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การพัฒนาบุคลากร 

 เป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เน่ืองจาก
ความเจริญของวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างาน     
ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ คนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ งหน้ า ท่ี ในสมั ยห น่ึ ง  ก็ อาจกลาย เป็ นคน ท่ีหย่ อน
ความสามารถไปในอีกสมัยหน่ึงก็ได้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึง
เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีอยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
จะเปล่ียนแปลงไป 



การพัฒนาบุคลากร 

 หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 





หลกัการพฒันาบคุลากร จะต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 



กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

 กระบวนการพฒันาบุคลากร แบ่งการด าเนินการเป็น 
4 ขัน้ตอน คอื  
 1. การหาความจ าเป็นในการพฒันาบุคคล หรอืหาปัญหา
ทีต่อ้งแกโ้ดยวธิกีารพฒันาบุคคล 
 2. การวางแผนในการพฒันาบุคคล  
 3. การด าเนินการในการพฒันาบุคคล 
 4. การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาบุคคล 



การจัดท ารายงานผลการฝึกอบรม 
 
 การจดัท ารายงานผลการฝึกอบรม กรณีทีห่น่วยงานกรม
ปศุสตัว์ไม่ได้เป็นผู้จ ัด แต่ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงาน 
สถาบนัภายนอกใหด้ าเนินการ ดงันี้  

 1. การรายงานผลการฝึกอบรม 

 2. การประเมนิผลการฝึกอบรม 

 3. รายงานการสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมกบัหน่วยงาน 
    ภายนอก 

(กรณีที่หน่วยงานส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก) 



1. การรายงานผลการฝึกอบรม 
  รปูแบบการเขยีนรายงานน้ี ไม่ก าหนดรูปแบบตายตวั สามารถปรบั

ได้ตามความเหมาะสม ดงัตัวอย่างการรายงาน (แบบฟอร์มส่งอบรม 1)      
ทัง้น้ี ควรประกอบดว้ยสาระส าคญัต่างๆ ดงัน้ี  

 

 1.1 รายงานการฝึกอบรมเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไร หน่วยงานใดจดั 
และรายงานโดยใคร  



 1.2 เอกสารประกอบรายงาน พจิารณาตามความเหมาะสมที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสนอรายงาน ซึง่อาจประกอบดว้ย  
 - รายละเอยีดเกีย่วกบัสาระของโครงการฝึกอบรม  
 - เอกสารประกอบการบรรยาย  
 - ผลงานทีไ่ดป้ฏบิตัริะหวา่งการฝึกอบรม   
 - อื่น ๆ 

 1.3 บทน า ได้แก่ ความเป็นมาของหลกัสูตร วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร เป้าหมาย วธิดี าเนินการ วธิกีารประเมนิผล และอื่นๆ เพื่อให้
เหน็ภาพรวมของการฝึกอบรมนัน้  

 



 1.4 การน าเสนอเน้ือหา ประกอบดว้ย  
  1.4.1.  สรุปรายละเอียดเ น้ือหาในประเด็นที่ ส าคัญ
ครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ใหค้รบถว้น  
  1.4.2 เสนอความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้อบรม
ที่มีต่อโครงการฝึกอบรมนัน้ โดยจะกล่าวเฉพาะเรื่องบางหัวข้อ บาง
ประเดน็ หรอืทุกหวัขอ้ทัง้หมด เรยีงล าดบัตามความเหมาะสมทีค่ดิว่าเป็น
ประโยชน์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน (การน าเสนออาจ 
น าเสนอในรปูแบบตารางหรอืบทความเพื่อความเหมาะสมในการถ่ายทอด
และใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจ)  

 



 1.5 บทสรปุ ไดแ้ก่ สว่นที่ส าคญัทีต่อ้งการกล่าวย ้า เสนอประเดน็
ที่ส าคญัเร่งด่วนพยายามสรุปใหค้ลอบคลุมครบทุกประเดน็ (นิยมเขยีน
ลกัษณะบทความ เรียบเรียงทุกหวัข้อติดต่อผสมผสานกนั ไม่ตัง้เป็น 
หวัขอ้ยอ่ยๆ) 



ตัวอย่างการรายงาน (แบบฟอร์มส่งอบรม 1) 

 ตวัอยา่ง รายงานผลการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
 ตวัอยา่งที ่1  แบบตาราง 

 ตวัอยา่งที ่2  แบบบทความ 

 ตวัอยา่งที ่3 

 ตวัอยา่งที ่4 

 ตวัอยา่ง รายงานผลการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

   (หลกัสตูรเดียวกนัแต่ความเหน็ไม่เหมือนกนั) 

ใช้ลิงค์กับ ppt/01 แบบฟอร์มส่งอบรม 1.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/01 แบบฟอร์มส่งอบรม 1.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/02 ex รายงานแบบตาราง.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/02 ex รายงานแบบตาราง.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/02 ex รายงานแบบตาราง.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/03 ex รายงานแบบบทความ.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/03 ex รายงานแบบบทความ.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/03 ex รายงานแบบบทความ.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/04 ex รายงาน ตย.3.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/04 ex รายงาน ตย.3.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/06 ex รายงาน ตย.4.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/06 ex รายงาน ตย.4.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/05 ex ไม่ตรงกัน.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/05 ex ไม่ตรงกัน.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/05 ex ไม่ตรงกัน.pdf


2. การประเมินผลการฝึกอบรม 

 ใหป้ระเมนิผลตามแบบประเมนิผลการฝึกอบรมของกองการ 
เจา้หน้าที ่(แบบฟอรม์สง่อบรม 2) 

 

 ตวัอยา่ง การประเมนิผลการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

ใช้ลิงค์กับ ppt/07 แบบฟอร์มส่งอบรม 2.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/07 แบบฟอร์มส่งอบรม 2.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/08 ex ประเมิน.pdf


3. รายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
กับหน่วยงานภายนอก 

 รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม และบนัทกึเป็นขอ้มลูของหน่วยงาน เพื่อสรุปรายงานผลการส่ง
บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ
ต่อไป (แบบฟอรม์สง่อบรม 3) 
       

E-mail :   yutthasaat.region5@gmail.com   

E-mail :   s_sankom@hotmail.com  

ใช้ลิงค์กับ ppt/09 แบบฟอร์มส่งอบรม 3.pdf
ใช้ลิงค์กับ ppt/09 แบบฟอร์มส่งอบรม 3.pdf

