจะใช้การฝึกอบรม (Training) หรือเทคนิคอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจาก

การฝึกอบรม (Non-Training) ในการพฒันา เพ่ือให้การสอนงานท่ีประสบผลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ขององค์กรตอ่ไป 
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การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
 

การเพิ่มคณุคา่ในงาน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาออกแบบลกัษณะ  

งานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานแตกตา่งไปจากเดมิ โดยเน้นให้เกิดความชํานาญในงานท่ี

หลากหลายมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มคณุคา่ในงาน  

1. เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม ่และเปล่ียนมมุมองใหม ่ในการทํางาน 

2. เพ่ือพฒันาและแสวงหาความชํานาญท่ีมากขึน้จากงานใหม่ๆ  

3. เพ่ือพฒันาการบริหารเชงิลกึและท้าทายมากย่ิงขึน้ 

รูปแบบของการเพิ่มคณุคา่ในงาน 

1. การเพิ่มคณุคา่ให้กบัคา่งานเชน่เดียวกนั คือ ทํางานในระดบัเดียวกนั  

2. การเพิ่มคณุคา่ในงานท่ีมีคา่งานสงูกวา่งานท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่รูปแบบนี ้

จะสง่ผลให้บคุลากรมีโอกาสในการตดัสินใจ และสง่เสริมให้มีความพร้อมท่ี

จะรับผิดชอบงานในตําแหนง่ท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได้ 

กลุ่มเป้าหมายของการเพิ่มคณุคา่ในงาน เหมาะสําหรับบคุลากรท่ีทํางาน 

เดมิๆ ซํา้ๆ ใช้ทกัษะในการปฏิบตังิานซํา้ๆ ไมท้่าทาย 

การเพิ่มคณุคา่ในงานนัน้ ผู้บงัคบับญัชาจะต้องสํารวจขอบเขตความรับผิดชอบ  

งานของผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งละเอียด รอบคอบ เพ่ือพจิารณามอบหมายงานท่ียากขึน้ให้

เหมาะสมกบับคุคล โดยจะ ต้องคอยแนะนําแนวทางการปฏิบตั ิ ตดิตามและประเมินผลจากงาน

ท่ีมอบหมายด้วย 
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การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
 

  การเพิ่มปริมาณงาน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาออกแบบเพ่ือเพิ่ม

ปริมาณงานให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยลกัษณะงานท่ีมีมลูคา่ไมแ่ตกตา่งไปจากขอบเขตงานท่ี

รับผิดชอบในปัจจบุนั  

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพิ่มทกัษะในการบริหารจดัการแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2. เพ่ือเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใหมใ่นงานท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มขึน้ 

รูปแบบการเพิ่มปริมาณงาน จะเน้นท่ีการเพิ่มปริมาณงานท่ีมีมลูคา่ไมต่า่งไป 

จากงานท่ีรับผิดชอบ เป็นการเพิ่มท่ีปริมาณของงานเทา่นัน้ 

  กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสําหรับบคุลากรท่ีไมมี่ความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน  

  ข้อดี 

1. ประหยดัเวลา และงบประมาณ 

ข้อจาํกัด 

1. ผู้ใต้บงัคบับญัชามกัเกิดอคตไิด้งา่ย 

การเพิม่ปริมาณงานนัน้ จะต้องพจิารณาความสามารถของบคุลากรเป็นหลกัสําคัญ  

หากมีปริมาณงานมากอยูแ่ล้ว การพฒันาในรูปแบบนีจ้ะไมเ่หมาะสม ทัง้นี ้จะต้อง มีการวางแผน

ระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั กําหนดเป้าหมายหรือ

ตวัชีว้ดัผลการทํางาน (KPI:Key Performance Indicators) ให้เป็นตวัเลขท่ีจบัต้องได้ เพ่ือ

แก้ปัญหาข้อข้องใจท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
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การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
 

  การมอบหมายโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาออกแบบเพ่ือ

พฒันาบคุลากรโดยการมอบหมายโครงการให้กบับคุคลหรือกลุม่ เป็นผู้ ดําเนินการ ซึง่จะเป็น

โครงการท่ีมีขอบเขตไมก่ว้างมาก โดยผู้บงัคบับญัชากําหนดชว่งเวลาท่ีชดัเจนให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา

บริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จ 

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่นของบคุลากร  

2. เพ่ือฝึกทกัษะในการทํางานเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการนัน้ๆ  

3. เพ่ือฝึกทกัษะในการบริหารจดัการของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

4. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเล่ือนระดบั สรรหาบคุลากรดีเดน่ หรือผู้ สืบทอด 

      ทายาทตําแหนง่งานได้  

  รูปแบบการมอบหมายโครงการ จะเน้นท่ีการมอบโครงการให้รับผิดชอบตัง้แต่

ต้นจนเสร็จสิน้โครงการ และต้องมีการวางแผน กําหนดชว่งเวลา มีกิจกรรม งบประมาณ ผลลพัธ์ 

รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลโครงการด้วย 

  กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสําหรับบคุลากรท่ีมีความเบ่ือหนา่ยในงานเดมิ  

  ข้อดี 

1. ประหยดัเวลาและงบประมาณ 

2. สามารถลงมือปฏิบตัจิริง 

  ข้อจาํกัด  

1. ก่อให้เกิดอคตไิด้งา่ย 

2. มกัเลือกโครงการท่ีไมเ่หมาะสมกบับคุคล 

ข้อควรระวงัในการมอบหมายโครงการ คือ การคดัเลือกโครงการ ท่ีสามารถ 

ตอบสนองตอ่เป้าหมายขององค์กร และเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผู้ รับมอบหมาย

โครงการ ทัง้นี ้ควรเปิดโอกาสให้บคุลากรได้สอบถาม และปรึกษาผู้บงัคบับญัชา เพ่ือให้เกิดการ

พฒันาบคุลากรตามท่ีมุง่หวงัไว้ 
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2.3 เทคนิคท่ีใช้กับกลุ่ม/ทีม 

 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
 

  การหมนุเวียนงาน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บงัคบับญัชาวางแผนสบั /เปล่ียน/

หมนุเวียนงาน ท่ีอยูใ่นขอบขา่ยงานเดียวกนั เพ่ือการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นกลุม่ /ทีม  โดย

เน้นการเพิ่มมลูคา่งาน และเน้นการเปล่ียนงาน ไมใ่ช ่การเปล่ียนตําแหนง่  

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความชํานาญในขอบเขตงานท่ีกว้างขึน้ 

2. เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั  

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรให้หนว่ยงาน กรณีท่ีมีการขาดงาน 

ลาออก โอน โยกย้าย ฯลฯ 

รูปแบบ  

1. การหมนุเวียนงานระหวา่งสายงานเดียวกนั 

2. การหมนุเวียนงานตา่งสายงานกนั 

กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสําหรับบคุลากรท่ีมีความเบ่ือหนา่ยในการทํางานท่ีซํา้ๆ  

จําเจ และกลุม่/ทีม ท่ีมีการลาออก โอน โยกย้าย เพ่ือท่ีจะสามารถทํางานแทนได้  

  ข้อดี 

1. ประหยดัเวลาและงบประมาณ 

2. ลงมือปฏิบตัไิด้จริง 

3. มีทกัษะการทํางานท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ 

ข้อจาํกัด 

1. ก่อให้เกิดอคตไิด้งา่ย 

2. การหมนุเวียน สบัเปล่ียนงานไมเ่หมาะสม 

3. ลกัษณะงานเชงิเทคนคิเฉพาะทาง หรือวิชาชีพ จะไมค่อ่ยประสบความสําเร็จ 

การหมนุเวียนงานจะต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจทัง้ผู้หมนุเวียนงานด้วยกนัเอง  

และระหวา่งผู้บงัคบับญัชาของผู้ถกูหมนุเวียนงาน อีกทัง้ยงัต้องมีการกําหนดระยะเวลาของกา ร

หมนุเวียนงานอยา่งชดัเจน เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนั รวมไปถึงผู้บงัคบับญัชาจะต้องเป็นพ่ีเลีย้ง

ให้กบัผู้หมนุเวียนงานด้วย  
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การจับคู่หู (Buddy Working) 
 

  การจบัคูห่ ูหมายถึง การจบัคูก่บัเพ่ือนร่วมงานท่ีมีขอบขา่ยการทํางานเดียวกบั 

หรือ มี Competency ในระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ชว่ยกนัทํางานในหน้าท่ีให้สมบรูณ์  

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกิดการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทํางานระหวา่งกนั  

3. เพ่ือให้เกิดขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

รูปแบบ 

1. การจบัคูห่ท่ีูมี Competency เดียวกนั หรือสายงานเดียวกนั 

2. การจบัคูห่ท่ีูมี Competency คล้ายกนั หรือตา่งสายงานกนั 

กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสําหรับหนว่ยงานท่ีมีบคุลากรใหมเ่ข้ามา 

การจบัคูห่ ูจะต้องสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัก่อนการ จบัคู ่โดย 

จะต้องเปิดใจกว้างทัง้ 2 ฝ่าย ท่ีสําคญัคูห่คูนใดคนหนึง่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ  ทกัษะ

และความชํานาญในงานนัน้ๆและผู้บงัคบับญัชาต้องสนบัสนนุในด้านตา่งๆ ทัง้งบประมาณ วสัด ุ

อปุกรณ์ รวมทัง้สร้างขวญัและกําลงัใจ และบรรยากาศท่ีดีในการทํางานร่วมกนั  
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การทบทวนหลังการปฏบัิติ  (After Action Reviews – AAR) 
 

คือ การประชมุกลุม่เพ่ือทบทวนการปฏิบตัใินภารกิจท่ีได้ทําไปแล้ววา่มีผลอยา่งไร  และมี 

อะไรท่ีเป็นความรู้  บทเรียน และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตัใินครัง้ตอ่ไป ทัง้ของตนเอง และบคุคลอ่ืน 

รูปแบบ 

1. แบบเป็นทางการ (Formal) มีรูปแบบการจดัและบทบาทในเวทีท่ีชดัเจน  

2. แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal) มีรูปแบบการจดัท่ีไมเ่ป็นทางการ/นอกเวลา

ไมกํ่าหนดบทบาทท่ีชดัเจน และการสนทนาไมเ่รียงตามวาระ 

คาํถามหลักของการถอดบทเรียน 

1. What     หวัข้อเร่ืองท่ีจะถอดบทเรียน  

2. Why      เหตผุลท่ีต้องมีการถอดบทเรียน(ปัญหาทีเ่กิดขึน้)  

3. How      ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งไร 

4. Who      ใครคือผู้ เก่ียวข้องกบัการดําเนินการ 

5. Where   หนว่ยงาน/เขตพืน้ท่ี/สถานท่ีการดําเนินการ 

6. When    ระยะเวลาในการดําเนนิการ  

กระบวนการของการถอดบทเรียน 

1. จดัเวที / ประชมุ / ถอดองค์ความรู้  

2. รวบรวมประเดน็ความรู้/ปัญหาให้เป็นรูปธรรม  

3. สร้างระบบ/พืน้ท่ีรองรับความรู้นัน้ (คลงัความรู้)  

4. ส่ือสาร/แจ้ง/เปิดชอ่งทางในการเข้าหาคลงัความรู้นัน้  

5. สร้างระบบรองรับการตอ่ยอดความรู้นัน้ๆให้ทนัสมยั  

ข้อดี 

1. บรรยากาศไมเ่คร่งเครียด 

2. ผอ่นคลายสบายใจท่ีจะแลกเปล่ียน  

3. ได้ภาคภมูิใจในตนเอง/และความสําเร็จของกลุม่  

4. คดิเชิงบวก มองอนาคต ชอ่งทางใหม่ๆ  ร่วมกนั  
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อ้างอิง 
 

เกศรา   รักชาติ. (2549). องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Awakening Organization).   

กรุงเทพมหานคร : เนชัน่มลัตมีิเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน). 

ดร. สจุิตรา ธนานนัท์ (2548) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development)  

กรุงเทพมหานคร:ที พี เอ็น เพรส  

ดร. สจุิตรา ธนานนัท์  (เอกสารประกอบการสอนวิชา PA 781) การประเมนิศกัยภาพและการ 

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Competency Assessmentand Human Resource 

Development ) 

บดนิทร์ วิจารณ์ (2547) การจดัการความรู้ .... สูปั่ญญาปฏิบตั ิ. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมกมลพมพ์ 

อาภรณ์   ภู่วิทยาพนัธุ์. (2548).  สอนงานอยา่งไรให้ได้งาน (Coaching). กรุงเทพมหานคร : เอช  

อาร์เซน็เตอร์จํากดั. 

Kathy Zukof . Implement after action review  

Starcevich, M. M., Coach, Mentor : Is there a difference?  Source :  

 http : //www.coachingandmentoring.com/mentsurvey.htm A. 

What is Mentoring? Source : http://www.wisegeek.com/what-is-mentoring.htm 

 

บทความ 

บทความ การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยชยัยศ อ่ิมสวุรรณ์  โดย เดลินิวส์  

วนั พธุ ท่ี 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 

8 เคลด็ลพัธ์การระดมสมอง www.re-know.com Review จากบทความของ Bob Sutton 

“การระดมสมอง (Brainstorming) “ เรียบเรียงโดย เภสชักรประชาสรรณ์แสนภกัดี 

วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration Method) ฐานกิา บษุมงคล พยบ. พยม. ปวค.  

(12 ก.พ.2552) 

 

Web site 

http://share.psu.ac.th/blog/kmtips/4785 

http://www.kr.ac.th/ebook2/sanan_p/06.html 

 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-mentoring.htm�
http://www.kr.ac.th/ebook2/sanan_p/06.html�


คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

ส่วนที่ 3 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

การฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

 

บทนํา 

 การจดัฝึกอบรม ต้องมีการดําเนนิการอยา่งเป็นระบบตัง้แตก่ารกําหนดความต้องการ

จําเป็นในการฝึกอบรม หรือการกําหนดความสามารถหรือสมรรถนะท่ีจําเป็นในการฝึกอบรม

(Define Training needs) การสร้างและพฒันาหลกัสตู ร(Design and Plan Training)  การ

ดําเนินการฝึกอบรม (Provide for Training)  และการประเมินตดิตามผลการฝึกอบรม (Evaluate 

Training) ซึง่เม่ือ ได้กําหนดความต้องการ จําเป็นในการฝึกอบรมมาแล้ว การดําเนินงานจดั

ฝึกอบรม เพ่ือให้ได้คณุภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์โครงการ จําเป็นต้องมีกา รดําเนินงานอยา่ งเป็น

ระบบ ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงันัน้ กรมปศสุตัว์จงึได้มีการกําหนด

หลกัเกณฑ์เพ่ือให้การดําเนินการจดัฝึกอบรมของกรมปศสุตัว์เป็นมาตรฐานเดียวกนั  และใช้เป็น

หลกัการประกนัคณุภาพการฝึกอบรม ให้เกิดประสิทธิผล ความคุ้มคา่และความเช่ือมัน่ ในระบบ

การจดัฝึกอบรมของกรมปศสุตัว์ท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัองค์กร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การจดัฝึกอบรมของกรมปศสุตัว์มีการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบตามหลกั

วิชาการท่ีถกูต้อง 

2. เพ่ือให้การจดัฝึกอบรมของกรมปศสุตัว์เกิดประโยชน์สงูสดุ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพงึพอใจและเช่ือมัน่ในมาตรฐานการฝึกอบรมของ

กรมปศสุตัว์ 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 กระบวนการจดัฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสําคญั ดงันัน้ 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามขัน้ตอนตา่งๆเ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลเุป้าหมายสงูสดุ

ขององค์กร 

 กรมปศสุตัว์จงึได้กําหนดหลกัเกณฑ์การฝึกอบรมขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานจดั

ฝึกอบรมของหนว่ยงานภายในกรมปศสุตัว์ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกนั เป็นหลกัการประกนั

คณุภาพการฝึกอบรมของกรมปศสุตัว์ โดย หลกัเ กณฑ์การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมกรม       

ปศสุตัว์ ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 7 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
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 มาตรฐานท่ี 1  การกาํหนดหลักสูตรและจัดทาํโครงการฝึกอบรม 

   ตวัชีว้ดั 1.1 การกําหนดหลกัสตูรการฝึกอบรม 

    1.2 การจดัทําโครงการฝึกอบรม 

 

 มาตรฐานท่ี 2 การคัดเลือกและสรรหาวทิยากร 

   ตวัชีว้ดั 2.1 การคดัเลือกและสรรหาวิทยากร 

 

 มาตรฐานท่ี 3 การกาํหนดเทคนิควธีิการฝึกอบรม  

   ตวัชีว้ดั 3.1 การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม  

 

 มาตรฐานท่ี 4 การกาํหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

   ตวัชีว้ดั 4.1 การกําหนดและคดัเลือกผู้ เข้าอบรม 

 

 มาตรฐานท่ี 5 การกาํหนดสถานท่ีฝึกอบรม 

   ตวัชีว้ดั 5.1 การกําหนดสถานท่ีฝึกอบรม 

 

 มาตรฐานท่ี 6 การวัดและประเมนิผลการฝึกอบรม 

   ตวัชีว้ดั 6.1 กําหนดวิธีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 
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มาตรฐานท่ี 1 การกาํหนดหลักสูตรและจัดทาํโครงการฝึกอบรม 

คาํอธิบายมาตรฐาน การกําหนดหลกัสตูรและจั ดโครงการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหนึง่ และ

เป็นกระบวนการในการบริหารจดัการฝึกอบรมท่ีสําคญั เพ่ือแก้ปัญหา

ของหนว่ยงานและองค์กร โดยมุง่เน้นการพฒันาด้วยวิธีการฝึกอบรม

โดยหนว่ยงานภายใน เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้ ทกัษะ ทศันคต ิและ

พฤตกิรรมในการปฏิบตังิานอยา่งมีคณุภาพ บรรลวุั ตถปุระสงค์ของ

องค์กร 

ตัวบ่งชีม้าตรฐานท่ี 1 ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 1.1 การกําหนดหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ตวัชีวั้ดท่ี 1.2 การจดัทําโครงการฝึกอบรม 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วธีิการ) 

1.1 การกําหนด

หลกัสตูรการ

ฝึกอบรม 

1.1.1 มีการวิเคราะห์กําหนดหลกัสตูรให้ตรงตาม

ความต้องการหรือความสามารถท่ีจําเป็น โดย

พจิารณาจากคณุภาพงานหรือผลผลติท่ีต้องการ 

1.1.2 กําหนดขอบเขตของหลกัสตูรให้ชดัเจน

สอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลและ

หนว่ยงาน 

1.1.3 กําหนดรายละเอียดของหลกัสตูร 

ประกอบด้วย หมวดวิชา/หวัข้อวิชา/และระยะเวลา

ของแตล่ะหวัข้อวิชา 

1.1.4 แตล่ะหวัข้อวิชา กําหนดวตัถปุระสงค์และ

แนวทางฝึกอบรม หรือประเดน็เนือ้หา 

ประกอบด้วยแนวคดิ ทฤษฎี วิธีปฏิบตั ิการ

ประยกุต์ใช้ เป็นต้น 

1.1.5 แตล่ะหวัข้อวิชากําหนดเทคนิค วิธีการ หรือ

ส่ือท่ีใช้ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัแนวทาง

ฝึกอบรม 

 

1.1.1 ตารางวิเคราะห์หลกัสตูร

จากแผนพฒันารายบคุคลตาม

แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

1.1.2  ตารางวิเคราะห์หลกัสตูร

และกําหนดขอบเขตของหลกัสตูร  

(Performance and 

Competency-Courses Matrix) 

1.1.3 เอกสารโครงการฝึกอบรม 

1.2 การจดัทํา

โครงการ

1.2.1 โครงการฝึกอบรมประกอบด้วยหวัข้อตา่งๆ

ท่ีสําคญัครบถ้วน ดงันี  ้

1.เอกสารโครงการฝึกอบรม 

2.เอกสารรายละเอียด
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ฝึกอบรม      - ช่ือโครงการ/หลกัสตูร 

     - หลกัการและเหตผุล 

     - วตัถปุระสงค์การฝึกอบรม 

     - กลุม่เป้าหมาย 

     - รายละเอียดเนือ้หาหลกัสตูร 

     - สถานท่ีฝึกอบรม 

     - ระยะเวลา ชว่งเวลาการฝึกอบรม 

     - วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 

     - ท่ีปรึกษาโครงการฝึกอบรม 

     - ผู้ รับผดิชอบโครงการฝึกอบรม 

     - งบประมาณการฝึกอบรม 

     - การประเมินผลและตดิตามผลการฝึกอบรม 

1.2.2 เขียนรายละเอียดแตล่ะหวัข้อชดัเจน 

ถกูต้องครบถ้วน และสอดคล้องกนัทัง้โครงการ  

1.2.3 กําหนดตารางการฝึกอบรม จดัลําดบัแตล่ะ

หวัข้อการฝึกอบรม ตามลําดบัชว่งเวลาก่อน-หลงั

ได้ชดัเจน  สอดคล้องกบัการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์โครงการฝึกอบรม 

1.2.4 จดัทํารายละเอียดงบประมาณ เพ่ือให้

ได้รับการจดัสรรอยา่งเหมาะสมเพียงพอ และ

สอดคล้องกบัระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

จดัทํารายช่ือผู้ เข้ารับการอบรมตาม

กลุม่เป้าหมายท่ีกําหนด 

1.2.5 ได้รับอนมุตัโิครงการฝึกอบรม งบประมาณ

และรายช่ือผู้ เข้าอบรมตามลําดบัขัน้ตอน 

งบประมาณ 

3. เอกสารรายช่ือผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

4. เอกสารการอนมุตัจิากผู้บริหาร

ระดบัสงูตามลําดบั 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

มาตรฐานท่ี 2 การคัดเลือกและสรรหาวทิยากร 

คาํอธิบายมาตรฐาน การคดัเลือกและสรรหาวิทยากร เป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จท่ีสําคญั

ท่ีสดุของโครงการฝึกอบรม วิธีการคดัเลือกและสรรหาวิทยากรต้องมี

ความชดัเจน เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้วิทยากรท่ีมีคณุสมบตัติรงตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการมากท่ีสดุ โดยต้องมีความรู้  ความสามารถ 

และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเนือ้หาให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้ และ

นําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค์โครงการฝึกอบรม 

ตวับ่งชีม้าตรฐานท่ี 2 ประกอบด้วย 1 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 2.1 การคดัเลือกและสรรหาวิทยากร 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/

เคร่ืองมือ/วธีิการ) 

2.1 การ

คดัเลือก

และสรรหา

วิทยากร 

2.1.1 พจิารณาจากคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ ตรงตาม

หวัข้อวิชาหรือหลกัสตูรท่ีกําหนด 

2.1.2 พิจารณาผลงานหรือประสบการณ์ตรงกบัหลกัสตูร หวัข้อ

เร่ืองหรือเนือ้หาท่ีกําหนด 

2.1.3 พจิารณาความสามารถในการถ่ายทอด ส่ือสารได้นา่สนใจ 

เข้าใจงา่ย ชดัเจน บคุลกิภาพ ทว่งทา่ นํา้เสียง เป็นมติร กระตุ้น

การเรียนรู้ดี 

2.1.4 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี

สว่นร่วม สามารถตอบคําถามให้ข้อมลูย้อนกลบั(Feedback) แก่

ผู้ เรียนได้ชดัเจน 

2.1.5 มีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย รวมทัง้ส่ือการ

สอน เอกสารการสอน สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา และมีความ

เหมาะสมตรงตามกลุม่เป้าหมาย 

 

1. ประวตัวิิทยากร 

2. สรุปรายงานการ

ประเมินผล

วิทยากร 

3. เอกสาร ส่ือ หรือ

แผนการสอนของ

วิทยากร 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

มาตรฐานท่ี 3 การกาํหนดเทคนิควธีิการฝึกอบรม 

คาํอธิบายมาตรฐาน เทคนิควิธีการฝึกอบรม คือ การนําเคร่ืองมือ วิ ธีการตา่งๆมาใช้ในการ

ถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ทกัษะ และทศันคตท่ีิเหมาะสม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ตามวตัถปุระสงค์โครงการฝึกอบรม การกําหนดเทคนิค วิธีการ

ฝึกอบรมต้องพิจารณาวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ คณุสมบตัิ

ความสามารถ ทั ้ งข้อดี ข้อจํากดั ในแตล่ะเทคนิควิธีการ ให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้องทัง้เนือ้หาสาระของหลกัสตูร 

ตวับ่งชีม้าตรฐานท่ี 3 ประกอบด้วย 1 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 3.1 การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/

เคร่ืองมือ/วธีิการ) 

3.1 การ

กําหนด

เทคนิค

วิธีการ

ฝึกอบรม 

3.1.1 มีการกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมท่ี

ชดัเจน 

3.1.2 มีการกําหนดวิธีการฝึกอบรมในรายละเอียด เนือ้หา

หลกัสตูรของแตล่ะหวัข้อวิชาชดัเจน 

3.1.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีใช้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การ

ฝึกอบรม เนือ้หาวิชาและระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.1.4 เทคนคิ วิธีการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคล้องกบัทกัษะ 

ความสามารถเฉพาะของวิทยากร 

3.1.5 เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีใช้สอดคล้องกบักลุม่ผู้ เข้าอบรม  

1. โครงการ

ฝึกอบรมมีการ

กําหนดเทคนิค

วิธีการฝึกอบรม

ชดัเจน 

2. สรุปรายงานการ

ประเมินผล

โครงการ 

3. ภาพกิจกรรม 

เอกสาร ส่ือการ

เรียนการสอน ท่ีใช้

แสดงถึงเทคนิค 

วิธีการฝึกอบรม  

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

มาตรฐานท่ี 4 การกาํหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

คาํอธิบายมาตรฐาน การกําหนดผู้ เข้าอบรมและการคดัเลือกเป็นขัน้ตอนหนึง่ของการ 

ฝึกอบรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ความสําเร็จของโครงการฝึกอบรม  

การดําเนินงานเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์โครงการอยา่งมีประสิทธิภาพไ ด้

นัน้ จําเป็นต้องมีการกําหนดคณุสมบตัผิู้ เข้าอบรม จํานวน

กลุม่เป้าหมาย ตลอดจนวิธีการคดัเลือกผู้ เข้าอบรมท่ีมีความเหมาะสม

ถกูต้องและสอดคล้องกบัหลกัวิชาและวตัถปุระสงค์โครงการ 

ตวับ่งชีม้าตรฐานท่ี 4 ประกอบด้วย 1 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 4.1 การกําหนดและคดัเลือกผู้ เข้าอบรม 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/

เคร่ืองมือ/วธีิการ) 

4.1 การ

กําหนดและ

คดัเลือกผู้

เข้าอบรม 

4.1.1 มีการกําหนดคณุสมบตัแิละจํานวนกลุม่เป้าหมายท่ี

ชดัเจนไว้ในโครงการฝึกอบรม 

 4.1.2 การกําหนดคณุสมบตัผิู้ เข้าอบรมหรือกลุม่เป้าหมายตรง

ตามบทบาทหน้าท่ี หรือสมรรถนะท่ีจําเป็นต้องได้รับการ

ฝึกอบรม 

4.1.3 การกําหนดจํานวนผู้ เข้าอบรมเหมาะสมสอดคล้องกบั

เทคนิควิธีการฝึกอบรม หรือกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีใช้  

4.1.4 มีการคดัเลือกผู้ เข้าอบรมตามขัน้ตอนวิธีการและตรง

ตามคณุสมบตั ิและจํานวนเป้าหมายท่ีระบไุว้ในรายละเอียด

โครงการ 

4.1.5 กําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาต้องมีแผนหรือแนวทางการ

สนบัสนนุให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ ทกัษะ ท่ีได้จากการฝึกอบรม

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน 

1. โครงการ

ฝึกอบรม 

2. สรุปการ

ประเมินผล

โครงการ 

3. หนงัสือคดัเลือก 

หนงัสืออนมุตัผิู้ เข้า

อบรม 

4. แผนหรือ

กิจกรรมสนบัสนนุ

การนําความรู้มา

ประยกุต์ใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 

 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 

 

กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่

โทร 02 653 4444 ตอ่ 2151-2153 โทรสาร 02 653 4927 E-mail Address : hrd_dld@hotmail.com 

 

มาตรฐานท่ี 5 การกาํหนดสถานท่ีฝึกอบรม 

คาํอธิบายมาตรฐาน การกําหนดสถานท่ีสําหรับฝึกอบรม ต้องมีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การ

เรียนรู้ มีสิง่อํานวยความสะดวก เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ

ฝึกอบรมของหลกัสตูรท่ีกําหนด เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์โครงการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวับ่งชีม้าตรฐานท่ี 5 ประกอบด้วย 1 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 5.1 การกําหนดสถานท่ีฝึกอบรม 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลที่ต้องการ 

(หลักฐานที่แสดง/

เคร่ืองมือ/วธิีการ) 

5.1 การ

กําหนด

สถานท่ี

ฝึกอบรม 

5.1.1 มีการกําหนดสถานท่ีสําหรับฝึกอบรมชดัเจนในโครงการ

ฝึกอบรม 

 5.1.2 สถานท่ีฝึกอบรมท่ีกําหนด มีบรรยากาศโดยรวมเอือ้ตอ่

การเรียนรู้ สงบ ร่มร่ืน การเดนิทางสะดวก ปลอดภยั 

5.1.3 มีสิง่อํานวยความสะดวก โสตทศันปูกรณ์ อปุกรณ์ การ

ตดิตอ่ส่ือสารเพียงพอ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

5.1.4 ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจํานวนห้องเพียงพอ

เหมาะสมกบัจํานวนผู้ เข้าอบรม และกิจกรรมฝึกอบรมท่ี

นํามาใช้ 

5.1.5 ลกัษณะห้องฝึกอบรม สามารถจดัห้องเรียนได้ตาม

กิจกรรม เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีกําหนด แสง สี เสียง 

อณุหภมูิห้องเรียนเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ 

1. โครงการ

ฝึกอบรม 

2. สรุปการ

ประเมินผล 

3. ภาพกิจกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 

 

 

 

 



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 

 (Non Training / On the Job Training) 
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มาตรฐานท่ี 6 การวัดและประเมนิผลการฝึกอบรม 

คาํอธิบายมาตรฐาน การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการวดัผลการฝึกอบรม เพ่ือให้

ทราบถึงผลการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบทัง้กระบวนการวา่บรรลผุลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายการฝึกอบรมหรือไม ่เพียงใด โดยพจิารณาจาก

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายโครงการฝึกอบรมเป็นหลกั 

ตวับ่งชีม้าตรฐานท่ี 6 ประกอบด้วย 1 ตวัชีว้ดั คือ 

 ตวัชีวั้ดท่ี 6.1 การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

ตวัชีวั้ด ประเดน็พจิารณา ข้อมูลท่ี

ต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/

เคร่ืองมือ/วธีิการ) 

6.1 การวดั

และ

ประเมินผล

การฝึกอบรม 

6.1.1 มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลและติดตามผลการ

ฝึกอบรมทกุหลกัสตูรในโครงการฝึกอบรม 

6.1.2 การกําหนดแนวทางการประเมินและตดิตามผลการ

ฝึกอบรมมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์โครงการฝึกอบรมท่ีกําหนด 

6.1.3 มีเคร่ืองมือและวิธีการวดัผลการฝึกอบรมตามแนวทางท่ี

กําหนดในโครงการฝึกอบรม 

6.1.4 มีการวดัและประเมินผลการฝึกอบรมทกุหลกัสตูรอยา่ง

น้อย 2 ระดบั คือ 

          1> การประเมินปฏิกิริยาผู้ เข้าอบรมตอ่การบริหารจดัการ

โครงการฝึกอบรม เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ 

          2> การประเมินการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรม เพ่ือให้ทราบ

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม  

          3>การประเมนิผลการนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในการปฏบิตังิาน 

6.1.5 มีการสรุป รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมของทกุ

หลกัสตูร 

1. โครงการ

ฝึกอบรม 

2. วิธีการ

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การประเมินผล 

3. สรุปการ

ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ดําเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 

   2. ดําเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 

   4. ดําเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน (ข้อ 4 ต้องดําเนินการอย่างน้อย 2 ระดบั ขึน้อยูก่บั

วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร) 

   5. ดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
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(ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมที่เข้าระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม) 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัตกิารหลักสูตร “ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์” 

(Creative Thinking) ประจาํปีงบประมาณ 2553 (2 รุ่น) 

 

หลักการและเหตผุล 

  กรมปศสุตัว์ได้ตระหนกัถึงความสําคญั ของการ ดําเนินการปรับเปล่ียน

ระบบ การบริหาร ทรัพยากรบคุค ลเพ่ือตอบสนองตอ่การ เปล่ียนแปลง ทีเ่กิดขึน้ โดย ได้นํา

เคร่ืองมือด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ท่ี เก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลากร  คือ ระบบ

สมรรถนะ (Competency) และ ระบบ บริหารผลการปฏิบตังิาน  (Performance 

Management) มาใช้ และ กําหนดโครงการพฒันาขีดสมรรถนะไว้ในแผนกลยทุธ์การ

บริหารทรัพยากร บคุคล กรมปศสุตัว์ ปีงบประมาณ 2551-2553 ภายใต้มติคิวามสอดคล้องเชงิ

ยทุธศาสตร์ในประเดน็ยทุธศาสตร์ : พฒันาผู้บริหารและสร้างภาวะผู้ นําเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสําหรับการบริหารงานและการเปล่ียนแปลง มี เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : เพ่ือ

พฒันาผู้บริหารเพ่ือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง โดยกําหนด

เป้าหมายตวัชีว้ดัไว้ คือ ร้อยละ  50 ของข้าราชการระดบัหวัหน้าสว่น / กลุม่ มีการพฒันา

สมรรถนะด้านบริหารจดัการอยา่งน้อย 1 รายการสมรรถนะ โดยความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  

(Creative Thinking) เป็นสมรรถนะหลกั (Core Competency) รายการหนึง่ท่ีกรมปศสุตัว์

กําหนดให้มีขึน้  ซึง่ความคดิสร้างสรรค์ เป็นความถนดั (Aptitude) หรือ ความสามารถ (Ability) ท่ี

ตดิตวัมาแตกํ่าเนิดสว่นหนึง่แล้วยงัสามารถสร้างให้เกิดขึน้และพฒันาได้  ดงันัน้ การพฒันา

สมรรถนะความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในองค์กรตา่งๆ เร่ิมท่ีผู้บริหาร (Director) รองลงมาเป็น

ผู้บริหารระดบักลาง (Manager) และระดบัต้น (Supervisor) ลงไปถึงข้าราชการทกุคน  

มนษุย์ทกุคนมกัสร้าง  "กรอบ"  ปิดกัน้ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นเน่ือง 

ด้วยความกลวัผดิ กลวัถกูมองวา่ไมดี่ กลวัไมไ่ด้รับการยอมรับหรือคดิวา่คําตอบท่ีถกูต้องมีเพียง

คําตอบเดียว หรือคดิวา่ตวัเองไม่มีความคดิสร้างสรรค์ กรอบปิดกัน้ทัง้หลายเหลา่นีล้้วนถกูสร้าง

ขึน้จากตวัตนของเราเอง ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่ความคดิสร้างสรรค์และจําเป็นต้องถกูทลายด้วยตวั

เราเอง ความคดิจงึจะเป็นอิสระและสามารถคดิอะไรใหม่ๆ ได้โดยไมมี่ สิง่ขวางกัน้ความคดิ ดงันัน้

ในการฝึกอบรมความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์จงึเป็นเพียงวิธีการท่ีจะอธิบายและทําให้เกิดความเข้าใจ  
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มมุมองใหม่ๆ ท่ีตา่งไปจากเดมิ เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยการทลายกรอบความคดิท่ีปิดกัน้

ด้วยตวัของเราเอง   

  กรมปศสุตัว์เห็นความจําเป็นในการจั ดฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร หลกัสตูร 

“ความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์” (Creative Thinking)  จงึมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าท่ีดําเนนิการ

จดัฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น เพ่ือพฒันาสมรรถนะรายบคุคลของ ข้าราชการให้มีขีดสมรรถนะ

เพิ่มสงูขึน้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมปศสุตัว์กําหนด เกิด ประสิ ทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประโยชน์สงูสดุตอ่ภารกิจของกรมปศสุตัว์และประเทศชาตติอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิและเทคนคิในการเสริมสร้างความคดิ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทกัษะ ประสบการณ์ด้านเทคนิคและกระบวนการ

คดิสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกนั 

 

กลุ่มเป้าหมายและจาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผู้บงัคบับญัชาระดบัสว่น /กลุม่ท่ีผา่นการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการรายการ

สมรรถนะเร่ืองความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์ท่ี

คาดหวงั  

2. ผู้ บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป เห็นควรได้รับการพฒันาสมรรถนะความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ให้เดน่ขึน้ โดยให้ จดัลําดบัความสําคญั ตามลําดบั  ซึง่ดําเนินการจดั 2 

รุ่น รุ่นละ 40 คน  รวม 80 คน  

3. ต้องเป็นผู้ ท่ีไมเ่คยผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูรดงักลา่ว ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีจดั

มาแล้ว  

4. กองการเ จ้าหน้าท่ีจะตดิตามผลการฝึกอบรมภายใน 60 วนั หลงัจากผา่นการ

ฝึกอบรม ซึง่จะมอบหมายงานให้ปฎิบตัจิริงในการทํางานโดยผู้บงัคบับญัชาต้อง  
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มีการตดิตามเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ผา่นการฝึกอบรมนําความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ใน

การปฏิบตังิานและรายงานกองการเจ้าหน้าท่ีภายในเวลาท่ีกํา หนด 

 

วิธีการฝึกอบรม 

 บรรยายและใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบมีประสบการณ์ร่วมในการ

ฝึกอบรม (Experiential Training) อาทิ เชน่  Active Learning , Brain-based Learning และ 

NLP (Neuro-Linguistic Programming) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดจากความคดิสูจ่ติใจ และ นําสู่

การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม   ตลอดจนการสํารวจและประเมินตนเอง (Self-Assessment , 

Analysis ,Feedback) 

 

วัน เวลา  ระยะเวลา  และสถานที่ฝึกอบรม 

รุ่นท่ี 1  วนัท่ี 6-9 มิถนุายน 2553 จํานวน 3 วนั 3 คืน  

ณ  ธนฐัธิชาบรีุ เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ตรงข้ามเข้าย้อย) จ.เพชรบรีุ 

รุ่นท่ี 2   วนัท่ี 22-25 มิถนุายน 2553 จํานวน 3 วนั 3 คืน 

ณ  ธนฐัธิชาบรีุ เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ตรงข้ามเข้าย้อย) จ.เพชรบรีุ 

 

วทิยากร 

อาจารย์ศรัณย์  จนัทพลาบรูณ์   บริษัท 37.5 องศาเซลเซียส จํากดั   และทีมงาน 

 

รายละเอียดหลักสูตร 

     1. หัวข้อ   รู้จกัธรรมชาตขิองการคดิสร้างสรรค์                                (จํานวน 6 ชั่วโมง) 

             วัตถุประสงค์การเรียนรู้   

  เพ่ือปรับมมุมอง และสร้างแรงบนัดาลใจในการร่วมกนั 

   พฒันาความคดิสร้างสรรค์ของตนเองและทีมงาน 

             รายละเอียดของวิชา 

  1.  รู้จกัตนเองให้มากขึน้ในการใช้สมองสว่นซ้าย และขวา 

  2.  เรียนรู้ประเดน็สําคญัในธรรมชาตขิองการคดิสร้างสรรค์         

             วิธีการสอน  

  ทําแบบประเมินตนเอง/กิจกรรมกลุม่ และเด่ียว 
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    2. หัวข้อ   สํารวจบรรยากาศความคดิสร้างสรรค์ในหนว่ยงานของเรา ,ค้นพบไฟแหง่การ 

          คดิสร้างสรรค์ของตนเอง,เรียนรู้การพฒันาความคดิสร้างสรรค์สว่นบคุคล                           

                                                                                                                (จํานวน 3 ชั่วโมง) 

              วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

  เพ่ือเรียนรู้ และพฒันาแนวทางการสร้างความรู้สกึท่ีสนบัสนนุ

ให้เกิดการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ และมีไอเดียใหมใ่น

ชีวิตประจําวนั และการทํางาน 

               รายละเอียดของวิชา  

  1.  การมุง่พฒันาบรรยากาศเปิดท่ีชว่ยตอบรับความคดิใหม่  

                                          ขององค์กร 

  2.  ตระหนกัถึงความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ท่ียงัคงมีอยู่ 

                                             ในตนเอง 

  3.  การค้นพบ เปิด และทําลายกรอบความคดิท่ีอาจมีอยู ่

                วิธีการสอน  

  ทําแบบประเมนิบรรยากาศความคดิสร้างสรรค์/กิจกรรม

ทําลายกรอบ(แบบยอ่/แบบเตม็รูป) 

 3. หัวข้อ  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เก่ียวกบัเทคนิคการคดิสร้างสรรค์บางเทคนิค , 

        ร่วมกนัเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อยา่ง  

                     เป็นระบบตามขัน้ตอน 6’Fs*                                                  (จํานวน 6 ชั่วโมง) 

                 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

  เพ่ือเรียนรู้ และฝึกปฏิบตั ิเทคนิค ในการนําความคดิท่ีเป็นอิสระ 

สูค่วามใหมท่ี่สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของ

องค์กร และสร้างประสบการณ์ในการนํากระบวนการคดิ

สร้างสรรค์สิ่งใหมม่าใช้ร่วมกนั 

                 รายละเอียดของวิชา  

  1.  เทคนิคการคดิให้ได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ   

  2.  กระบวนการนําความคดิสร้างสรรค์ หรือไอเดียใหมสู่ก่าร  

                                                      ปฏิบตัจิริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

  3.  เพิ่มเตมิเทคนิคการคดิต้น เพ่ือให้ได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ   

       จํานวนมากในกระบวนการคดิสร้างสรรค์ และการคดิควบ   

                                                      เพ่ือสรุป ข้อมลูให้สามารถนําไปใช้งานได้ 
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  4.  เพิ่มเตมิเทคนิคการนําไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ใน 

       ชีวิตประจําวนัให้สามารถใช้งานได้ 

  5.  แนวทางการพฒันาคณุสมบตัขิองการเป็นผู้ นําสร้างสรรค์ 

                  วิธีการสอน  

  กิจกรรมทําเส่ียง (Risky cards)/กิจกรรมกลุม่ และเด่ียวมีการ

นํากรณีการปฏิบตังิานจริงมาใช้ปฏิบตัใินห้องสงัสรรค์ เพ่ือให้

สามารถมีแนวทางในการนําไปใช้งานจริงได้หลงัจบการ

สงัสรรค์ความคดิ 

    4. หัวข้อ   กิจกรรมการตามลา่หาความเป็นนกัคดิสร้างสรรค์ของตนเอง ,การให้การ 

                       สนบัสนนุกนัในการชว่ยกนัตอ่ยอดความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ ,ขัน้ตองในการเสนอ        

                       ความคดิใหม่ๆ ให้ได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชา,จะบริหารให้ความคดิ 

                       สร้างสรรค์ของผู้ใต้บงัคบับญัชาเกิดอยา่งตอ่เน่ือง และคงอยูอ่ยา่งยัง่ยืนได้   

                       อยา่งไรด้วยการใช้หลกั 3ช.                                                  (จํานวน 8 ชั่วโมง) 

                  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

  เพ่ือให้มัน่ใจในความสามารถคดิสร้างสรรค์ของตนเอง เรียนรู้

แนวทางการสนบัสนนุความคดิใหมท่ี่แตกตา่งให้เกิดอยา่ง

ตอ่เน่ืองในองค์กรร่วมกนั 

                   รายละเอียดของวิชา  

  1.  สร้างความมัน่ใจในความสามารถการคดิสร้างสรรค์ของตนเอง 

  2.  การร่วมกนัสนบัสนนุให้ทกุคนกล้าเสนอความคดิใหมท่ี่               

       แตกตา่งได้อยา่งตอ่เน่ือง 

  3.  เสนอความคดิใหมท่ี่แตกตา่งอยา่งไรให้เกิดการยอมรับ    

       และสนบัสนนุ 

  4.  เม่ือลกูน้องเสนอความคดิใหมจ่ะให้การสนบัสนนุความคดิ 

       ใหมก่บัลกูน้องอยา่งไร 

                    วิธีการสอน  

  การประเมิน Creativity Style (แบบประเมนิ/กิจกรรม mini 

rally) กิจกรรม Tri-O กิจกรรมปิดท้าย (ทางเลือกเพิ่มเตมิ) 
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 คณะที่ปรึกษาโครงการ 

 1. นายศริิวฒัน์ อินทรมงคล  รองอธิบดีกรมปศสุตัว์ 

2. นายอวยชยั ชยัยทุโธ   ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

3. นางภทัรวรรณ ล่ําดี หวัหน้ากลุม่พฒันาบคุลากร กองการ

เจ้าหน้าท่ี 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวปรารถนา พลายมาศ นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิาร  กลุม่พฒันา 

บคุลากร กรมปศสุตัว์ พญาไท กรุงเทพฯ   โทร.0-26534465 ,0-2653-4444 ตอ่ 2151,2153 , 

โทรสาร 0-2653-4927 

 

คณะทาํงาน 

 1. นาวสาวบญุศรี ทองผอ่งสวสัดิ ์ นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 

 2. นางสาวศริิกลุ กลิ่นทอง  นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 

 3. นางสาวธญันนัท์ สนิชยั  นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิาร 

4. นายธนกร ซิม้เกษม   เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตังิาน 

 6. นางนวภรณ์ สนศริิ   เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู 

 7. นส.พชันินท์ ซ้ายหัน่   บคุลากร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้สามารถนําความรู้ เทคนคิ วิธีการ และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมมา

ประยกุต์ใช้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดให้ผู้ ร่วมงานเกิดความเข้าใจตรงกนั 

 

งบประมาณ 

- คา่อาหาร คา่ท่ีพกั และคา่ใช้จา่ยระหวา่งการฝึกอบรมนบัจากลงทะเบียนจนถึงปิด

การฝึกอบรม  เบกิจา่ยจากโครงการฯ  (รุ่นท่ี 1 เงินจากกิจกรรมพฒันาปรับปรุงพนัธุ์

สตัว์ และรุ่นท่ี 2 เงินจากกิจกรรมพฒันาปรับปรุงพนัธุ์สตัว์และกิจกรร มพฒันา

อาหารสตัว์) รวม 2 รุ่นเป็นเงิน 600,460 บาท (จํานวนรุ่นละ 300,230 บาท) 
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- คา่เบีย้เลีย้งและคา่พาหนะเดนิทาง ก่อน-หลงัการฝึกอบรมให้เบกิจา่ยจากต้นสงักดั

ของผู้ เข้าฝึกอบรม 

 

การประเมินผล 

1.ประเมินผลโครงการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม 

2. ประเมินการเรียนรู้โดยสงัเกตพฤตกิรรมในขณะทํากิจกรรมและการมีสว่นร่วม 

3. ตดิตามผลการฝึกอบรมภายหลงัการฝึกอบรม 60 วนั โดยประเมินการถ่ายทอด

ผู้ ร่วมงานและการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริงในการปฏิบตังิาน 

 

รับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้ เข้าฝึกอบรมท่ีผา่นการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองผลการฝึกอบรมจาก

กรมปศสุตัว์  ต้องปฏิบตัติามระเบียบท่ีกําหนดในหลกัสตูร  ดงันี ้

1. ปฏิบตักิิจกรรมตามหลกัสตูรอยา่งสม่ําเสมอครบตามท่ีหลกัสตูรกําหนดและผลงาน 

    ผา่นเกณฑ์เป็นท่ีนา่พอใจของวิทยากร    

2. ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของเวลาการฝึกอบรมทัง้หมด 

3. การถ่ายทอ ดความรู้ให้กบัเพ่ือนร่วมงานในกลุม่ /สว่นและมีการนําความรู้ท่ีได้รับมา

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานจริงโดยมีผลงานความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีเป็นรูปธรรม

สามารถนําเสนอกรมฯได้ 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

Pre-test / Post-test 
หลกัสตูร “"ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์” 

สําหรับ กรมปศสุตัว์ 
 

 

คาํแนะนํา : โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความที่ถกูต้อง และทาํเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถกูต้อง  

…………1.  86% ของความสาํเร็จในการทํางานในทกุ ๆ ระดบัขึน้อยูก่บั มนษุย์สมัพนัธ์ และ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

…………2.  ความคิดสร้างสรรค์ (CQ) และความฉลาด (IQ) นัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 

…………3.  คนอาย ุ40 ปีใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น  3% ของเดก็อาย ุ7 ปี 

…………4.  ความคิดสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้ได้ 

………….5. กรอบท่ีครอบความคิดทัง้ 3 กรอบ คอื กรอบตนเอง กรอบองค์กร กรอบสงัคม 

…………6.  Opened Mind เป็นสว่นหนึง่ของบรรยากาศองค์กรแบบเปิดท่ีสนบัสนนุให้ม ี

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องได้ 

…………7.  กระบวนการคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม ่สูแ่ผนใช้งานจริงมทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน คิดค้นโดย CPSI 

…………8.  Divergent Thinking คือ การคิดด้น ค้นหาความคิดท่ีไมว่ิจารณ์ หาความคิดท่ีหลดุโลก  

…………9.  Convergent Thinking คือ การคิดควบ คดิแบบสขุมุรอบคอบ ใช้เทคนิคจบักลุม่ 

ความคิดท่ีเหมือนกนัหรือกรองความคิด 

………….10. Expand & Shrink คิดแบบยืดๆหดๆ เป็นเทคนิคของการคิดให้ได้ไอเดียใหมที่่สร้างสรรค์ 

…………11. ในขัน้ตอนท่ี 1 : ค้นหาเป้าหมาย การคิดควบมีการกรองความคิดโดยการใช้หลกั  

         3i’s (Influent Imaginative Important) 

…………12. ในขัน้ตอนท่ี 5 : ค้นหาคําตอบ มีการดดัความคิดโดยการใช้หลกัPPCO 

…………13. ในชีวติประจําวนัหากเรามคีวามคดิใหม ่ท่ีเป็นความคดิแบบดบิ ท่ียงัใช้งานไมไ่ด้ 

เราสามารถใช้ PPCO มาช่วยดดัให้เป็นความคิดแบบสกุงอมที่ใช้งานจริงได้ 

………….14. Tenacity เป็นลกัษณะท่ีดขีองหวัหน้างานเชิงสร้างสรรค์ 

………….15. ทกุคนมีความถนดัในการคิดสร้างสรรค์ไมว่า่จะเป็นแบบใดก็ตาม 

………….16. ขัน้ตอนในการเสนอความคดิใหม่ๆ  ให้ได้รับการยอมรับจากหวัหน้ามีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน 

 

ช่ือ-นามสกลุ...................................................  หนว่ยงาน…………………………………….วนัท่ี…………………………..…………………. 

ขอให้ประสบความสาํเร็จในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ร่วมกันทุกท่านนะครับ……ด้วยความปรารถนาดจีาก ….อ.ศรัณย์…. 

เลขท่ี
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กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่
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ตวัอย่างการประเมินผลโครงการฝึกอบรม(ประเมินปฏิกิริยา) 

 

แบบประเมนิผลโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร หลักสูตร “ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์” 

รุ่นท่ี 2 

ระหว่างวันท่ี 22-25 มถุินายน 2553  

ณ โรงแรมธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 

 

1. เพศ  1.1 ชาย    1.2 หญิง                  2. อาย.ุ..................ปี .........เดือน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

3. อายรุาชการ.................ปี ...............เดือน              4. เงินเดือนปัจจบุนั......................บาท 

5. ตําแหนง่ปัจจบุนั...................................................... ระดบั..................................... เป็น

เวลา...........ปี..........เดือน 

6. หนว่ยงานท่ีสงักดัคือ   6.1 สว่นกลาง สงักดักลุม่/ฝ่าย..............................  

กอง/สํานกั/ปศจ./สสอ.....................  

     6.2 สว่นภมูภิาค สงักดักลุม่/ฝ่าย...........................  

กอง/สํานกั/ปศจ./สสอ......................  

7. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  .....................................................................................................  

ส่วนท่ี 2 การประเมนิวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คําชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

   โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ โดยพิจารณาวา่วตัถปุระสงค์

การฝึกอบรมแตล่ะข้อบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค์การฝึกอบรมเพียงใด  

ระดบัความความคดิเหน็เก่ียวกบัสมัฤทธ์ิผล 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิ

และเทคนิคในการเสริมสร้างความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

     

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทกัษะ 

ประสบการณ์ด้านเทคนิคและกระบวนการคดิ

สร้างสรรค์ 

     

3. เพ่ือให้เกิดการแ ลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์

ร่วมกนั 

     



คู่มือแนะนําแนวทางการพฒันารายบคุคลโดยวธีิการพฒันาอ่ืนๆ 
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กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าที ่
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ส่วนท่ี 3  ประเมนิผลการดาํเนินงานฝึกอบรม 

คําชีแ้จง

ประเดน็คาํถาม 

   โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุเพียงชอ่งเดียวในแตล่ะข้อ

คําถาม  ความคิดเห็นของทา่นมีคณุคา่และเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การพฒันาหลกัสตูรในโอกาสตอ่ไป 

ระดับความความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

1. ความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรม      

2. การมีสว่นร่วมในกิจกรรมฝึกอบรม      

3. วิทยากรมีคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ 

ตรงตามเนือ้หาหลกัสตูร  

     

4. วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ในเนือ้หาท่ีสอน      

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอด และส่ือสารได้

นา่สนใจ เข้าใจง่าย ชดัเจน 

     

6. วิทยากรมีบคุลกิภาพ ทว่งทา่ นํา้เสียง เป็นมติร 

กระตุ้นการเรียนรู้ 

     

7. ทีมวิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิด

โอกาสให้ผู้อบรมมีสว่นร่วม 

     

8. วิทยากรเปิดโอกาสให้สอบถามและให้ข้อมลู

ย้อนกลบั(Feedback)แก่ผู้อบรมได้ชดัเจน 

     

9. วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ  

หลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกบัเนือ้หา 

วตัถปุระสงค์ และกลุม่เป้าหมาย 

     

10. วทิยากรมกีารใช้สือ่การสอน เอกสารการสอน 

สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา และกลุม่เป้าหมาย 

     

11. เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีวิทยากรใช้ สอดคล้อง

กบัระยะเวลาในการอบรม 

     

12. เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีวิทยากรใช้เหมาะสม

กบัจํานวนผู้อบรม  

     

13. สถานท่ีอบรม มีบรรยากาศเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

สงบ ร่มร่ืน 

     

14. สถานท่ีอบรมมีสิง่อํานวยความสะดวก      
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เนือ้หาหลกัสตูร....................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ 

วิทยากร....................................................... ............................................................ ............  

เทคนิควิธีการฝึกอบรม.................................................................... ................................... . 

สถานท่ี.................................................... .................................................................... ...... 

ส่ือ เอกสารการฝึกอบรม ...................................... ...............................................................  

อ่ืนๆ ................................................................... ................................................................  

 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ความคดิเห็น  กลุม่พฒันาบคุลากร กองการเจ้าหน้าท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

โสตทศันปูกรณ์ อปุกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

15. ขนาดห้องอบรมมีความเหมาะสมกบัจํานวน

ผู้ เข้าอบรม 

     

16. ลกัษณะห้องอบรมมีความเหมาะสมสามารถจดั

กิจกรรมการอบรม วธีิการอบรมได้เหมาะสม 

     

17. ความพงึพอใจตอ่วิทยากรในภาพรวม      

18. ความพงึพอใจตอ่เทคนิคการฝึกอบรมในภาพรวม      

19. ความพงึพอใจตอ่สถานที่ฝึกอบรมในภาพรวม      

20. โดยภาพรวมทา่นพอใจในการฝึกอบรมหลกัสตูรนี ้

เพียงใด 

     

21. ทา่นสามารถนําความรู้ ทกัษะที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบตังิานได้เพียงใด 

     

22. ทา่นคดิวา่การฝึกอบรมครัง้นีมี้ประโยชน์ 

คุ้มคา่เพียงใด 
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ส่วนที่ 4  
รูปแบบและ 

วธีิการอบรมพฒันาข้าราชการ  

(HRD Methods and Techniques) 
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