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การพฒันาบุคลากร  

 

 คือ การพิจารณาบุคคลทั้งระบบในฐานะท่ีเขาเป็นบุคคลใน

องคก์ร โดยน ากระบวนการทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์เทคนิค และ

วิธีการต่างๆ มาใชใ้นการเสริมสรา้งสมรรถนะในการท างานใหก้บั

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 

  

 



 การพฒันาบุคลากร เป็นกระบวนการในการกระตุน้และ

เสริมสรา้งผูป้ฏิบติังานในดา้นความรู ้ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสยั และ

วิธีการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคคลตอ้งท าเป็น

กระบวนการต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีบุคคลอยู่ภายในองคก์ร เน่ืองจาก

องคก์รมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในดา้นความรูท้างวิชาการ และ

เทคโนโลยีต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่าน้ัน 
 

 การพฒันาบุคลากรจึงมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานบุคคล

ในหลายดา้นดว้ยกนั คือ มุ่งใหเ้กิดประสิทธิภาพในองค์กร กล่าวคือ 

การพฒันาคือการสอนองตอบต่อความตอ้งการขององคก์รเพ่ือใหค้น  

ในองคก์รสามารถปรบัตัวใหก้บัความเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้ม

ขององคก์รได ้



เทคนิคการฝึกอบรม  

 

 คือ วิธีการท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารหรือถ่ายทอด ความรู ้

ความเขา้ใจ ความคิดเห็นขอ้เท็จจริง ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ 

ระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีองค์กรหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการ  

 การเลือกใชเ้ทคนิคเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมจะท า

ใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม และทัศนคติท่ีดี มีความสามารถในการปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 



ปัจจยัที่ตอ้งค านึงถึงในการเลือกใชเ้ทคนิคการฝึกอบรม 

• วัตถุประสงค์ของการฝึกบรม 

• ลักษณะของเนื้อหา 

• จ านวนผู้เข้าอบรม 

• ผู้เข้าอบรมและวิทยากร 

• เวลา ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม 



การวิเคราะหห์าความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

แหล่งที่ 1  ก าหนดมาจากข้อก าหนดของต าแหน่งงาน 

แหล่งที่ 2  ก าหนดมาจากปัญหาในการท างานในปีที่ผ่านมา 

แหล่งที่ 3  ก าหนดจากข้อก าหนดของระบบมาตรฐานสากลหรือกฎหมาย 

แหล่งที่ 4  ก าหนดจากคณะท างานด้านต่างๆ ภายในองค์กร 

แหล่งที่ 5  ก าหนดมาจากกลยุทธ์ขององค์กร 



 สรุป การวิเคราะหห์าความจ าเป็นในการฝึกอบรมถือเป็น

ขั้นตอนท่ีส าคญัมาก ส าหรบัการฝึกอบรมบุคลากร เพราะถา้

วิเคราะหผิ์ดเมื่อไหร่กระบวนการอ่ืนๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรม 

ก็จะผิดพลาดไปดว้ย ดังน้ัน ก่อนท่ีจะสรุปว่าการฝึกอบรมของ

องคก์รของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรน้ัน คงตอ้งยอ้นกลบัไปดูตั้งแต่

ขั้นตอนของการวิเคราะหห์าความจ าเป็นในการฝึกอบรมใหดี้

เสียก่อนว่าถูกตอ้งตรงจุดแลว้หรือยงั ถา้ดีแลว้ก็ค่อยๆ ประเมิน 

ดูในขั้นตอนอ่ืนต่อไป 



การสรา้งและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

อันจะเป็นผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ

การฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จึงหมายถึง การก าหนดว่าจะ

ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ 

ในเรื่องอะไรบ้าง โดยใช้เทคนิคและวิธีการอย่างใด และจะต้องใช้เวลา

มากน้อยเพียงใด จึงจะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์ 



หลกัเกณฑก์ารประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสตัว ์

 การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ

หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  

การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นทุกหลักสูตรที่จัดในประเทศ โดยหน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด

ให้กับบุคคลากรภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ โดยมีโครงการหรือ

หลักสูตรและช่วงเวลาการจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร

กรมปศุสัตว์หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณ

ด าเนินการของกรมปศุสัตว์ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



 ขั้นที่ 1  ถึงแม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมมาแล้วก็ตาม ก่อนจะสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จ าเป็นต้องมีการ

ทบทวนปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้น 

ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับบุคลากร ในต าแหน่งงานใด  

ระดับใดบ้าง มีจ านวนเท่าใด เหมาะสมส าหรับการส่งไปเข้ารับการ

ฝึกอบรมภายนอก หรือมีจ านวนมากเพียงพอที่จะจัดการฝึกอบรม 

ในองค์กรหรือหน่วยงานให้โดยเฉพาะ (ดังที่เรียกกันว่า In-house 

training) เมื่อคิดว่ามีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม 

ซึ่งเห็นว่าควรจะจัดขึ้นในจ านวนที่เหมาะสม แล้วจึงเตรียมการในขั้นตอน

ต่อไป 

10 ขั้นตอนในการสรา้งหลกัสูตรการฝึกอบรม 



 ขั้นที่ 2  ระบุ "ภารกิจ" ที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนา 

หากต้องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกันกับ 

ความจ าเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่งหน่ึง 

ต าแหน่งใด เช่น ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรือต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยเฉพาะ ผู้สร้างหลักสูตรจ าเป็นจะต้อง

เข้าใจ ถึงความแตกต่างในความหมายของค าว่า งาน หน้าที่ และ 

ภารกิจ เสียก่อน 



 "งาน" (JOB) หมายถึง หน่วยการปฏิบัติงานที่บุคลากรใน

ต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดคือครอบอยู่ในสายการปฏิบัติงาน เป็นสิ่ง

ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในองค์กร 

งานแต่ละต าแหน่งจะประกอบไปด้วย "หน้าที่" ตั้งแต่ 1 หน้าที่ขึ้นไป 

 

   



 "หน้าที่" (DUTY) หมายถึง สิ่งที่ผู้ครอบครองงานจะต้อง

รับผิดชอบปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลงานซึ่งตรงกับ 

ต าแหน่งงานของตน ทั้งน้ี ในหน้าที่แต่ละหน้าที่จะประกอบไปด้วย 

"ภารกิจ" หลายๆ ภารกิจด้วยกัน 



 "ภารกิจ" (TASK) หมายถึง หน่วยการปฏิบัติที่ส าคัญที่สุด 

ที่จะก่อให้เกิดผลงาน และเป็นส่วนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับใช้วิธีการ เทคนิค หรือระเบียบต่างๆ ดังน้ัน การปฏิบัติ

ตามภารกิจจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และความสามารถ

ด้วย โดยการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น จะประกอบไปด้วย 

รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่หน่ึงอย่างขึ้นไป 



 ขั้นที่ 3  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ซึ่งเป็น 

"สิ่งที่ก าหนดว่าในโครงการฝึกอบรมน้ันจะต้องเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปในลักษณะใดและ

ระดับใด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมได้" 



ลกัษณะวัตถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมที่ดี 

1)  ควรระบุว่าต้องการให้เกิดพฤติกรรมใดขึ้น หรือต้องการ       

จะแก้ไขปัญหาใด ตามความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่พบ 

2)  มีความเป็นไปได้ 

3)  สามารถวัดหรือประเมินผลได้ 

4)  มีความกะทัดรัดและชัดเจน 

5)  ใช้ภาษาง่ายๆ ให้เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป 

6)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักและนโยบายของหน่วยงาน 

7)  ถ้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรจะแยกออกเป็นข้อๆ      

ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ 

8)  วัตถุประสงค์ประกอบควรจะเรียงล าดับอยู่ในส่วนท้ายของ

วัตถุประสงค์ทั้งหมด 

 



 ขั้นที่ 4  การจัดระดับความส าคัญของภารกิจ แนวคิดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ 

ที่เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมไว้ ดังน้ี 

1)  หลักความจ าเป็นมูลฐาน 

2)  หลักความยากง่ายในการเรียนรู้ 

3)  หลักความส าคัญ 

4)  หลักความถี่ในการปฏิบัติ 

5)  หลักความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์

หรือความคุ้มค่า 

6)  หลักคุณภาพ 

7)  หลักการเกี่ยวกับช่วงเวลาคงอยู่ของพฤติกรรมที่เรียนรู้ 

8)  หลักความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติม  



 ขั้นที่ 5  การก าหนดหวัขอ้วิชา หมายถึง เน้ือหาสาระของ

เร่ืองท่ีตอ้งการจะใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ 

ทัศนคติ และความสามารถ  

 

 ดังน้ัน การก าหนดหวัขอ้วิชา จึงหมายถึง การระบุว่า 

ภารกิจหรือหน้าท่ีท่ีเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมน้ัน ควรจะน า

วิชาอะไรบา้ง มาช่วยแกไ้ขปัญหา หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 



 ขั้นที่ 6  การก าหนดวตัถุประสงค์ของหัวขอ้วิชา  

หมายถึง ขอ้ความท่ีระบุว่า ในวิชาท่ีท าการฝึกอบรมน้ัน ตอ้งการให้

ผูเ้ขา้อบรมเกิดการเรียนรู ้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน

ลกัษณะอย่างไร ภายหลงัการฝึกอบรมในวิชาน้ันแลว้ 



 ขั้นที่ 7  การก าหนดแนวอบรม หมายถึง ส่ิงท่ีระบุว่า 

ภายในหวัขอ้วิชาน้ันประกอบดว้ย เน้ือหาอะไรบา้ง ไม่ว่าจะเป็น

ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ หรือแนวปฏิบติัใดก็ตาม ท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้

อบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ ทัศนคติ หรือความสามารถตรงตาม

วตัถุประสงคข์องหัวขอ้วิชา 



ประโยชนข์องแนวการอบรม 

  

 1) ช่วยใหว้ิทยากรทราบว่า โดยหลกัการแลว้วิทยากรจะตอ้ง

เตรียมตัวถ่ายทอดเน้ือหาอบรมอะไรบา้งใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม 
 

 2) แนวการอบรม มีประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ช่วยป้องกนั

มิใหว้ิทยากรแต่ละคนท าการบรรยาย หรืออภิปรายในเน้ือหาวิชา   

ท่ีไม่ซ ้าซอ้น เพราะถึงแมว้่าจะมีวตัถุประสงคข์องหวัขอ้วิชาแลว้ก็ตาม 

แต่บางหวัขอ้วิชาอาจมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั จนวิทยากรอาจพูด 

รายละเอียดซ ้าซอ้นกันได ้เช่น หวัขอ้หลกัมนุษยสมัพนัธ์กบัหวัขอ้

การจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วิทยากรทั้งสองหวัขอ้อาจพูด ถึงทฤษฎี 

ความตอ้งการของบุคคลเหมือนกนัก็ได ้



ขั้นตอนในการจดัท าแนวการอบรม 

 

 1) พิจารณาภารกิจหน้าท่ีซ่ึงเป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 2) พิจารณาระดับความส าคญั 

 3) พิจารณาช่ือของหวัขอ้วิชา 

 4) พิจารณาวตัถุประสงคข์องหัวขอ้วิชา 

 5) ก าหนดแนวการอบรม 

 



 ขั้นที่ 8  การก าหนดเทคนิคการฝึกอบรม คือ "วิธีการต่างๆ 

ท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เกิดความรู ้ความเขา้ใจ มีทัศนคติท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม และ/หรือเกิดความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

จนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค์ของการ

ฝึกอบรมน้ันๆ"  

 ดังน้ัน เทคนิคการฝึกอบรม จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือไปสู่

ความส าเร็จเท่าน้ัน แต่ก็ถือว่ามีความส าคญั เพราะถา้ผูจ้ดัการ

ฝึกอบรม หรือวิทยากรเลือกใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม จะท าใหผู้เ้ขา้รบั

การฝึกอบรม เกิดความรู ้ความเขา้ใจ ทัศนคติ และความสามารถ

หรือทักษะไดอ้ย่างรวดเร็ว อนัเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายและเวลาได้

เป็นอย่างมาก 



หลกัการเลือกใชเ้ทคนิคในการฝึกอบรม 

1)  เทคนิคแบบวิทยากรเป็นจุดศูนย์กลาง เหมาะส าหรับการฝึกอบรมที่ให้

ความรู้ และเทคนิคการฝึกอบรมแบบกลุ่ม เหมาะส าหรับการเพิ่มพูน

ทักษะ/ปรับทัศนคติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม  

ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2)  เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีวิทยากรเป็นศูนย์กลางเหมาะกับการ

ฝึกอบรมที่มีเวลาน้อย  และเทคนิคแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง  

เหมาะกับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาไม่จ ากัด 

3)  เทคนิคการฝึกอบรมแบบบรรยาย โดยมีวิทยากรเป็นศูนย์กลางจะไม่มี

ข้อจ ากัดในเรื่องขนาดของสถานที่ในการฝึกอบรม แต่หากเป็นเทคนิค

การฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ ควรค านึงถึงขนาดของ

สถานที่ในการฝึกอบรมด้วย 

 



องค์ประกอบในการเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรม 
 

 1) วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา 

 2) เน้ือหาวิชา 

 3) วิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 5) ความพร้อมด้านทรัพยากร 



ขั้นที่ 9  การก าหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร  

 1) หัวข้อวิชาที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ/เพิ่มพูนทักษะ ควรให้ระยะเวลานานกว่า หัวข้อวิชาที่

ต้องการเพียงให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

 2) หัวข้อวิชาที่สนองตอบภารกิจ/หน้าที่ ซึ่งมีระดับความส าคัญสูง 

และต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นด้วยความถูกต้องและ

รวดเร็ว ควรให้เวลามากกว่าหัวข้อวิชาที่ตอบสนองภารกิจที่มีประดับ

ความส าคัญต่ า 

 3) หัวข้อวิชาที่ใช้เทคนิคในการฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง 

ควรให้เวลามากกว่าหัวข้อวิชาที่ใช้เทคนิคในการฝึกอบรมแบบวิทยากรเป็น

ศูนย์กลาง 

 สรุป สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาในการก าหนดระยะเวลาอบรมแต่ละ

หัวข้อวิชาก็คือ วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เนื้อหาวิชา และเทคนิคการ

ฝึกอบรม 



ขั้นที่ 10  การเรียงล าดับหัวข้อวิชา 

  1) หัวข้อวิชาที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีเนื้อหาเป็น

พื้นฐานต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวข้อวิชาอื่นๆ 

จ าเป็นต้องอยู่ในล าดับต้นๆ ของการอบรม 

  2) หัวข้อวิชาใดที่มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ควรจะอยู่ในล าดับ

ก่อนหัวข้อวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยากกว่า/สลับซับซ้อนกว่า/มีรายละเอียด

มากกว่า 

  3) หัวข้อวิชาและประเด็นที่เป็นภาคปฏิบัติ ควรจัดให้อยู่ในระดับต่อเนื่องจาก

ภาคทฤษฎี 

  4) หัวข้อวิชาที่มีกิจกรรมซ้ ากันหลายชั่วโมง เช่น ใช้เทคนิคการบรรยาย หรือ

การอภิปรายเพียงอย่างเดียว ควรจัดให้กระจายอยู่ในวันหรือเวลาต่างๆ กัน 

 สรุป การเรียงล าดับหัวข้อวิชา ควรพิจารณาจัดตามวัตถุประสงค์ของ

หัวข้อวิชา ความยากง่ายของหัวข้อวิชา และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 



หลกัการและเทคนิคการเขียนโครงกาพฒันาทรพัยากรบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมน้ัน ควรใช้บุคลากรที่มีความ

เป็นมืออาชีพ(Professional) เข้ามาด าเนินการ เน่ืองด้วยบุคลากรเหล่าน้ี

จะเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทาง

วิชาการอย่างแท้จริง ประการส าคัญคือ จะน าเอาหลักการและกระบวนการ

เหล่าน้ัน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้กระบวนการ

ฝึกอบรมให้เกิดความเป็นระบบ ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการอย่าง

แท้จริงได้ ซึ่งจะท าให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความโดดเด่นเชิงสมรรถนะ  

อันจะน าพาองค์การไปสู่การแข่งขันได้ในทุกบริบท 



หลักการและเทคนิคการเขียนโครงกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การเขียนชื่อโครงการ 

    1.1 ประเภทของโครงการ มักใช้ชื่อ โครงการฝึกอบรม, โครงการสัมมนา, 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    1.2 ลักษณะหรือความเกี่ยวข้องของโครงการ 

 - ก าหนดตามต าแหน่งงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 - ก าหนดตามลักษณะของเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร 

 - ก าหนดตามลักษณะของเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตรและต าแหน่ง

ของผู้เข้าอบรมประกอบกัน 

 อย่างไรก็ตาม การเขียนชื่อโครงการพัฒนาบุคคลนั้น นอกจากจะต้อง

ให้สอดประสานกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังจะต้องสื่อให้ เห็นถึง

ความน่าสนใจ(INTERESTING) และมีความกระชับ คือ อ่านชื่อโครงการแล้ว 

รู้ว่าจะพัฒนาอะไร และเป็นเร่ืองที่ก าลังเป็นที่สนใจ 

 



2. การเขียนหลกัการและเหตุผล 

1) หลักการ แนวคิด ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ควรเป็น หรือควรยึดถือปฏิบัติ 

2) สภาพหรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของ   

ผู้ที่ควรจะต้องมาเข้ารับการฝึกอบรม) ซึ่งเบ่ียงเบนไปจากหลักการที่ควร

จะเป็นและเป็นสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนา 

3) ระบุถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนจากความเบ่ียงเบนระหว่างหลักการกับสิ่งที่

เกิดข้ึนจริงว่าเสียหายเพียงใด หรือมีความรุนแรงแค่ไหน หากปล่อยทิ้งไว้

จะเสียหายมากน้อยเท่าใด 

4) ระบุว่าความเบ่ียงเบนจากหลักการหรือสภาพที่ควรจะเป็นหรือปัญหาตาม

ข้อ 2) นั้น เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมอย่างไร 

5) สรุปให้ได้ว่า ต้องการจัดฝึกอบรมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จ าเป็นที่

จะต้องฝึกอบรมใคร  ในเร่ืองอะไร 

 



3. การเขียนวัตถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรม 

       วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ดีควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คือ ระบุไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมี

พฤติกรรมอย่างไรบ้าง โดยเป็นพฤติกรรมซึ่งสามารถสังเกตได้และวัดผลได้ 

เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการประเมินผลและติดตามผล  

        



4. การเขียนคุณสมบตัิของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

• เป็นบุคลากรฝ่ายใดหรือด ารงต าแหน่งใด ระดับใด และสังกัดหน่วยงานใดบ้าง 

• ระบุระดับความรู้พื้นฐานว่าจะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมใดมาก่อน  หรือต้องมี

ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ใดอยู่แล้วบ้าง  หรือในบางหลักสูตรอาจ

จ าเป็นต้องระบุวุฒิการศึกษา 

• ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือก าลังจะได้รับ

มอบหมายงานใดแล้วแต่ความจ าเป็นของแต่ละโครงการ 

• อาจระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถในการมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด

หลักสูตร หรือเกี่ยวกับการยินยอมอนุญาตของผู้บังคับบัญชาด้วยก็ได้ (ในกรณี

หลักสูตรฝึกอบรมระยะยาว) 

• อาจระบุว่าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานใดบ้าง จ านวนกี่คน คิดเป็น

จ านวนรวมเท่าไร และหากจะมีการจัดแบ่ง เป็นรุ่น คาดว่าจะมีกี่รุ่น และรุ่นละ

เท่าใดด้วยก็ได้ 



5. การเขียนรายละเอียดและหัวขอ้วิชาของหลักสูตรฝึกอบรม 

• ระบุหลักสูตรฝึกอบรมและหัวข้อวิชาทั้งหมดที่จะท าการฝึกอบรม โดยเรียง

ตามล าดับหมวดวิชาและหัวข้อวิชาที่อยู่ในแต่ละภาคหมวด (ถ้าเป็นหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะยาว และมีหลายภาคหมวด) พร้อมทั้งระบุจ านวนชั่วโมงที่

ก าหนดไว้ด้วย 

• ระบุรายละเอียดของหัวข้อวิชาทุกหัวข้อวิชา โดยเรียงตามล าดับตามที่ระบุไว้

ในหลักสูตร โดยในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อวิชาจะประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ

วิชา วัตถุประสงค์ แนวการอบรม/ประเด็นส าคัญ วิธีการ/เทคนิคฝึกอบรม 

และระยะเวลาฝึกอบรม 

 



6. การเขียนระยะเวลาในการฝึกอบรม 

• ระบุว่า การฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ใด ถึงเมื่อใด ตรงกับวัน

อะไรบ้าง และรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด จ านวนกี่วันท าการหรือกี่

ชั่วโมง 

• ระบุว่า วันฝึกอบรมตรงกับวันอะไรบ้าง (เช่น วันจันทร์-ศุกร์) ทั้งนี้ เนื่องจาก

การฝึกอบรมบางโครงการ อาจใช้เวลาฝึกอบรมเป็นระยะๆ ไม่ติดต่อกัน เช่น 

อาจเป็นทุกวันจันทร์และพุธของแต่ละสัปดาห์  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่เท่านี้จนถึง

อีกวันที่หนึ่งก็ได้  ผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความ

เข้าใจผิดด้วยว่ารวมแล้วเป็นวันฝึกอบรมกี่วัน 

 



7. การเขียนวิทยากรในการฝึกอบรม 

 เป็นการระบุชื่อวิทยากร ต าแหน่ง และส่วนราชการที่สังกัด  

หากยังไม่ทราบแน่นอนว่าวิทยากรจะเป็นใคร  หรือยังไม่สามารถระบุได้ 

อาจระบุเพียงว่าวิทยากรมาจากหน่วยงานหรือองค์กรใดเท่านั้นก็ได้ 

 



8. การเขียนวิธีการประเมินผล 

 เป็นการระบุว่า จะมีการประเมินผลหรือติดตามผลโครงการ

ฝึกอบรมนั้นๆ ด้วยวิธีใดโดยใช้เคร่ืองมืออะไร เช่น ประเมินผลด้วยการให้ผู้

เข้าอบรมท าแบบทดสอบก่อน/หลังการฝึกอบรม  สังเกตการณ์การมีส่วน

ร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม ให้ผู้เข้าอบรมกรอก

แบบประเมินรายวิชา  เพื่อประเมินเนื้อหา วิธีการฝึกอบรม และวิทยากรเมื่อ

เสร็จสิ้นการอบรมทุกวิชา หรือให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินโครงการเมื่อ

เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว หรือให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกปฏิบัติ

(Assignment) ในช่วงท้ายของการอบรม ฯลฯ   



9. การเขียนจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 โครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ นั้น  ในการประมาณการ

ค่าใช้จ่ายที่จะตั้งของบประมาณจะต้องมีข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน คือ 

มีการระบุว่าบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องน ามา

ค านวณค่าใช้จ่ายด้วยนั้น มีกี่ประเภทๆ ละกี่คน  รวมเป็นกี่คน  ทั้งนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการคิดค านวณค่าใช้จ่ายของโครงการ 



10. การประมาณการค่าใชจ้่ายของโครงการฝึกอบรม 

• ค่าใช้จ่ายของโครงการหรืองบประมาณส่วนที่จ่ายจริง 

 

• ค่าใช้จ่ายแฝง 

    - รายละเอียดโครงการฝึกอบรม แผนการด าเนินการฝึกอบรม ตลอดจน

ก าหนดการฝึกอบรม 

    - หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 

    - หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในกรณีที่

ต้องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของหน่วยงาน โดยอาจเป็นการเบิก

ค่าใช้จ่ายสมทบ ในรายการที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้อยู่แล้ว 

หรือเป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มเติมส าหรับรายการซึ่งไม่สามารถ

เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ 



11. การเขียนผูร้บัผิดชอบโครงการฝึกอบรม 

 ในกรณีที่โครงการฝึกอบรมมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดและ

ด าเนินโครงการเป็นการเฉพาะ จ าเป็นต้องระบุชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

ที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้อย่าง

ชัดเจนในรายละเอียดของโครงการ  

 แต่ในบางกรณีที่โครงการฝึกอบรมใหญ่มาก มีระยะฝึกอบรม

ยาวนาน เจ้าหน้าที่หลายคนต้องร่วมรับผิดชอบด าเนินงานแต่ละด้าน หรือมี

หลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบด าเนินงานในด้านต่างๆ อาจระบุเฉพาะชื่อ

หน่วยงาน งานด้านที่รับผิดชอบด าเนินการ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  



12. การเขียนความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ 

 ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าว  มีความ

สอดคล้องกับแผนเชิงยุทธศาสตร์ใดขององค์กรบ้าง  และยุทธศาสตร์

ที่เท่าใด  ในประเด็นใด 

 



13. การเขียนประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

 เป็นการระบุถึงประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจาก

ความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม ทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม

ที่ดีต่างๆ และมีใครบ้าง(ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้าอบรม) จะได้รับประโยชน์

อะไรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ นั่นคือ จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์

ของโครงการฝึกอบรมที่ได้ก าหนดไว้นั่นเอง วิธีการเขียน มักใช้การเขียน

แบบบรรยายความ แต่เขียนเพียงย่อหน้าสั้นๆ เนื้อหากระชับได้ใจความ

เท่านั้น หรืออาจเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้ 



ประเภทของเทคนิคในการฝึกอบรม 

• การบรรยาย ( Lecture ) 

• การอภิปราย ( Discussion)  

 - การอภิปรายเป็นคณะ ( Panel Discussion)  

 - การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา ( Symposium Discussion) 

• การสาธิต( Demonstration) 

• การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) 

• กรณีศึกษา( Case Study) 

• การแสดงบทบาทสมมติ( Roleplaying) 

• การสัมมนา(Seminar) 

• การศึกษาดูงานนอกสถานที่( Field Trip) 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ( Workshop) 



การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning) 

3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 

4. การประเมินผลลัพธ์ (Results) 



1. ชื่อโครงการ/หลักสูตร 

2. หลักการและเหตุผล 

3. วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

5. สถานที่ฝึกอบรม 

6. ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม 

7. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 

8. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 

10. งบประมาณการฝึกอบรม 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12. การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 

13. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 

หลกัเกณฑก์ารประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสตัว ์


