สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเครื่องแบบเต็มยศ
นายพลเอก ราชองครักษพิเศษ แหงกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค

...การเลือกคนใชงานใหเหมาะสมแกตําแหนง เปน
สิ่งสําคัญสําหรับผูเปนทนายความ การที่จะรูวาถูกหรือผิด
นั้น จะตองขยันเอาใจใสดูแลอยูเสมอวา ผลงานที่เขาทํานั้น
เปนเชนไร ถาเขาทําไดดี ตองยอมใหวาเปนความดีของเขา
เอง เราจะรับเอาไวแตเพียงวาเลือกคนถูก ถาเขาทําผิดเรา
ตองรับเสียเองวาเปนเพราะเราเลือกเขา เขาจึงมีโอกาสทํา
ผิด ทั้งนี้ เพราะอํานาจอยูที่ไหน ความรับผิดชอบตองอยูที่
นั่นดวย...
...เจาคุณ อํานาจอยูที่ราษฎรเชื่อถือ ไมใชอยูที่ พระ
แสงศั ส ตรา จะไปอยู ที่ ไ หนก็ตามถา เจ า คุ ณ ทํ า ใหร าษฎร
เชื่อถือดวยความศรัทธาแลว ไมมีใครถอดเจาคุณไดแมใน
หลวง เพราะทานก็ทรงปรารถนาใหราษฎรอยูเย็นเปนสุข
เชนเดียวกัน...
...จงมองชาติ บา นเมื อ งเปน สิ่ งมี ชีวิ ต ช ว ยพิ ทั ก ษ
รักษา อุมชู และเสริมเกียรติยศ อยามองอะไรเพียงผาน ไป
ที เพราะแผนดินนี้จะตองดํารงอยูยาวไกล อีกชวงคนจาก
เราไป...

เข็มเครือ่ งหมายวิทยฐานะ
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.)

คํานํา
เอกสารคู มื อ การจั ด ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในลักษณะที่เปนประสบการณจากการปฏิบัติงานที่
เนนถึงขั้นตอนและวิธีการที่ปฏิบัติจริง เพื่อประโยชนสําหรับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวของหรือตอง
รับผิดชอบงานการบริหารการฝกอบรมของหนวยงาน จะไดใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในหนาที่ของการ
ฝกอบรม โดยไดสอดแทรกเนื้อหาของวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจถึงความจําเปนที่ตองมี
การฝกอบรม กระบวนการขั้ น ตอนต า งๆ การดํ า เนิ น การฝกอบรมและการประเมิน ผล ตลอดจน
การจั ด ทํ า เอกสารนี้ ได ร วบรวมข อ มู ล จากผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง ป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
การดําเนินการฝกอบรม ผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมตองสามารถปรับตัวและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดเปนอยางดี โดยวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น องคการใดมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูงยอม
สงผลใหองคกรนั้นประสบผลสําเร็จ
อนึ่ ง หากเนื้ อ หาสาระของเอกสารฉบั บ นี้ มี ข อ บกพร อ งหรื อไม ส มบูร ณ ป ระการใด
ขอนอมรับคําแนะนําจากทุกทาน ดวยความขอบคุณยิ่ง
จัดทําโดย
สถาบันดํารงราชานุภาพ

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ บทนํา
ความสําคัญของคูมือการจัดฝกอบรม สถาบันดํารงราชานุภาพ
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
วิธีดําเนินการ
ภารกิจและพันธกิจของสถาบันดํารงราชานุภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ ๒ กรอบแนวคิด
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิธีการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ความหมายการฝกอบรม
ความแตกตางของการฝกอบรม การศึกษา การพัฒนาบุคคล
บทที่ ๓ กระบวนการฝกอบรม
กระบวนการฝกอบรม
ผูที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
การดําเนินการฝกอบรม
การจางที่ปรึกษาการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรม
บทที่ ๔ การบริหารความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม
ความหมาย
องคประกอบที่ทําใหเกิดความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม
บทที่ ๕ บทสรุป
บทสรุป
ปจจัยสูความสําเร็จของการจัดฝกอบรม
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
รางโครงการ
สาระที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม
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บทที่ ๑
บทนํา
ความสําคัญของคูมือการจัดฝกอบรม
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชนอยูดีมีสุข ซึ่งเปน
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบอันกวางขวางของกระทรวงมหาดไทยวาจะตองบริหารงานตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและประเทศชาติ ใหทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ทํา ให บุ ค ลากรของกระทรวงมหาดไทยในทุ ก ระดั บ จะต อ งมี คุณ ลั กษณะที่ส ามารถตอบสนองต อ
เปาหมายทางยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับพื้นที่ในฐานะที่เปนผูใกลชิดและมีบทบาทอยางสําคัญตอ
การพัฒนาระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน
การจั ด ฝ ก อบรมของสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพ เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และบุคลากรในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะ
อยางตอเนื่อง สามารถนําไปประยุกตปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการบริหารราชการแนวใหม สามารถ
รองรับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สอดรับกับแนวทางปฏิบัติที่ตองอํานวย
ประโยชนสุขใหกับประชาชนในระดับรากหญา และที่สําคัญเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหมี
ระบบเปนมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดผลสัมฤทธิ์และประเมินผล การทํางานไดอยาง
ชัดเจน การจัดฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร เพราะเปนแรงผลักใหบุคลากรมีความรู มีประสบการณ
มีความชํานาญในงาน มี
ทัศนคติ ที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย หรือประสบความสําเร็จไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด จึงถือวา “ขาราชการ”เปนปจจัยสําคัญของการบริหารงานที่จะตองสงเสริมใหขาราชการของ
กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะหลักที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีคิด และวิธีการทํางานภายใต
กรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการสมัยใหม ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑ
คาใชจายใหครอบคลุมสภาวะเศรษฐกิจเปนการปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ป ๒๕๕๖ เป น วั น ละ ๓๐๐ บาท ตั้ งแต วั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตามหนั งสื อ
กระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และมีการแกไขปรับปรุง
เพิ่มเติ มในระเบียบกระทรวงการคลังว าด ว ยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด งาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ดังนั้น เพื่อใหการจัดฝกอบรมของกระทรวงมหาดไทยและ
สํานั กงานปลัด กระทรวงมหาดไทยเปน ระบบและมีมาตรฐาน และเปน การศึ กษากระบวนการจั ด
ฝกอบรมตามหลักวิชาการและใหถู กตองตามระเบียบราชการที่กําหนด รวมทั้งผูรั บผิด ชอบจัด การ
ฝกอบรมจะไดมีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดฝกอบรมใหถูกตองตามระเบียบ สถาบันดํารงรา
ชานุภาพ จึงไดจัดทําคูมือกระบวนการจัดฝกอบรม

๒

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหผูจัดฝกอบรม มีแนวทางการจัดฝกอบรมที่เปนระบบและมีมาตรฐาน
๒. เพื่อใหผูจัดฝกอบรมสามารถดําเนินการเรื่องการเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๓. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมีความรู ความเขาใจถึง
เทคนิค วิธีการในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อใหทราบถึงปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ

วิธีดําเนินการ
๑. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของการจัดฝกอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. วิเคราะหความหมาย วิธีการ หลักเกณฑและขั้นตอนในการจัดฝกอบรม การเขารับการ
ฝกอบรม และอํานาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
๓. วางแผนการจัดทําคูมือ โดยจัดลําดับความสําคัญ/เรียบเรียงเนื้อหาใหมีความตอเนื่อง
๔. ดําเนินการจัดทําคูมือการจัดฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภารกิจและพันธกิจของสถาบันดํารงราชานุภาพ
สถาบันดํารงราชานุภาพ เปนสวนราชการระดับสํานัก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการ ดังนี้
๑. สามารถกําหนดยุทธศาสตรการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สามารถกําหนดยุทธศาสตรการบริหารราชการและการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยไดมีการพัฒนาความสามารถ ประสบการณ และ
ทัศนคติที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารของ สป. และ มท.
๒. พัฒนาและบริหารฐานความรูและองคกรแหงการเรียนรู
๓. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกระทรวงมหาดไทย
๔. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงมหาดไทย (ยกเวนดาน IT)
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย

๓

โครงสรางและภารกิจ

วิทยาลัยมหาดไทย
- ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบ และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
- จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาบุคลากรของ มท.
- บริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากร (ยกเวนดาน IT)
- ใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของศูนยประสานพัฒนาขาราชการสวนภูมิภาค
สวนวิจัยและพัฒนา
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการบริหาร และการปฏิบัติงานของ สป.มท. และ มท.
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรสําหรับพัฒนาขาราชการ สป.มท.
- สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สวนอํานวยการ
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ งานบริหาร งานบุคคล งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ ดูแล
สถานที่ และยานพาหนะ จัดทําคําของบประมาณประจําป ผลิตเอกสารสื่อเพื่อเผยแพร งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ
- งานบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชประโยชน การควบคุม ดูแล รักษา และบูรณะทรัพยสิน
อาคาร สถานที่ของวิทยาลัยมหาดไทย
- งานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใชจา ยเงินคาลงทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) และ
หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี ของหนวยงานนอกสังกัด
- งานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

๔

สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สังเคราะห และประมวลเพื่อสะสมขอมูลความรู และพัฒนาฐานความรู
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
- ดําเนินการเพื่อเผยแพรขอมูลความรูแ ละสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
- พัฒนาและบริหารจัดการเผยแพรความรูทาง internet หรือทางเว็บไซตของสถาบันดํารงราชานุภาพ
- พัฒนาและบริการหองสมุดกระทรวงมหาดไทย
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธเผยแพรความรูของสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท.
สวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยี ดวยการฝกอบรมบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
- พัฒนาการใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร
- ดําเนินการดาน HR scorecard

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูจัดฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในวิธีการ หลักเกณฑและขั้นตอนการจัดฝกอบรม
มากขึ้น และสามารถนําไปใชแนวทางในการจัดฝกอบรมและเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมได
อยางถูกตองตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนราชการ
๒. สวนราชการที่สงเจาหนาที่ไปเขารับการฝกอบรมไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
และสามารถสงหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมอยางถูกตอง เหมาะสม
๓. สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สามารถ
นําไปใชเปนคูมือในการจัดฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕

บทที่ ๒
กรอบแนวคิด
๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.๑ วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรโดย
มุงเนนความรู และทักษะ (Knowledge and Skill Focus) ระยะที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนน
สมรรถนะ (Competency Focus) และระยะที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรโดยมุงเนนความเปนเลิศ
(Excellence Focus) ดูภาพที่ ๒.๑ ประกอบ
ภาพที่ ๒.๑ วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู และ
ทักษะ

สมรรถนะ
(ความรู ทักษะ
และพฤติกรรม)

ความเปนเลิศ
(ตอบสนองตอ
ภารกิจองคกร)

ระยะที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนความรู และทักษะ หมายถึง การพัฒนา
ดานความรู และทักษะ ในเชิงเทคนิ คที่บุคลากรรับผิด ชอบในการปฏิบัติ งานแตละด าน เชน ด าน
งบประมาณ ดานกฎหมาย เปนตน โดยจะไมมีการพัฒนาที่ครอบคลุมดานอื่น ๆ
ระยะที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาดานความรู
ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในลักษณะนี้ จะมุงเนนดานที่ไมใช
เทคนิค (Technical Perspective) อยางเดียว เชน การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาความคิดสรางสรรค
เปนตน ทั้งนี้ก็เพราะวาเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแบบนี้มองวา การที่บุคลากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จจะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ไมไดมีเฉพาะความรู และ
ทักษะเชิงเทคนิคเทานั้น
ระยะที่ ๓ การพัฒ นาทรั พยากรบุคคลโดยมุงเน น ความเป น เลิศ หมายถึ ง การพัฒ นาที่
ครอบคลุมทั้ง ความรู ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มุงเนนความเปนเลิศตามภารกิจที่องคการ
กําหนดไวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการ โดยการพัฒนาในลักษณะนี้จะมีความเปนพลวัตตสูง
เพราะวาองคการและคนจะตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะนี้จะมองวา “คน คือ ทุน” หรืออาจจะเรียกวา “ทุนมนุษย (Human Capital)”

๑.๒. โครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระดับ (Level) และ จุดมุงเนน (Focus)
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี ๒ ระดับ คือ ระดับองคการ และ ระดับบุคคล ในขณะที่มีจดุ
มุงเนนอยู ๒ ดาน คือ ระยะสั้น และระยะยาว ดูภาพที่ ๒.๒ ประกอบ

๖

ภาพที่ ๒.๒ โครงสรางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะสั้น

การพัฒนารายบุคคล

การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน

ระยะยาว

การพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพ

การพัฒนาองคการ

จุดมุงเนน
(Focus)

ทรัพยากรบุคคลระดับ (Level) องคการ

การพัฒนาองคการ หมายถึง กระบวนการหรือเครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมภายนอกในยุคของการแขงขัน
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ หมายถึง การพัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
สายงาน กลุมตําแหนงที่สังกัด รวมไปถึงความกาวหนาในสายงานและกลุมตําแหนงอื่น ๆ
การพั ฒ นารายบุ ค คล หมายถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามผลการประเมิ น สมรรถนะ
(Competency Gap) ซึ่งประกอบไปดวย ความรู ทักษะ และสมรรถนะ
การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) จะเปน รากฐาน (Foundation)
ที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เพราะวารายบุคคลเปนหนวยเล็กที่สุด และเปน
จุดเริ่มตน การพัฒนาบุคลากร
ถาองคการสามารถเขาใจ เขาถึง และดึงศักยภาพของบุคลากรแตละคนไดอยางเหมาะสม
ก็จะนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนารายบุคคลมี ๕ ลําดับขั้น คือ รู (Know) เขาใจ (Understand) ประยุกตใช
(Apply) พัฒนา (Development) และนวัตกรรม (Innovation) ดูภาพที่ ๒.๓ ประกอบ
ภาพที่ ๒.๓ ลําดับขั้นการพัฒนารายบุคคล
นวัตกรรม
พัฒนา
ประยุกตใช
เขาใจ
รู

๗

รู (Know) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และพัฒนาพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
เขาใจ (Understand) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ และ
ภารกิจที่รับผิดชอบ รวมไปถึงเปาหมาย (Goal) ในการปฏิบัติงาน
ประยุกตใช (Apply) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําความรู พัฒนา ประยุกตใช
กับความรับผิดชอบ และหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีอ่ งคการกําหนดไว
การพัฒนา (Development) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถวิเคราะหปญหา
อุปสรรค รวมไปถึง วิธีการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น
การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับปรุ ง
พัฒนาตอยอด รวมไปถึงการคิดคนเครื่องมือ วิธีการ และโครงการใหมๆ เพื่อตอบสนองตอองคการและ
ผูรับบริการ

๒. วิธีการพัฒนาบุคลากร
วิธี การพัฒนาบุคลากรจะมี ๒ รู ปแบบใหญๆ คือ การพัฒนาแบบชั้น เรียน (Classroom
Development) และ แบบนอกชั้นเรียน (Non-Classroom Development) โดยปกติองคการมักจะใช
วิธีการพัฒนาแบบชั้นเรียนมากกวา เพราะวา งาย ใชระยะเวลาสั้น
แตการพัฒนาในลักษณะนี้ก็มีขอจํากัดในเรื่องของประสิทธิภาพของงาน โดยรายละเอียด
การวิเคราะหเปรียบเทียบทั้ง ๒ วิธีจะกลาวในลําดับถัดไป
วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบชั้นเรียน (Classroom Development) มี ๒ วิธีการคือการ
อบรม และการศึกษาตอระดับสูง
วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบนอกชั้นเรียน ( Non - Classroom Development) มีหลายวิธี
คือ การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การมอบหมายงานโครงการพิเศษ เปนตน ดูตารางที่ ๒.๑ ประกอบ
ตารางที่ ๒.๑ วิธีการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาแบบชั้นเรียน
 หลักสูตรการฝกอบรมภายใน
องคการ
 หลักสูตรการฝกอบรม
ภายนอกองคการ
 การศึกษา

การพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน







การสอนงาน
การมอบหมายงาน
การหมุนเวียน
การพัฒนาตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การศึกษาดูงาน

๒.๑ การพัฒนาแบบชั้นเรียน
๒.๑.๑ หลักสูตรการฝกอบรมภายในองคการ (In-house raining)
หลักสูตรการฝกอบรมภายในองคการ (In-house Training) หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อสราง หรือเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability)

๘

และเจตคติ (attitude) ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต และทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้น การฝกอบรมจึง
เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อชวยใหบุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ใหกับบุคลากรในองคกรโดยเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเปนวิ ทยากร หรื ออาจจะมีการจัดบทเรียน
ออนไลน

วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเองของแตละบุคคล ความตระหนักรูในตนเอง
คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง อันไดแก การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเองในองคการ การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงและปรัชญาที่ยึดถือ การ
เขาใจถึงทัศนะที่ผูอื่นมีตอตนเอง และการเรียนรูวาการกระทําของตนเอง มีผลกระทบตอผูอนื่ อยางไร
๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล โดยอาจเปนทักษะดานใดดานหนึ่ง
หรือหลายดานก็ได เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร การทํางานเปนทีม หรือการบริหารงาน เปนตน
๓. เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละบุคคล อันจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดผลดี แมวาบุคคล
หนึ่งๆ จะมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน แตหากขาดแรงจูงใจในการทํางานแลว บุคคลนั้นก็
อาจจะมิได ใชความรู และความสามารถของตนเองอยางเต็ มที่ และผลงานก็ยอมจะไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

กลุมเปาหมาย
 บุคลากรทุกระดับ
วิธีการ
 กําหนดแผนการพัฒนาตามผลการประเมิน
 กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ที่กําหนดไว
 คัดเลือกวิทยากรที่มีความชํานาญทั้งในและนอกองคการ
 จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณที่เกี่ยวของ
 ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร / รายวิชา และระยะเวลาที่กําหนด
 ประเมินผลหลังการฝกอบรม

๒.๑.๒ หลักสูตรการฝกอบรมภายนอกองคการ (External Training)
หลักสูตรการฝกอบรมภายนอกองคการ (External Training) หมายถึง การสงกลุมบุคลากร
เปาหมายไปอบรมภายนอกทั้งการอบรมระยะสั้น และระยะปานกลาง
วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
กลุมเปาหมาย
-บุคลากรระดับ Excellence Group
วิธีการ
 จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล องค ก ารภายนอกที่ มี ค วามชํ า นาญในการฝ ก อบรมโดยจะต อ ง
สอดคลองกับงานขององคการ
 คัดเลือกบุคลากรสงไปอบรมกับองคการภายนอก โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
 ประเมินผลการฝกอบรมของบุคลากร โดยใหบุคลากรจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ใหกับผูบริหารและผูสนใจเขารับฟง

๙

๒.๑.๓

การศึกษาแบบทางการ (Education)

การศึกษาแบบทางการ (Education) หมายถึง การสนับสนุน ให บุคลากรศึกษาตอใน
ระดับสูง เชน การศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
กลุมเปาหมาย
-บุคลากรที่ยอดเยี่ยม
วิธีการ
 กําหนดหลักสูตรการศึกษาระดับสูงที่เปนเปาหมายโดยจะตองเกี่ยวของกับงานและ
ภารกิจขององคการ
 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเปาหมายที่ตองการศึกษาตอในระดับสูง โดยใชเกณฑผล
การประเมินเปนปจจัยในการพิจารณา
 สามารถใหหลักเกณฑหรือกระบวนการศึกษาตอระดับสูงที่องคกร ไดกําหนดไวแลว

๒.๒ การพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน
๒.๒.๑ การเรียนรูในงาน / การสอนงาน (Coaching)
การเรียนรูในงาน / การสอนงาน (Coaching) หมายถึง การสอนงานใหบุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ในหนวยงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานของงาน
กลุมเปาหมาย
-บุคลากรทุกระดับ
วิธีการ
 เลือกบุคคลที่จะเปนพี่เลี้ยง
 กําหนดระยะเวลาในการสอนงาน
 ประเมินผลการสอนงานทั้งพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เรียนรูระบบ

๒.๒.๒ การประชุมแกปญหา (Meeting)
การประชุมแกปญหา (Meeting) หมายถึง การประชุมเฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของ เพื่อใหกลุมบุคคลดังกลาวไดมีการพัฒนาและแสดงขีดความสามารถในการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
 เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา
 เพื่อพัฒนาเทคนิคการแกปญหา
 เพื่อระบุความสามารถของแตละบุคคล
 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวม
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรทุกระดับ

๑๐

วิธีการ
 เลือกประเด็นปญหาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
 ใหผูที่เกี่ยวของรวมประชุมหาขอสรุปและวิธีการแกปญหา
 สรุปวิธีการแกปญหา
 ดําเนินการแกปญหา
 ทําการจดบันทึกปญหาและวิธีการแกปญหา
หมายเหตุ : การประชุมลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพตองไมกลาวโทษวาใครคือ ผูสรางปญหา
และตองประชุมไมเกิน ๔๕ นาที

๒.๒.๓ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หมายถึง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหบคุ ลากรปฏิบตั ิงาน
ที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาใหมีความรูกวางขวางในงานที่หลากหลาย
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรในกลุมยอดเยี่ยม (Excellence Group)
วิธีการ
 กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการหมุนเวียนงาน อาทิ
ลักษณะงาน ระยะเวลาในการหมุนเวียนงาน เปนตน
 กําหนดกลุมเปาหมายที่จะหมุนเวียนงาน
 ประเมินผลจากการหมุนเวียนงาน เพื่อที่จะนํามาสูการปรับปรุง

๒.๒.๔ การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment)
การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) หมายถึง การมอบหมายโครงการ /
งานพิเศษ ใหบุคลากรเปาหมายไดปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิค
 เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและความชํานาญ
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรในกลุมยอดเยี่ยม (Excellence Group)
วิธีการ
 เลือกโครงการที่มีความทาทาย
 เลือกบุคลากรที่มีผลการประเมิน ที่สูงกวามาตรฐานเปนผูรับผิดชอบโครงการ
 ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ ๓ เดือนจนกวาโครงการจะเสร็จสิ้น

๑๑

๒.๒.๕ การมอบหมายงานเปนทีม (Team Assignment)
การมอบหมายงานเปนทีม (Team Assignment) หมายถึง การมอบหมายงานใหกับกลุม
บุคลากรไปปฏิบัติงานรวมกัน
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถที่จะนําและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม
 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการในเบื้องตน (Pre – managerial)
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรทุกระดับ
วิธีการ
 เลือกโครงการที่มีความทาทาย
 เลือกกลุมบุคลากร

๒.๒.๖ การเรียนรูดวยตนเอง (Self Access)
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Access) หมายถึง บุคลากรเรียนรูดวยตนเอง
วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับตนเอง
กลุมเปาหมาย
 บุคลากรทุกระดับ
วิธีการ
 องคการตองจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด หรือบทเรียนบนออนไลน
 บุคลากรแตละคนจะตองถูกกําหนดใหเสนอความรูใหมๆ สัปดาหละ ๑ ครั้ง ครั้งละ
๑๕-๒๐ นาที ตอ คน โดยการประชุมชวงเชา หรือ การสง E – mail ใหผูรวมงาน

๓. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
การประเมิ น ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง การประเมิ น ผลทั้ ง ในระดั บ โครงการ
(Program) และบุคลากร (People) โดยการมีการประเมินผล ๕ ระดับ
ระดับที่ ๑ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) หมายถึง การประเมินความรูสึกของผูเขารับ
การอบรมพัฒนาที่มีตอประเด็นหลักดังนี้
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เนื้อหาหลักสูตร
 วิธีการพัฒนา
 วิทยากร
 สภาพแวดลอมการเรียนรู
 ระยะเวลา

๑๒

ระดับที่ ๒ การประเมินการเรียนรู (Learning) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูของผูท ไี่ ด
เขารับการอบรมพัฒนา ซึ่งมีการประเมินผลการเรียนรูใน ๒ ระยะดังนี้
 ระยะที่ ๑ กอนการเรียนรู (Pre-test) คือ การประเมินความรู และทักษะกอนเขารับการ
พัฒนา โดยอาจจะใชวิธีการทดสอบ สัมภาษณ หรือ การาใชสถานการณจําลอง
 ระยะที่ ๒ หลังการเรียนรู (Post-test) คือ การประเมินความรู และทักษะหลังเขารับ
การพัฒนา โดยอาจจะใชวิธีการเชนเดียวกับกอนการเรียนรู แตประเด็นในการประเมิน
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
ระดับที่ ๓ การประเมินการประยุกตใช (Application) หมายถึง การประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรที่นําความรู และทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยการประเมินในระดับนี้ ผูที่จะประเมินจะตองเกี่ยวของกับผูเขารับการอบรมพัฒนา เชน
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน เปนตน ซึ่งเนื้อหาของการประเมินจะเกี่ยวของกับ
ความรู ทักษะ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลงานวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม
การประเมินการประยุกตใชจะตองใชเวลาอยางนอย ๓ เดือนขึ้นไป หลังจากเขารับ การ
อบรมพัฒนาจึงจะสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ ๔ การประเมินผลสําเร็จขององคการ (Business Result) หมายถึง การประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร โดยเชื่อมโยงกับการมอบหมายงานโครงการ และการบรรลุผลสําเร็จของแตละ
โครงการ ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้ องคการตองมีความชัดเจนวา จะมอบหมายงานในลักษณะใดซึ่ง
จะสะทอนถึงผลสําเร็จขององคการในภาพรวม
ระดับที่ ๕ การประเมินการคืนทุน (Return on Investment) หมายถึงการวิเคราะหความ
คุมคาของการลงทุนดานการพัฒนาบุคลากร
โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรที่มีคุณภาพควรจะตองประเมินทั้ง ๕ ระดับ แตไมได
หมายความวา ทุกโครงการหรือทุกหลักสูตรจะตองประเมินครบทั้ง ๕ ระดับ โดยมีเกณฑเปรียบเทียบ
ดังนี้ ดูตารางที่ ๒.๔ ประกอบ
ตารางที่ ๒.๔ เปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ระดับการประเมิน
ระดับที่ ๑ ปฏิกิริยา
ระดับที่ ๒ การเรียนรู
ระดับที่ ๓ การประยุกตใช
ระดับที่ ๔ ผลสําเร็จขององคการ
ระดับที่ ๕ การคืนทุน

รอยละ
๑๐๐
๖๐
๓๐
๑๐
๕

๔. ความหมายการฝกอบรม
การฝกอบรม (Training) คือ กระบวนการจัดการเรี ยนรู อยางเปนระบบ เพื่อสร างหรื อ
เพิ่ มพู นความรู (knowledge) ทั กษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของ

๑๓

บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู
การเพิ่มผลผลิต และทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้น การฝกอบรมจึงเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ
ชวยใหบุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น
การฝกอบรมบุคลากรในองคการมีจุดประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเองของแตละบุคคล ความตระหนักรูในตนเอง
คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง อันไดแก การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเองในองคการ การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงและปรัชญาที่ยึดถือ การ
เขาใจถึงทัศนะที่ผูอื่นมีตอตนเอง และการเรียนรูวาการกระทําของตนเองมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร
(๒) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางานของแตละบุคคล โดยอาจเปนทักษะดานใดดานหนึ่งหรือ
หลายดานก็ได เชน การใชเครื่องคอมพิวเตอร การทํางานเปนทีม หรือการปกครองบัญชาลูกนอง เปน
ตน
(๓) เพื่อเพิ่มพู นแรงจูงใจของแตละบุคคล อันจะทําใหการปฏิบัติ งานเกิดผลดี แมว า
บุคคลหนึ่ งๆ จะมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน แตหากขาดแรงจูงใจในการทํางานแลว
บุคคลนั้ นก็ อาจจะมิ ได ใช ความรู และความสามารถของตนเองอย างเต็ มที่ และผลงานก็ ย อมจะไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

๕. ความแตกตางของการฝกอบรม การศึกษา การพัฒนาบุคคล
การฝกอบรมกับการศึกษา การพัฒนาบุคคล ลวนแตมีลักษณะที่สําคัญๆ คลายคลึงกัน และ
เกี่ยวของกันจนดูเหมือนจะแยกออกจากกันไดยาก แตความเขาใจถึงความแตกตางระหวางทั้งสามเรื่อง
ดังกลาว จะชวยทําใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของกระบวนการฝกอบรม ตลอดจนบทบาทและหนาที่
ของผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรมเพิ่มมากขึ้น
การศึกษา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพื่อใหบุคคลมีความรู
ทักษะ ทัศนคติในเรื่องทั่วๆไป อยางกวางๆ โดยมุงเนนการสรางคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนสําคัญ ถึงแมวาการศึกษา
ยุคปจจุบันจะเนนใหความสําคัญแกตัวผูเรียนเปนหลัก (Student – Cenrered) ทั้งในดาน การจัด
เนื้อหาการเรียนรู ระดับความยากงายและเทคนิควิธีการเรียนรู เพื่อใหตรงกับความสนใจ ความตองการ
ระดับสติปญญา และความสามารถของผูเรียนก็ตาม การศึกษาโดยทั่วไปก็ยังคงเปนการสนองความ
ตองการของบุคคลในการเตรียมพรอม หรือสรางพื้นฐานในการเลือกอาชีพมากกวาการมุงเนนใหนําไปใช
ในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง นอกจากนั้น การศึกษาเปนเรื่องที่สามารถกระทําไดตลอดชีวิต (Lifelong
Education) ไมจํากัดระยะเวลาอีกดวย
การพัฒนาบุคลากร นักวิชาการดานการฝกอบรมบางทานเห็นวาเกือบจะเปนเรื่องเดียวกัน
กับการฝกอบรม โดยกลาววา การฝกอบรม เปนการเสริมสรางใหเกิดการเรียนรู สําหรับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถทํางานอยางใด อยางหนึ่งไดตามจุดประสงคเฉพาะอยาง ในขณะที่การพัฒนา
บุคลากรนั้น มุงเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในเรื่องทั่วๆไป อยางกวางๆ จึงเปนการฝกอบรมสําหรับ
บุคลากรระดับบริหารเปนสวนใหญ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวบุคลากรทั้งสองระดับก็ตองมีการฝกอบรมและ
การพัฒนาบุคลากรรวมๆ กันไป เพียงแตวาจะเนนหนักไปในทางใดเทานั้น

๑๔

การพัฒนาบุคลากร เปนคําที่มีความหมายกวางมาก กลาวคือ กิจกรรมใดที่จะมีสวนทําให
พนักงานมีความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ยากขึ้น และมี
รับผิดชอบที่สูงขึ้นในองคกรไดแลว เรียกวา เปนการพัฒนาบุคคลทั้งนั้น ซึ่งหมายความรวมถึงการให
ศึกษาเพิ่มเติ ม การฝกอบรม การสอนงาน หรื อการนิ เทศงาน (Job Instruction) การสอนแนะ
(Coaching) การให คํ า ปรึ ก ษาหารื อ (Counseling) การมอบหมายหน า ที่ ใ ห ทํ า เป น ครั้ ง คราว
(Job Assignment) การใหรักษาการแทน (Acting) การโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานเพื่อใหโอกาส
ศึ ก ษางานที่ แ ปลกใหม หรื อ การได มี โ อกาสศึ ก ษาหาความรู และประสบการณ จ ากหน ว ยงานอื่ น
(Job Rotation) เปนตน
จากความหมายของการพัฒนาบุคคลดังกลาวขางตน ทําใหเขาใจไดทันทีวาการฝกอบรมเปน
เพียงวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ สว นหนึ่ งของการพั ฒ นาบุคคลเทา นั้ น เพราะการพัฒ นาบุ คคลเปน เรื่ อ งซึ่ ง มี
จุดประสงคและแนวคิด กวางขวางกวาการฝกอบรม ดังที่มีผูนิยามวา การฝกอบรม คือ การพัฒนา
บุคลากรให มีความรู ความเข าใจ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ งาน จนกระทั่งเกิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ตองการ นอกจากนั้น การฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคคลนั้น เปนเรื่องที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เนนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้น
ปฏิบัติ อยู หรื อจะปฏิบัติ ต อไปในระยะยาว เนื้ อหาของเรื่ องที่ฝกอบรมอาจเปน เรื่ องที่ต รงกับความ
ตองการของตัวบุคคลนั้นหรือไมก็ได แตจะเปนเรื่องที่มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยูหรือกําลัง
จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการฝกอบรม จะตองเปนเรื่องที่ตองมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุด
ลงอย า งแน น อน โดยมี จุ ด ประสงค ใ ห เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ ง สามารถประเมิ น ผลจาก
การปฏิบัติงานหรือผลงาน (Performance) หลังจากไดรับการฝกอบรมในขณะที่การเปนเรื่องระยะยาว
และอาจประเมินไมไดในทันที
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม
หัวขอในการ
เปรียบเทียบ
๑. เปาหมาย
๒. เนื้อหา
๓. ความตองการของ
๔. ระยะเวลาที่ใช

การศึกษา

การพัฒนาบุคคล

- เลือกอาชีพ
- เสริ มสร างคุณภาพและ
- ปรับตัวใหเขากับสังคม ความกาวหนาของบุคคล
และสภาพแวดลอม
- กวาง
- ตรงกับศักยภาพและงาน
ในอนาคต
- บุคคล
- หนวยงานและบุคคล
- ยาวและสามารถทําได - ใชเวลาตลอดอายุงาน
เรื่อยๆ ไมสิ้นสุด
- มองในระยะยาว

การฝกอบรม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- ตรงกับงานที่กําลังปฏิบตั ิ
หรือกําลังจะไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ
- งาน
- ใชระยะเวลาจํากัด

๑๕

(ตอ) ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม
หัวขอในการ
การศึกษา
เปรียบเทียบ
๕. วัย
- วัยเรียน
๖. ความเสี่ ย ง (ที่ จ ะ - ปานกลาง
บรรลุวัตถุประสงค)
๗. การประเมินผล
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
อนาคต

การพัฒนาบุคคล
- วัยทํางาน
- สูง

การฝกอบรม
- วัยทํางาน
- ต่ํา

- เกือบจะทําการประเมิน - จากพฤติ ก รรมในการ
ไมไ ด เพราะมีตั ว แปรจาก ปฏิบัติงานในหนาที่
สภาพแวดล อ มจํ า นวน
มากยากแกการควบคุม

สรุปความแตกตางของการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม อยางสั้นๆ ไดดังนี้
การศึกษา (Education) เนนที่ตัวบุคคล (Individual Oriented)
การฝกอบรม (Training) เนนถึงการทําใหสามารถทํางานที่ตองการได (Job Oriented)
การพัฒนาบุคคล (Development) เนนที่องคการ (Organizational Oriented) เพื่อใหตรง
กับนโยบาย เปาหมายขององคการที่สังกัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ได ให
ความหมายของการจั ด ฝ ก อบรม ว า เป น การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๑๖

บทที่ ๓
กระบวนการจัดฝกอบรม
การดําเนินการฝกอบรมมีปจจัยที่สําคัญ ไดแก กระบวนการจัดฝกอบรม และผูที่เกี่ยวของ
กับการฝกอบรม ดังนี้

๑ กระบวนการฝกอบรม
การฝ ก อบรมเป น กระบวนการในอั น ที่ จ ะทํ า ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมเกิ ด ความรู
ความเขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว การจัดโครงการฝกอบรม เปนเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององคกร และ
การฝกอบรมจะบังเกิดผลดีตอเมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการอยางมีระบบตามกระบวนการฝกอบรม และ
วิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการฝกอบรม มีดังนี้

กระบวนการฝกอบรม
การหาความจําเปนใน
การฝกอบรม
การประเมินผล
ติดตามผลการฝกอบรม

การบริหารโครงการ
ฝกอบรม

การจัดระบบการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรม

การกําหนดโครงการ
ฝกอบรม

การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม

๑. การหาความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรหรือ
ในหนวยงาน วามีปญหา เรื่องใด บางที่จะสามารถแกไขใหหมดไปหรืออาจทําใหทุเลาลงไดดวยการ
ฝกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายาม หาขอมูลดวยวา กลุมบุคลากร เปาหมายที่จะตองเขารับการอบรม
เป น กลุ ม ใด ตํ า แหน ง งานอะไร มี ภ ารกิ จ ใดบ า งที่ ค วรจะต อ งแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ด ว ยการฝ ก อบรม
พฤติกรรม ประเภทใดบางที่ควรจะตองเปลี่ยนแปลงดานความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณ
๒. การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม เปนการยกระดับงานฝกอบรมให
มี ม าตรฐานสู ง มี ค วามคุ ม ค า ต อ การลงทุ น และสร า งความเชื่ อ มั่ น แก ผู เ ข า รั บ การอบรมว า
การฝ ก อบรมนั้ น มี ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ถื อ เป น การประกั น คุ ณ ภาพที่ ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
องคประกอบสําคัญในการประเมินงานฝกอบรมที่มีฐาน ประกอบดวย หลักสูตร ผูสอน วิธีการสอน
หองเรียน ผูเรียน และการวัดและประเมินผลการฝกอบรม

๑๗

๓. การสรางหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การนําเอาความจําเปนในการฝกอบรมซึ่งมีอยู
ชัดเจนแลววา มีปญหาใดบางที่จะสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม กลุมเปาหมายเปนใคร และพฤติกรรม
การเรียนรูที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงเปนดานใดนั้น มาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปนหลักสูตร
๔. การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยางเปน
ขั้นตอนดวยการเขียนออกมาเปน ลายลักษณอักษร ดังที่เรียกวา “โครงการฝกอบรม” เปนการระบุ
รายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตเหตุผลความเปนมา หรือความจําเปนในการฝกอบรม
๕. การบริหารโครงการฝกอบรม เปนหัวใจสําคัญเปนการประสานกิจกรรมทั้งกอนอบรม
และหลังฝกอบรม เพราะการดําเนินการ ฝกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการได นั้น นอกจากมาจาก วิทยากร ที่มีความรูความสามารถ และหลักสูต ร ฝกอบรมที่
เหมาะสมแลวยังขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการฝกอบรม
๖. การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม ในขั้นตอนของการกําหนดโครงการฝกอบรม
จะตองคํานึงถึงการประเมินผลการฝกอบรมไวดวยวา จะดําเนินการประเมินผลดวยวิธีการใดบาง โดย
ใช เ ครื่ อ งมื อ อะไร และจะดํ า เนิ น การติ ด ตาม ผลการฝ ก อบรมอย า งไรรวมทั้ ง จะต อ งทํ า การสรุ ป
ประเมินผลการฝกอบรม และนําเอาผลการประเมินโครงการฝกอบรมทั้งหมดมาเปนขอมูลยอนกลับ
หรือ Feedback ใชพิจารณาประกอบในการจัดฝกอบรมหลักสูตรตอไป

๒ ผูที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม
การดําเนินการฝกอบรมจะมีบุคคลที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมอยู ๓ ฝาย คือ ผูบริหาร
โครงการฝกอบรม ผูประสานงานฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม
๑. ผูบริหารโครงการฝกอบรม หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาของเรื่องโดยตรง
ในการบริหารโครงการฝกอบรมทั้งในดานวิชาการ ดานการประสานงาน หนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารโครงการฝกอบรม ดังนี้
๑.๑ ศึ ก ษา วิ เ คราะห ง านและป ญ หาต า ง ๆ ในองค ก รที่ เ กิ ด จากตั ว บุ ค คล
ผูที่ ป ฏิ บัติ ง านว า ยั งขาดการทํ างานที่ไ ด ม าตรฐานที่ ต อ งการ และแน ใ จว า ป ญ หาต า ง ๆ เหล า นั้ น
จะสามารถแกไข ไดดวยการฝกอบรม
๑.๒ รวบรวมและวิ เคราะห ข อมู ลเกี่ยวกับความจําเปน ในการฝกอบรมเพื่ อสร า ง
หลักสูตร และจัดทําโครงการฝกอบรม
๑.๓ จัดทํางบประมาณและบริหารโครงการฝกอบรม
๑.๔ กําหนดมาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม
๑.๕ ควบคุมโครงการฝกอบรมใหดําเนินไปตามนโยบายของหนวยงาน
๑.๖ รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ฝกอบรม
๑.๗ ประเมินผลโครงการฝกอบรม และรายงานผูบริหารของหนวยงาน
๒. ผูประสานงานฝกอบรม หรือเจาหนาที่ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนี้เปนผูรับ
มอบหมายงานตาง ๆ จากผูบริหารของหนวยงานฝกอบรม เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายของ
หนวยงาน หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝกอบรม ดังนี้

๑๘

๒.๑ วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม และรวมออกแบบและพัฒนาโครงการ
ฝกอบรม
๒.๒ ขออนุมัติโครงการฝกอบรมจากผูบริหารระดับสูงในหลักการและคาใชจาย
๒.๓ ติดตอและทําหนังสือเชิญวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกองคการ
๒.๔ จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม
๒.๕ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ และวัสดุตาง ๆ
๒.๖ ติดตอและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการฝกอบรม อาหารและเครื่องดื่ม ที่พักของ
ผูเขารับการอบรม และยานพาหนะในการเดินทาง
๒.๗ จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการฝกอบรม
๒.๘ ดูแลตอนรับวิทยากร แขกผูมีเกียรติ และผูเขารับการฝกอบรม
๒.๙ ประเมินผลโครงการฝกอบรม และจัดทํารายงานสรุปแกผูบริหาร
๓. ผูเขารับการฝกอบรม หนาที่และความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม
๓.๑ เปนผูฟงที่ดี เพื่อใหตนเองเกิดความรู ความเขาใจในหัวขอวิชาตาง ๆ
๓.๒ มีสวนรวมในการบรรยายของวิทยากร ซักถามและแสดงความคิดเห็น
๓.๓ เขาหองอบรมกอนเวลาเรียน
๓.๔ ไมควรสงเสียงพูดคุยขณะที่วิทยากรบรรยาย
๓.๕ ปดสัญญาณเสียงโทรศัพททุกชนิด
๓.๖ ไมควรขาดการอบรมเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในโครงการอบรม
๓.๗ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของการอบรม
๓.๘ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกาในการอบรม
๓.๙ แตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ เนื้อหา และกิจกรรมการอบรม

๓ การดําเนินการฝกอบรม
สถาบันดํารงราชานุภาพมีการจัดฝกอบรมประจําป ๓ หลักสูตร ไดแก
๑.หลั ก สู ต ร “ข า ราชการที่ ดี ” เน น กลุ ม เป า หมายข า ราชการบรรจุ ใ หม ใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
๒.หลักสูตร “ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย เนนกลุมเปาหมายขาราชการ
และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ
๓. ห ลั ก สู ต ร “ นั ก ปกครองร ะดั บ สู ง ” เน น กลุ ม เป า ห มายข าร าชการ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานของรัฐทุกแหง ประเภทอํานวยการระดับสูงหรือเทียบเทา ตาม
คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การดําเนินการฝกอบรม ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การดําเนินการกอนการฝกอบรม
: การหาความจําเปนในการฝกอบรม
การสรางและพัฒนาหลักสูตร
การจัดทําโครงการฝกอบรม
๒. การดําเนินการระหวางการฝกอบรม : การบริหารโครงการฝกอบรม
๓. การดําเนินการหลังการฝกอบรม
: การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม

๑๙

คูมื อฉบั บนี้ จ ะนํ าเสนอขั้ น ตอนการฝ กอบรมของแต ล ะหลั กสู ต รในภาพรวม เนื่ อ งจาก
“ข าราชการที่ดี ” และ “ผูบริ ห ารระดั บกลางของกระทรวงมหาดไทย” จะมีลักษณะขั้ น ตอนการ
ฝกอบรมเหมือนกัน แตกตางกันที่รายละเอียดของการคัดกรองกลุมเปาหมาย มีรายละเอียดตามตาราง
การจัดฝกอบรมโครงการศึกษาอบรมแตละหลักสูตร ดังนี้
สว นหลั กสูต ร “นั ก ปกครองระดั บ สูง ” จะมี เรื่ องการจางสถาบัน การศึก ษาดํ าเนิ น การ
ดานวิ ชาการด ว ยการว าจางดํ าเนิ น การ ได แ ก การจัด หาวิ ทยากรผูทรงคุณวุ ฒิ การจัด ทําเอกสาร
ประกอบการศึ ก ษาอบรม การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ สํ า หรั บ ผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาอบรม รวมทั้ ง
การประเมินผลการศึกษาอบรม และใหสถาบันการศึกษาหรือผูมีความชํานาญดานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตร ดังนั้น จะมีเพิ่มขั้นตอนการจัดจางสถาบันการศึกษา และลักษณะการบริหาร
โครงการฝกอบรมที่แตกตางกับสองหลักสูตรที่กลาวมาขางตน
๑. การดําเนินการกอนการฝกอบรม
๑.๑ การหาความจํ า เป นในการฝ ก อบรม จะกํ า หนดแหล ง ข อ มู ลที่ จํ า เป น และ
รวบรวมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหปญหาและความตองการขององคการและบุคคล เพื่อนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาในรูปแบบแผนปฏิบัติการฝกอบรมของวิทยาลัยมหาดไทย ประจําป
 ค ว า ม จํ า เ ป น ใ น ก า ร ค น ห า เ ช น ก า ร ข า ด ค ว า ม รู ( Knowledge)
ขาดความสามารถในการปฏิบัติงาน (Practice) ขาดทักษะในการทํางาน (Skill) มีทัศนคติไมดีตองาน
เพื่อนรวมงาน หัวหนา หรือองคกร (Attitude) ขาดความสนใจในการทํางาน (Interest)
วิธีการหาความจําเปนในการอบรม เชน
- การออกแบบสอบถาม
- ผลประเมินการฝกอบรมที่ผานมา
- ผลสํารวจความคิดเห็นและความตองการความรูของสํานักงานปลัดกระทรวง
- การรับมอบนโยบายของผูบริหารระดับสูง เปนตน
 คว าม จํ า เป น ที่ ป ร ากฏชั ด แ จ ง เช น มี บุ คลากร เข าม าทํ า ง าน ให ม
มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน มีความจําเปนตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณใหมหรือเทคโนโลยีใหม
มีการขยายงานหรือเพิ่มผลผลิต ก็สํารวจเฉพาะปริมาณและลักษณะความจําเปนที่แทจริง
๑.๒ การสรางและพัฒนาหลักสูตร จากผลการหาความจําเปนในการอบรม นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการขององคกร และความตองการของบุคคล
ในทางปฏิบัติ การสรางหลักสูตร ดวยการรับฟงความคิดเห็น ของผูบริหาร และ
นักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม อาจโดยการขอความคิดเห็นเปน
รายบุคคล หรือการจัดประชุมหารือคณะทํางานของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อกําหนดหลักสูตรและหัวขอวิชา ตามความจําเปน จากตัวอยางหลักสูตร
ฝกอบรมของกลุมบุคลากรซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงกัน หรือมีความจําเปนในการฝกอบรมคลายคลึง
กันได โดยเนนกลุมผูเขาอบรม และความจําเปนในการฝกอบรมที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบและ
ขยายความคิ ด ของผู ส ร า งหลั ก สูต รให ก ว า งขวางและตรงกั บ วั ต ถุ ประสงค ข องการฝก อบรมให ไ ด
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๒๐

๑.๓ การกําหนดโครงการฝกอบรม ซึ่งจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก
โครงการฝกอบรม (ภาคผนวก ก) กําหนดการฝกอบรม และรายละเอียดหัวขอวิชา
สําหรับการเขียนรายละเอียดของแตละหัวขอ มีแนวทางดังตอไปนี้
โครงการฝกอบรม
ชื่อ โครงการฝ ก อบรมควรจะมี ลั กษณะกะทั ด รั ด ชัด เจน การเขี ยนโครงการฝ ก อบรม
ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรและหัวขอวิชา คุณสมบัติของ ผู
เข า รั บ การฝ ก อบรม จํ า นวนผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม สถานที่ ฝ ก อบรม ระยะเวลาในการฝ ก อบรม
คาใชจายในการฝกอบรม และการรับรองผลการฝกอบรม (ถามี)
หลักการและเหตุผล
การเขียนหลักการและเหตุผล คือ การแสดงใหทราบถึงความสําคัญและความจําเปนของ
โครงการฝกอบรม โดยการเขียนควรจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้
๑) หลักการที่ควรจะเปน หรือควรจะปฏิบัติ
๒) ปญหาหรือสถานการณที่ไมพึงปรารถนา อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
๓) ความจําเปนที่จะตองจัดการฝกอบรม
วัตถุประสงคของการฝกอบรม
วัตถุประสงคของการฝกอบรมจะเปนสิ่งที่จะบอกใหทราบวา โครงการฝกอบรมนั้นตองการ
จะใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทัศนคติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะใดและ
ระดับใดจึงจะสามารถแกไขปญหาที่เปนความจําเปนในการฝกอบรมได
การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค ควรจะได ร ะบุ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาและต อ งการให มี ก ารอบรม
พฤติกรรมที่เปนปญหา พฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในลักษณะใด
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมที่ดีตองมีลักษณะดังนี้
๑) ควรระบุวาตองการใหเกิดพฤติกรรมลักษณะใด หรือตองการแกไขปญหาใด
๒) มีความเปนไปได
๓) สามารถวัดหรือประเมินผลได
๔) ใชภาษาที่เขาใจงาย กะทัดรัด ชัดเจน
๕) ควรแยกเขียนเปนขอๆ ตามลําดับตามลักษณะของวัตถุประสงค เชน วัตถุประสงค
หลักควรจะเขียนไวเปนขอแรก และวัตถุประสงคประกอบควรจะเขียนเปนขอสุดทาย
หลักสูตรและวิธีการฝกอบรม
การเขียนในหัวขอนี้ คือสวนที่จะชี้แจงถึงเนื้อหาของวิชาในหลักสูตร และวิธีการที่ใช
ในการฝกอบรม โดยอาจระบุถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑) หมวดวิชาและรายวิชาที่จะทําการฝกอบรม
๒) วัตถุประสงคของรายวิชา
๓) เทคนิคหรือวิธีการฝกอบรม
๔) ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมของแตละวิชา
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วิทยากรของการฝกอบรม
คื อ การระบุ ชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ตํ า แหน ง และสถานที่ ทํ า งานของวิ ท ยากร เพื่ อ ใช ป ระกอบ
ในการพิจารณาเลือกวิทยากร และเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูรับการอบรมดวย
ผูเขารับการฝกอบรม
การระบุผูเขารับการอบรม ควรชี้แจงถึงสิ่งตอไปนี้
๑) คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม คือ การระบุวาผูเขารับการอบรมจะตองมีคุณสมบัติ
อยางไร อยูในตําแหนงงานใด มีความรูหรือประสบการณเชนไร เมื่อกําหนดแลวก็แจงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสํารวจและแจงรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ และสงตัวมาเขารับการอบรมตามจํานวนที่กําหนดไว
ในหนังสือแจงใหสงตัวผูเขารับการอบรมจะตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน มิฉะนั้นอาจได คน
ที่ไมเหมาะสมหรือมีคุณสมบัติที่ไมตรงกับที่ตองการมาเขารับการอบรมหลักสูตรนั้นๆ
๒) จํานวนผูเขารับการอบรม คือ การระบุจํานวนผูเขารับการอบรมในโครงการนั้น หาก
มีผูเขารับการอบรมหลายรุน ควรระบุวาแตละรุนมีจํานวนเทาใด
ระยะเวลาและสถานที่ของการฝกอบรม
เปน การระบุว าโครงการฝกอบรมใชเวลากี่วัน ระหวางเวลาและวัน ใด และจะจัดขึ้ น
ณ สถานที่ใด
ผูรับผิดชอบโครงการ
คือการระบุวาหนวยงานใดหรือคณะบุคคลใด เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและดําเนินการ
ฝกอบรม โดยควรมีร ายละเอีย ดเกี่ยวกับชื่อ ตํ าแหน ง หน ว ยงานที่สังกัด และสถานที่ติ ด ต อของ
ผูรับผิดชอบโครงการ
งบประมาณในการฝกอบรม
การเขียนงบประมาณสําหรับโครงการฝกอบรม ควรจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย
สวนตาง ๆ อยางชัดเจน โดยอาจแบงเปนหมวดหมูดังตอไปนี้
๑) หมวดคาตอบแทนวิทยากร
๒) หมวดคาอาหารและเครื่องดื่ม
๓) หมวดคาวัสดุ และอุปกรณ
๔) หมวดคาที่พัก เบี้ยเลี้ยง
๕) หมวดคายานพาหนะและเชื้อเพลิง
๖) หมวดคาเชาสถานที่ (ถามี)
๗) หมวดเบ็ดเตล็ด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับ เมื่อมีการอบรมผานแลว จะเกิดผลอะไรกับผูเขารับ
การอบรม และหนวยงานจะไดรับประโยชนอยางไรเมื่อผูเขารับการอบรมกลับมาปฏิบัติงาน
รูปแบบของการเขียนโครงการฝกอบรมดังกลาวขางตนนี้ เปนเพียงแนวทางทั่วไปเทานั้น
การเพิ่มหรือลดบางหัวขอ สามารถจะกระทําไดตามความเหมาะสม
จัดทํากําหนดการฝกอบรม หมายถึง การกําหนดวาวิชาใดควรจะทําการฝกอบรม กอน – หลัง
รวมทั้งการกําหนดวัน เวลา การเริ่มบรรยาย การหยุดพัก ถามีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ก็ตองมี
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การกําหนดชวงระยะเวลาในกําหนดการฝกอบรมดวย กําหนดการฝกอบรมควรจะไดมีการเรียงลําดับ
หัวขอวิชาใหสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู ตามลําดับขั้นตอนความสําคัญความยากงาย เปนตน
การกํ าหนดรายละเอี ย ดหั ว ข อวิ ช า ประกอบด ว ยหั ว ข อ วิ ช าที่ ไ ด จั ด เปน หมวดต าง ๆ
โดยแตละวิชาตองระบุวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหา เวลาที่ใช วิทยากร ตลอดจนวิธีการฝกอบรม
สํา หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องหั ว ข อวิ ช านั้ น เป น สิ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาก คือ ต อ งสนั บ สนุ น
วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการฝ ก อบรม และต อ งระบุ ว า ต อ งการให เ กิ ด พฤติ ก รรมอะไรขึ้ น บ า ง
ในการฝกอบรม และเปนการชวยวิทยากรใหเตรียมตัวสอนไดอยางเหมาะสม สามารถที่จะวางแผน
การสอน วั ด หรื อ ประเมิ น ผลการฝ ก อบรมได ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ยั ง เป น สิ่ ง จู ง ใจให ผู เ ข า รั บ การอบรม
เพื่อตรวจสอบวาการฝกอบรมวิชานั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม เพียงใด
๑.๔ การประมาณการคาใชจายในการจัดฝกอบรม
- การประมาณการคา ใช จา ยในการดํ าเนิ น การจัด ฝ กอบรม ลํ าดั บแรกพิ จารณา
ประเภทของการฝกอบรมดวยการพิจารณาระดับตําแหนงของผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้
 การฝกอบรมประเภท ก หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน
กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, วิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับทรงคุณวุฒิ ,อํานวยการระดับสูง ,บริหารระดับตนและระดับสูง
 การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน
กึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาทั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส ,วิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
- การประมาณค า ใช จ า ยในการจั ด ฝ ก อบรม ต อ งระบุ ระหว า งวั น ที่ จํ า นวนวั น
จํ า นวนผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การจั ด ฝ ก อบรมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น (ตั ว อั ก ษร)
รายละเอียด ดังนี้
(๑) คาอาหารตอคนตอวัน
- จัดสถานที่ราชการ
- จัดสถานที่เอกชน
- อาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกินวันละ ๕๐ บาท (มื้อละ ๒๕ บาท) หรือ
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม และ
ประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ
(๒) คาเชาที่พัก
- พักคู
- พักเดี่ยว
(๓) คาสมนาคุณวิทยากร
- เจาหนาที่ของรัฐ
- เจาหนาที่ของเอกชน
- กรณีจําเปนตองจายคาวิทยากรที่มคี วามรูสูงกวาอัตราที่กําหนด เพราะมีความรู
ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรม
ที่จะจายตามความจําเปนและเหมาะสม
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(๔) คาผลิตเอกสาร/หนังสือประกอบการบรรยาย/หนังสือรุน
ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด
(๕) คาใชจายอื่นๆ (คาวัสดุสํานักงาน คาประกาศนียบัตร คาใชจายในพิธีเปด-ปด ฯลฯ)
ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด
(๖) คายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ (๑) – (๕) ตองอางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) คูมือเลมนี้ไดสรุปสาระสําคัญรายละเอียดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ แนบทายเลม (ภาคผนวก ข)
และ (๖) ตองอางพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติม
หมายเหตุ
- สามารถถัวจายกันไดในทุกรายการ
- การประมาณการยืมเงินทดรองราชการใหประมาณการใหพอดี หรือใกลเคียงกับจํานวนเงินที่ตองใช
จาย ถาเหลือเงินคืนกองคลัง เกิน ๓๐% ตองชี้แจงเหตุผลประกอบ การคืนเงิน
๑.๕ การทําบันทึกเสนออนุมัติโครงการฝกอบรม
- หลังจากที่ไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรมแลว ก็จัดทําบันทึกเสนอโครงการฝกอบรมตอ
ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ (ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยงานเปนผูขออนุมัติ)
- ขออนุมัติจัดทําโครงการฝกอบรม
- ขออนุ มั ติ ง บประมาณค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม โดยในการเสนอจะต อ งมี
รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย พรอมระบุสามารถถัวจายไดทุกรายการ
- กรณีใชเงิน นอกงบประมาณจากการเก็บคาลงทะเบียนจากกรมในสังกัด ให ข อ
อนุมัตินําเงินนอกงบประมาณที่เรียกเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมมาใชจายในโครงการโดยสามารถ ถัว
จายไดทุกรายการ ทั้งนี้ตองอางถึงขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรม
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมายเก็บเงินคาฝกอบรมที่ไดรั บจากหน วยงานภาครัฐและหรือหนว ยงานภาคเอกชนที่จัดสง
เจาหนาที่มาเขารับการฝกอบรมไวใชจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ในกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนที่ตองรีบดําเนินการ และไมไดมีการตั้งงบประมาณไว หรือตั้งงบประมาณไวแตไมเพียงพอ
- ในกรณี ที่ มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนให กั บ วิ ท ยากรที่ เ ป น ผู มี ความสามารถและ
ประสบการณเ ป น พิเ ศษ ในอัตราที่สู งเกินกว าตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งกํ าหนดไว ต องเสนอ
ขออนุ มัติ โดยระบุอัตราการจายคาตอบแทน อาทิ ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตองอางถึ งระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ขอ ๑๔
(๒)(ค) ซึ่งเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณเปนผูอนุมัติ
- ขออนุ มั ติ เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บั ติ งานประจํ าโครงการและยานพาหนะที่ ใช ในโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติจางผลิตเอกสารเพื่อใชประกอบการบรรยาย คูมือแนะนําหลักสูตร และ
ทําเนียบรุน เพื่อเปนขอมูลของผูเขารับการอบรม
- ขออนุมัตินําคณะผูเขาอบรม / เจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน
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๑.๖ การทําบันทึกหนังสือแจงสวนราชการ/หนวยงาน
- ทําหนั งสื อถึ งปลั ดกระทรวงหรื ออธิ บดี ของหน วยงานระดั บกรม (กรณีเป นการ
ฝกอบรมนอกสังกัดกระทรวง) หรือทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการระดับกรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัด ผูอํานวยการสํานัก/กอง (กรณีเปนการอบรมภายในสังกัดกระทรวง) เพื่อขอให
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหลักสูตรเขารับการฝกอบรม
- ในการแจงเวียนหนังสือใหสวนราชการ/หนวยงาน ตองแนบรายละเอียดของหลักสูตร
และโครงการฝกอบรม กําหนดการฝกอบรม แบบตอบรับการเขารวมการอบรม รายละเอียดการเตรียม
ตัวเขารับการอบรมตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทราบลวงหนา
- สําหรั บหลักสูตรที่ใหมีการสงผูมีคุณสมบัติ ตามกํ าหนดสมัครเข ารั บการฝกอบรม
และตองดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ควรดําเนินการลวงหนากอนการฝกอบรมอยาง
นอยประมาณ ๑ เดือน เพื่อจะไดมีเวลาในการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติไดทันตามกําหนดเวลาการฝกอบรม
๑.๗ การทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ
- เมื่อมีการอนุมัติโครงการแลวตองทําหนังสือถึงกองคลังเพื่อขอยืมเงินงบประมาณ
ทดรองจาย ควรมีการดําเนินการกอนการจัดอบรม/สัมมนาประมาณ ๑๕ วัน เพื่อใหกองคลังไดมี
ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติงบประมาณตอผูบังคับบัญชา
- เอกสารที่ใชประกอบในการขอยืมเงินทดรองจาย
 หนังสือบันทึกอนุมัติโครงการและงบประมาณ
 รายละเอียดโครงการ
 สัญญาการยืมเงิน จํานวน ๓ ชุด
 ประมาณการ จํานวน ๓ ชุด
 ตารางอบรม
 รายชื่อผูเขาอบรม
 รายชื่ อ เจ า หน า ที่ ป ระจํ า โครงการฝ ก อบรม ซึ่ ง ผู ที่ เ ป น ผู ยื ม เงิ น ต อ งมี
รายชื่อเปนเจาหนาที่ประจําโครงการดวย
- การใชจายเงินในโครงการฝกอบรมมีขอพึงระลึกดังตอไปนี้
๑) การใชจายเงินงบประมาณประเภทตาง ๆ จะตองไดรับอนุมัติกอนเสมอจึงจะเบิกจายได
๒) การใชจายเงินงบประมาณจะตองเปนไปในลักษณะประหยัดและบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ใหมากที่สุดการใชจายที่ฟุมเฟอยและไมเหมาะสมควรละเวนโดยเด็ดขาด
๓) การใชจายเงินจะตองปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับทางการเงินของทางราชการอยางเครงครัด
๔) การใชจายเงินจะตองอยูในวงเงินที่ขออนุมัติ ถาในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจายเงิน
เกินวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ ตองดําเนินการขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมกอน จึงจะใชงบประมาณสวน
เพิ่มเติมได
๑.๘ การติดตอวิทยากร
- ทําหนั งสือเชิญวิทยากร ซึ่งอาจเปนการเชิญโดยระบุชื่อวิทยากร หรืออาจจะทํา
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน โดยทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตใหวิทยากรมา
บรรยาย
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- การเชิ ญวิ ทยากรอาจเชิ ญวิ ทยากรทั้ งจากภายในหน วยงานหรื อนอกหน วยงาน
พรอมทั้งตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมที่วิทยากรควรทราบ เชน หัวขอวิชา วัตถุประสงค
และขอบเขตของหัวขอวิชานั้นๆ จํานวนและคุณสมบัติของผูเขาอบรม วัน เวลา และสถานที่
- สําหรับการสงหนังสือเชิญวิทยากรควรแนบสิ่งตอไปนี้ดวย ไดแก โครงการฝกอบรม
กําหนดการฝกอบรม รายละเอียดหัวขอวิชา แบบกรอกประวัติวิทยากร (เพื่อประโยชนในการแนะนํา
วิทยากร)
- ควรสอบถามวิทยากรเกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร การจัดรถรับ – สง การจัด
ห องฝ กอบรม อุ ปกรณที่ จะใช และเอกสารประกอบการบรรยายสําหรั บหั วข อนั้ นๆ ถ ามี เอกสาร
ประกอบการบรรยายก็ขอใหสงมาใหลวงหนาประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห กอนการเปดการอบรมก็จะเปน
การดี
๑.๙ การติดตอสถานที่ฝกอบรม
- ในกรณีไมมีสถานที่ฝกอบรมเป นของหนวยงานเอง การเลือกสถานที่ ฝกอบรมนั้ น
จะตองคํานึงถึงการจัดบริการตางๆ ดวย ไดแก บริการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก และ ไมควรไกล
เกินไปนัก สะดวกในการเดินทางทั้งของวิทยากรและผูเขารับการอบรม
๑.๑๐ การติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ห รื อในต างจังหวั ด ควรติ ด ต อสถานที่ดู งานหรื อ
ทัศนศึกษาเปนการภายใน พรอมทั้งแจงวัตถุประสงค ขอบเขตการดูงาน ตลอดจนจํานวนผูเขาชม วัน
เวลาของการดูงาน
- ควรจะไดมีการติดตอลวงหนาเพื่อทําความตกลงในเรื่องตาง ๆ เชน สถานที่ดูงาน
อาหาร หองประชุม และควรศึกษาเสนทางการเดินทางลวงหนา เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการ
เดินทาง
๑.๑๑ การทําบันทึกเสนอขออนุมัติดูงาน
- เมื่อไดประสานงานสถานที่ดูงานแลว ตองทําบันทึกขออนุมัติในการนําคณะผูเขา
อบรมและเจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ จํานวนผูศึกษาดูงาน
- ขออนุมัติงบประมาณที่ใชจายในการศึกษาดูงาน ควรแนบรายละเอียดประมาณการ
คาใชจาย
- ทําหนังสือแจงสวนราชการ/หนวยงานที่จะไปศึกษาดูงาน เพื่อขอใหชวยอํานวย
ความสะดวกแกคณะที่จะไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบดวย โครงการฝกอบรม กําหนดการ รายชื่อ
คณะที่จะศึกษาดูงาน ถามีหัวหนาคณะในการนําไปศึกษาดูงานตองประสานแจงใหทราบลวงหนา
- ควรทํากําหนดการศึกษาดูงานใหชัดเจน โดยระบุวันและเวลาการเดินทาง ประเด็น
การศึกษาดูงาน
- ประสานงานในเรื่องของสถานที่พักคาง สถานที่รับประทานอาหารระหวางการศึกษาดูงาน
- สําหรับกรณีที่การฝกอบรมจัดใหมีการศึกษาดูงานตางประเทศ จะตองทําบันทึกขอ
อนุมัติศึกษาดูงานตางประเทศ พรอมวงเงินงบประมาณที่กําหนดไวรายชื่อผูที่เดินทางไปศึกษาดูงาน
- เมื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ แ ล ว ต อ งทํ า หนั ง สื อ ทํ า ความตกลงกั บ สํ า นั ก งบประมาณ
กระทรวงการคลังกอน เพื่อขอใหสํานักงบประมาณดําเนินการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ จาก
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หมวดคาตอบแทน ใชสอย เปนหมวดคาใชจายอื่น หลังจากกระทรวงการคลังอนุมัติแลวจึงจะดําเนินการได
ดวยเหตุนี้สําหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งอาจมีปญหาเรื่องการเบิกคาใชจาย จึงสมควร
ที่จะดําเนินการลวงหนากอนถึงกําหนดการศึกษาดูงานตางประเทศอยางนอย ๑ เดือน
๑.๑๒ การติดตอทาบทามประธานผูมาทําพิธีเปดการอบรม
- สําหรับพิธีเปด - ปดการฝกอบรมจะมีหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายของผูบังคับบัญชา
และความเหมาะสมกับสถานการณ หลักที่นิ ยมปฏิบัติคือ มักจะมีพิธี เปดการอบรมโดยผูบริ หาร
ระดั บสูงขององคการ เพื่อให ผูบริ ห ารระดั บสูงมีโ อกาสได พบปะกับผูเข ารั บการอบรม และแจง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ขอคิดเห็น ตลอดจนใหโอวาทแกผูเขารับการอบรมเพื่อใหถือปฏิบัติตอไป
- เมื่อไดประสานงานประธานแลวจึงทําหนังสือเชิญเปนทางการระบุวัน เวลาและ
สถานที่ โดยแนบรางคํากลาวของประธานในพิธีเปดและรางคํากลาวรายงานไปดวย ควรสงใหกอนเปด
การฝกอบรมประมาณ ๑ สัปดาห เพื่อใหประธานไดมีเวลาพิจารณาอานลวงหนาหรืออาจจะตรวจแกไข
- รางคํากลาวรายงานและคําปราศรัยของประธานในพิธีเปดการฝกอบรม (รวมถึง
พิธีปดดวยก็ได) ควรวางไว ณ ที่ซึ่งประธานและผูกลาวรายงานจะนั่งหรือยืนกลาวในพิธีเปด – ปดการอบรม
- ทําหนังสือเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมพิธีเปดการอบรม
๑.๑๓ กรณีที่มีพิธีเปดการอบรม ควรเตรียมการสิ่งตอไปนี้ คือ
- สถานที่ ไดแก โตะหมูบูชา โตะ เกาอี้ ไมโครโฟน ดอกไม ธูปเทียน
- ตอนรับประธาน ผูมีเกียรติ ผูเขารับการอบรม
- การลงทะเบียนผูอบรม
- การเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่ม
- เตรียมสําเนารางคํากลาวรายงาน และคํากลาวในพิธีเปดการอบรม
- การสงประธานและแขกผูมีเกียรติ
๑.๑๔ พิธีเปดการฝกอบรม
- ควรมีพิธีกรแนะนําโครงการ กําหนดการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม
- เมื่อประธานมาถึงพิธี (ถามีพิธีเปดอยางเปนทางการ) พิธีกรเชิญผูกลาวรายงานขึน้
กลาวรายงานเพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินการฝกอบรม
- เมื่อประธานกลาวเปดการฝกอบรมเปนที่เรียบรอย พิธีกรจะเปนผูกลาวขอบคุณ
ประธานและผูมีเกียรติ
๑.๑๕ การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในเรื่อง
- การทําหนังสือขอความรวมมือแจงขาวประชาสัมพันธ
- การจัดและการใชสถานที่อบรม (กรณีที่ไมใชสถานฝกอบรมของหนวยงานเอง)
- การจัดรถรับ – สงวิทยากร และรับ – สงผูเขารับการอบรมไปดูงาน
- การจัดสถานที่จอดรถสําหรับวิทยากร
- โสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรม
- การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มในพิธีเปด – ปด และระหวางการอบรม
- การจัดพิมพเอกสารตาง ๆ
- การจัดทําของที่ระลึกมอบหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน ฯลฯ
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๑.๑๖ การจัดเตรียมอุปกรณ/สถานที่
- อุปกรณที่จําเปนตองใชในการฝกอบรมตาง ๆ (เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
แผนใส ที่เขียนแผนใส เปนตน)
- การจัดเตรียมสถานที่ (เชน โตะ เกาอี้ การจัดหองอบรม แจกันดอกไม เปนตน)
- การเตรียมอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการฝกอบรม
๑.๑๗ การจัดทําปาย/แฟมตาง ๆ คือ
- ปายชื่อวิทยากร (ตั้งโตะ)
- ปายชื่อผูเขารับการอบรม (ตั้งโตะ ติดหนาอก)
- ปายลงทะเบียน
- ปายบอกทางหองฝกอบรม หองอาหาร หองพัก
- เตรียมแฟมลงทะเบียน แฟมเซ็นชื่อ
- เตรียมแฟมหองพักผูอบรม
๑.๑๘ จัดเตรียมเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม ประกอบดวย
- กําหนดการพิธีเปดการอบรม
- รายละเอียดโครงการ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระดาษจดบันทึก / ปากกา
- รายชื่อผูเขารับการอบรม
- แบบประเมินผลรายวิชา
๑.๑๙ การประสานงานประธาน
- เรียนเตือนประธานและผูกลาวรายงานกอนวันพิธีเปดการอบรม ๑ วัน
๑.๒๐ การปฐมนิเทศผูเขารับการอบรม
- หลังจากพิธีเปดการอบรมแลว ควรมีการแนะนําหลักสูตรหัวขอวิชา และ
เรื่ องทั่ว ๆ ไป เพื่อเปนการปฐมนิ เทศให ผูเข ารับการอบรมได ทราบและปฏิบัติ ต นไดอยางถู กต อง
ระหวางการอบรมในการปฐมนิเทศมีขอปฏิบัติดังนี้
๑) ควรเชิ ญ ผู เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น ตั ว หลั ก ในโครงการฝ ก อบรมมาร ว มในการชี้ แ จง
ปฐมนิเทศ เชน ผูอํานวยการฝกอบรม ผูบริหารโครงการ หัวหนาโครงการฝกอบรม หรือบุคคลอื่น
ๆ ที่มีสวนสําคัญตอโครงการ
๒) ควรจัดใหมีการละลายพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เพื่อใหเปดเผยตนเอง
และใหรูจักและเพิ่มความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น การละลายพฤติกรรมผูเขาอบรมนี้อาจจัดภายหลังการ
ปฐมนิเทศสิ้นสุดลง โดยใหเวลาสําหรับการแนะนําตัวเอง สอบถามทําความรูจักเปนรายบุคคลหรือ
จับคู หรือการแบงเปนกลุมยอยแลวทํากิจกรรมรวมกัน
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๒. การดําเนินการระหวางการฝกอบรม
๒.๑ การรายงานตัวและลงทะเบียนผูเขาอบรม
- การฝกอบรมกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมมารายงานตัวและลงทะเบียนควรจัด
โตะ เกาอี้ และเจาหนาที่ไวคอยตอนรับอํานวยความสะดวก
- ควรเตรียมการชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ที่ผูเขารับการอบรมตองการทราบ
- การจัดเตรียมแฟมเซ็นชื่อประจําวัน
๒.๒ การประสานงานวิทยากร
- ควรติดตอประสานงานวิทยากรลวงหนากอนการบรรยายอยางนอย ๑ วัน และ
จัดรถรับ – สง ถาวิทยากรแจงความประสงคมา โดยนัดหมายสถานที่และเวลาใหแนนอน
- ระหวางการอบรมในหองประชุม ควรมีเจาหนาที่ประจําอยูในหอง เพื่อคอย
อํานวยความสะดวกใหวิทยากร เชน เกี่ยวกับเอกสารที่ตองการเพิ่มเติมกะทันหันการใชอุปกรณใน
การบรรยาย และเปน การประเมิน วิทยากรในเบื้องตน เกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยายเทคนิควิธี การ
สอดคลองกับขอบเขตวัตถุประสงคของวิชานั้นหรือไม
- ควรจั ด ให ผูเ ข ารั บการอบรมคอยดู แ ลและอํ านวยความสะดวกแก วิ ทยากร
ทั้งในเรื่องการคอยตอนรับ – สงวิทยากร การรับประทานอาหารกับวิทยากร
- ควรเตรียมวิทยากรแทนหรือจัดกิจกรรมทดแทน ในกรณีที่วิทยากรไมสามารถมา
บรรยายไดอยางกะทันหัน
๒.๓ การแนะนําและขอบคุณวิทยากร
- กอนเริ่มการบรรยายตองแนะนําประวัติวิทยากรกอน ตองเตรียมประวัติวิทยากร
และปายชื่อวิทยากรใหพรอม โดยอาจมอบหมายใหผูเขารับการอบรมเปนผูแนะนําวิทยากรก็ได และ
เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นลงตองกลาวขอบคุณวิทยากร
- การจัดเตรี ยมคาสมนาคุณแกวิ ทยากร ควรใสซ องแนบในแฟมใบเซ็ น ชื่อให
เรียบรอย (การจายคาสมนาคุณวิทยากรไมควรใหผเู ขารับการอบรมเห็น)
๒.๔ การอํานวยความสะดวกผูเขาอบรม
- ระหวางการอบรมควรดูแลผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการบรรยาย
อาหารวาง/เครื่องดื่ม ที่พัก และเรื่องอื่น ๆ ที่ควรดูแลตลอดระยะเวลาของการฝกอบรม
- ควรเตรียมยานพาหนะใหพรอมตลอดเวลา ในกรณีทผี่ ูเขารับการอบรมเจ็บปวย
๒.๕ การดูแลอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/สถานที่
- ในทุกวันสิ่งที่ควรดูแล ไดแก ไมโครโฟน ไฟฟา ปากการเขียนแผนใสปากกา
ไวทบอรด เครื่อง Overhead Projector
- หองอบรม และหองแบงกลุมเมื่อวิทยากรจําเปนตองใช
๒.๖ การเดินทางไปดูงานนอกสถานที่/ตางจังหวัด
- ทํ า บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ พ าคณะผู เ ข า รั บ การอบรม/เจ า หน า ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน
ในบางครั้งอาจตองใหเจาหนาที่/วิทยากรเดินทางไปลวงหนา เพื่อประสานงานกอนคณะผูเขาอบรมจะ
ไปถึง พรอมทั้งทํากําหนดการเดินทาง และรายละเอียดตาง ๆ แจกใหผูเขารับการอบรมดวย
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๒.๗ การดูแลหองอบรม
- ระหวางการอบรมควรมีเจาหนาที่ประจําอยูในหองเพื่อคอยสังเกตการอบรม
การแจกใบประเมินผลรายวิชาทุกครั้งเมื่อจะเริ่มการบรรยายวิชาใหม ซึ่งควรรวบรวมเปนวิชาๆ ไวทุก
วัน เพื่อชวยแกปญหาของความลาชาของการประเมินได
- สังเกตการณการฝกอบรมตลอดระยะเวลาการฝกอบรม ตลอดจนดูแลเวลาให
เปนไปตามกําหนดการ
๒.๘ การจัดเตรียมประกาศนียบัตร
- ควรจัดทําประกาศนียบัตร และเสนอผูบังคับบัญชาลงนามลวงหนาอยางนอย
๑ สัปดาห
๒.๙ การจัดเตรียมพิธีปดการอบรม
- จัดทํากําหนดการพิธีปดการอบรม
- รางคํากลาวรายงานและคํากลาวพิธีปดการอบรม
- ทําหนังสือเชิญประธานปดการฝกอบรม และแจกประกาศนียบัตร พรอมทั้ง
แนบคํากลาวพิธีปดการอบรม และกําหนดการพิธีปดการอบรม
- ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ แขกผู มี เ กี ย รติ ร ว มพิ ธี ป ด การฝ ก อบรม พร อ มทั้ ง แนบ
กําหนดการพิธีปดการฝกอบรม
๒.๑๐ การจัดทําหนังสือขอบคุณและหนังสือสงตัว
- ควรทํ า หนั ง สื อ ขอบคุ ณ วิ ท ยากร และหน ว ยงานที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห
ชวยเหลือตาง ๆ
- ทําหนังสือสงตัวผูเขารับการอบรมกลับตนสังกัดเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
๒.๑๑ การจัดเตรียมแบบทดสอบหลังการฝกอบรม
- จัดเตรียมแบบประเมินผลโครงการ เมื่อการดําเนินการอบรมกําลังจะเสร็จสิ้น
และใหผูเขารับการอบรมประเมินในวันสุดทายของหลักสูตร
๒.๑๒ การเตรียมการทั่วๆ ไปในพิธีปด
- กิจกรรมในวันพิธีปดการอบรมลักษณะจะคลายคลึงกับวันพิธีเปดการฝกอบรม
๓. การดําเนินการหลังการฝกอบรม
๓.๑ การประเมินผลโครงการ
- จัดใหมีการประเมินผลรวมเมื่อสิ้นสุดโครงการฝกอบรม ควรทําสรุปวิเคราะห
ประเมินผลโครงการ
- อาจจัดใหมีการสัมมนาถึงปญหาตาง ๆ ในการฝกอบรม เพื่อนํามาปรับปรุง
การฝกอบรมในครั้งตอไป
๓.๒ การเตรียมการพิธีปด
- ดานพิธีการตาง ๆ ใหดําเนินการเชนเดียวกับพิธีเปด
- การจัดหองประชุมและที่นั่งผูเขารับการฝกอบรม โดยใหเรียงลําดับตาม
รายชื่อที่เสนอไวในคํากลาวรายงาน เพื่อรับประกาศนียบัตรจากประธานในพิธี
- เตรียมซักซอมผูเขารับการอบรมเพื่อเขารับประกาศนียบัตร

๓๐

๓.๓ ทําหนังสือขอบคุณ/หนังสือสงตัว
- จัดสงหนังสือขอบคุณวิทยากรไปยังหนวยงานที่วิทยากรสังกัด
- มอบหนังสือสงตัวกลับตนสังกัดใหผูเขารับการอบรมในวันสุดทายของการ
ฝกอบรม
๓.๔ การสรุปคาใชจาย
- บันทึกสรุปรายการและยอดเงินคาใชจายที่ขอเบิกจายเงิน ซึ่งตรงตาม
รายการที่ไดรับอนุมัติไวในหนังสือ ขออนุมัติโครงการ ฝกอบรม หากรายการคาใชจายใดไมตรงตามที่
ไดรับอนุมัติไว จะตองทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ โดยชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนไปดวย และหากวงเงินเดิมที่ไดรับอนุมัติไวแลว ยังคงเหลืออยูเพียงพอสําหรับรายการ
ดังกลาว จะตอง ระบุขอเบิกจายจากวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยูโดยไมตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
อีกรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินตาง ๆ ในโครงการฝกอบรม และจัดทําสรุปคาใชจายทั้งหมดสงให
ฝายการเงิน กองคลัง สป.
- หนังสือขออนุมัติโครงการฝกอบรม (ตัวจริง) ซึ่งไดรับอนุมัติไวแลว
- สําเนาสัญญายืมเงินโครงการฝกอบรมนั้นๆ
- กําหนดการฝกอบรม
- ใบสําคัญการจายเงินทั้งหมด ซึ่งระบุชื่อและที่อยูของรานคา รายการสินคา
ราคาตอหนวย ราคารวมทั้งสิ้น และลงลายมือ ชื่อผูรับเงินไวเรียบรอยแลว รวมทั้งคาสมนาคุณวิทยากร
เจาหนาที่ และ พนักงานขับรถยนต แยกตามรายการคาใชจาย ที่ไดขออนุมัติไว รวมทั้งตองมีลายมือชื่อ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดฝกอบรม หรือผูที่ทําสัญญายืมเงิน กํากับขอความ "ขอรับรองวาการจายเงิน
ตามรายการดังกลาวขางตนนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของ ทางราชการโดยแทจริง" ไวดวยทุกฉบับ
๓.๕ การสรุปประเมินผลโครงการ
- รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทั้งประเมินผลรายวิชา และประเมินผล
ในภาพรวม
- เขียนรายงานสรุปผลการฝกอบรมทั้งโครงการ โดยอาศัยขอมูลจากหลายๆ
ทาง เชน จากสรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม การสังเกตการณ ฯลฯ
- สงรายงานหรือสรุปประเมินผลใหผูที่เกี่ยวของทราบดวย และควรทําบันทึก
รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับสูงไดรับทราบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติเทาที่ไดนําเสนอทั้งหมดนี้ไดพยายามจัดเรียงลําดับกอนหลัง
และแยกไวเปน ๓ ระยะแตในทางปฏิบัติแลวขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละบุคคลวาควรจะดําเนินการ
หรือบริหารงานอยางไรรวมทั้งสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดวยจึงจะทําใหการจัดโครงการฝกอบรม
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวไดอยางราบรื่น
๔. การจางที่ปรึกษาการฝกอบรม
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดใหมีการจัดซื้อจัดจางในกรณีพิเศษ ในเหตุผลดังนี้

๓๑

การจัดซื้อ

การจัดจาง
๑. ความเรงดวน
๑. ความเรงดวน ชาเสียหายตอราชการ
๒. ใชในราชการลับ
๒. ใชในราชการลับ
๓. ดําเนินการโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล
๓. ดําเนินการโดยวิธีการอื่นแลวไมไดผล
๔. ตองการที่จะใชจําเปนเรงดวน
๔. ตองการที่จะใชจําเปนเรงดวน
๕ ลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิค. ๕. ชางฝมือเฉพาะหรือชํานาญการพิเศษ
๖. พัสดุที่จะขายทอดตลาด
๖. ซอมพัสดุที่ตองถอดตรวจจึงจะประมาณการ
๗. ซื้อโดยตรงจากตางประเทศ
ซอมได เชน เครื่องจักร เครื่องกล
๘. เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางเฉพาะแหง
กรณีการจัดฝกอบรมโดยการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๑) ประสานสถาบันการศึกษาที่ตองการจางดวยวิธีพิเศษขอใหสงขอเสนอโครงการ (TOR)
(อยางไมเปนทางการ) ทั้งนี้ ใหจัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of
Reference) ประกอบดวย
- เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจางที่ปรึกษา
- วัตถุประสงคที่จะจางที่ปรึกษา
- ขอบเขตของงาน
- คุณสมบัติของที่ปรึกษา
- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
- ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
๒) จัดประชุมพิจารณาขอบเขต เนื้องาน เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม โดยพิจารณา
จากขอเสนอโครงการที่สถาบันการศึกษานําเสนอ
๓) เมื่อพิจารณาแลวเขียนโครงการโดยดูจากขอเสนอโครงการ (TOR)
๔) เสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทําบันทึกเรียน ปลัดกระทรวง ผานผูอํานวยการกองคลัง
๕) เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ
ใหคณะ
กรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานกนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๘๔ ดังนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(๔) ใหค ณะกรรมการรายงานผลการพิจ ารณาและความเห็น พร อมด ว ยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
๖) เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการให คณะกรรมการฯ
มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบผลงาน และการดําเนินงานของผูรับจาง รวมทั้งใหคําแนะนําแกผูรับจาง
เพื่อใหไดผลงานตามวัตถุประสงค เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญา
(๒) รายงานผลการตรวจสอบ และให ข อเสนอแนะต อปลั ดกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ
พิจารณาในการเบิกจายเงินคาจาง การบอกเลิกสัญญาจาง การขยายเวลาทําการตามสัญญา และการ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินโครงการนี้
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๗) ทําหนังสือถึงคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ เพื่อแจงใหทราบถึงคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ใน
กรณีที่มีการมอบหมายผูแทนใหสงรายชื่อผูแทนดวย
๘) ทําหนังสือถึงสถาบันการศึกษาใหสงขอเสนอโครงการ (Proposal) โดยระบุจํานวนชุดที่
ตองการ ตามรายละเอียดขอบเขตของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) และให
สถาบันการศึกษาจัดทําแบบประมาณราคาการจางการจัดทําหลักสูตรและจัดฝกอบรม
๙) ทํ า หนั ง สื อ ขอให ก องคลั ง เปลี่ ย นแปลงหมวดงบประมาณจากงบดํ า เนิ น งานเป น
งบรายจายอื่น
๑๐) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อพิจารณาขอเสนอของ
สถาบันการศึกษา ในกรณีที่เห็นวาราคาสูงเกินไปก็ตองมีการตอรองราคา ถามีการปรับแกไขขอเสนอ
ก็สงใหสถาบันการศึกษาปรับปรุง
๑๑) ทําบันทึกเรียนปลัดกระทรวงผาน ผอ.กองคลัง แยก ๒ ฉบับ
- ฉบับ ๑ ผอ.สํานักในฐานะประธานกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ
และมีกรรมการทุ กคนพว งทาย เพื่อเสนอความเห็ น ๑. ควรจ างใครเปน ที่ ปรึ ก ษา ๒.ระยะเวลา
ดําเนินการกี่วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจาง ๓. จํานวนคาจาง ๔. กําหนดรายละเอียด
- ฉบับ ๒ ผอ.สํานัก เพื่อเสนอโปรดพิจารณาอนุมัติการจาง และลงนามในหนังสือ
ถึงสถาบันการศึกษา
- หนังสือถึงสถาบันการศึกษา สงสัญญาจาง (ตนฉบับและคูฉบับ) และกําหนดให
สงคืน สป.ภายใน......... หากมีการมอบอํานาจใหสงหนังสือมอบอํานาจดวย

๔ การประเมินผลการฝกอบรม
การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมข อมูลอยางเปนระบบ เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของโครงการฝกอบรม และนําไปสูการแกไขปรับปรุงโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เปรียบเสมือนการตรวจสอบและการติดตามผล ซึ่งไดมีการกําหนดและดําเนินการไปแลว หากการ
ประเมินผลประสบความสําเร็จก็สมควรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป แตถาลมเหลวก็จะตองมีการ
วิเคราะหขอบกพรอง และแกไขปรับปรุงตอไป ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ
มากขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม
วัตถุประสงคของการประเมินผล
๑. เพื่อดูวาการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม
๒. เพื่อคนหาจุดดีและจุดที่ควรแกไขของการฝกอบรม ไมวาจะเปนในดานของวิธีการ
นําเสนอบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากร ฯลฯ
๓. เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
๔. เพื่อประเมินวาผูเขารับการอบรมกลุมใดที่ไดรับประโยชนจากการอบรมมากที่สุด
และกลุมใดไดรับนอยที่สุด
๕. เพื่อรวบรวมขอมูลซึ่งจะนําไปแกไขปรับปรุงโครงการฝกอบรมใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ในการฝกอบรมแตละโครงการ ตามหลักการแลวจะตองมีการประเมินผลทุกครั้ง ทั้งนี้
เพื่อตองการทราบทัศคติ ความรู ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อนําไปใชในการวั ดผล
ความกาวหนาของการฝกอบรม หรือใชในการพิจารณาปรับปรุงการฝกอบรมตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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การประเมินผลอาจจะสอบถามผูเขารับการอบรมทุกคนดวยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณเปน
รายบุคคลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ หรือการอภิปราย/เสวนารวมกันในที่ประชุม
การพิจารณาแนวทางการประเมินผลการฝกอบรมจะตองกระทําไปพรอมกับการวางแผน
โครงการฝกอบรม เมื่อจะเริ่มโครงการฝกอบรม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการจะตองเตรียมการ
พิจารณาว าจะมีการประเมิน ผลการฝกอบรมอยางไร จะสอบถามเรื่ องใดบาง และจะออกแบบ
ประเมินผลในลักษณะใด หรือใชวิธีการอยางไร รวมทั้งซักซอมทําความเขาใจความหมายของคําถาม
แตละขอและติดตามดูวาแบบประเมินผลจะเสร็จเรียบรอยทันกําหนดเวลาหรือไม
การประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ของการฝกอบรมนั้น จะวัดตัวแปร
๔ ตัวดวยกัน คือ
๑. ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม (Reaction) หมายถึง การวัดความรูสึกของผูเขา
รับการฝกอบรม เพื่อประเมินดูวาผูเขารับการฝกอบรมชอบหรือไมชอบ พอใจ/ไมพอใจโครงการ
ฝกอบรม การวัดปฏิกิริยานี้วัดไดงายที่สุดกวาตัวแปรทุกตัว สวนใหญมักใชแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ แนวการวัดปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรมมีหลักกวางๆ คือ
๑) ตัดสินใจและตกลงใจวาจะตองการทราบอะไรบางจากผูเขารับการฝกอบรม หรือ
ตองการใหผูเขารับการอบรมแสดงความรูส ึกในเรื่องอะไรบาง สวนมากจะถามเกี่ยวกับ ความคาดหวัง
กอนการฝกอบรมและความรูสึกหลังการฝกอบรม ความเหมาะสมของเวลา การจัดลําดับหัวขอวิชา
เนื้อหาสาระวิชา การบรรลุวัตถุประสงค ความพอใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ สถานที่อบรม อุปกรณ ฯลฯ
๒) การเขียนคําถามตองใหครอบคลุมตามขอ ๑
๓) ออกแบบฟอรมที่งายตอการรวบรวมขอมูล และผูตอบใชเวลาตอบไมมากเกินไป
๔) พยายามใหผูเขารับการอบรมตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยไมตองให
ผูตอบลงชื่อ
๕) ควรมีเนื้อที่สําหรับใหผูเขารับการอบรมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในตอนทาย
การวัดตัวแปรปฏิกิริยานี้ ถาไดขอสรุปวาผูเขารับการอบรมทุกคนชื่นชอบตอโครงการฝกอบรม
นี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ อยาดวนสรุปวาโครงการฝกอบรมบรรลุผลตามเปาหมายทุกประการ แทที่จริง
แลวเปนเพียงการวัดที่เพียงการวัดที่เพิ่งเริ่มตนเทานั้น ควรจะไดมีการวัดผลดานอื่น ๆ ประกอบดวย
การเรียนรู พฤติ กรรมในการทํางานที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่เปน ประโยชน ต อหน ว ยงาน ตลอดจน
ประโยชนที่องคการหรือหนวยงานจะไดรับ
๒. การเรียนรู (Learning) ในที่นี้หมายถึง หลักหรือขอเท็จจริงและเทคนิคซึ่งผูเขารับการ
อบรมเกิดความเขาใจและสามารถรับไวได
แนวการวัดการเรียนรูมีหลักกวางๆ คือ
๑) การวัดการเรียนรูของผูเขารับการอบรมแตละคนควรวัดในเชิงปริมาณได
๒) ควรมีการวัดผลกอน – หลัง โครงการฝกอบรมนั้นๆ
๓) การวัดผลการเรียนรูควรยึดวัตถุประสงคเปนพื้นฐาน
๔) ถาเปนไปไดควรวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางสถิติ
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วิธีการวัดการเรียนรูสวนมากใชวัดการแสดงออกของพฤติกรรมในหองฝกอบรม เชน
ใหฝกภาคปฏิบัติและใชการทดสอบขอเขียน ทําใหการวัดการเรียนรูวัดไดยาก เนื่องจากตองมีการ
เตรี ย มงานมากมายกว า ที่ จ ะวางแผน สร า งเครื่ อ งมื อ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห ข อ มู ล และ
ตีความหมายขอมูลไดครบถวนทุกขั้นตอน
๓. พฤติกรรม (Behavior) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานนั้น เปนสิ่งที่วัดไดยากกวาตัวแปร ๒ ตัว ดังที่ไดกลาวมาแลว ผูวัดและประเมินผลจะตองเปน
ผูมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัย
๔. ผลลัพธของการฝกอบรม (Results) หมายถึงผลประโยชนของหนวยงาน/องคการที่
ไดรับจากการฝกอบรม เชน การลดตนทุน การลดอัตราการลาออก การลาหยุดงาน เพิ่มพูนคุณภาพ
หรือผลผลิต ปรับปรุงขวัญกําลังใจใหดีขึ้น เปนตน
สําหรับการวัดผลลัพธของการฝกอบรมนั้นเปนวิธีที่ยุงยากเชนเดียวกับการวัดพฤติกรรม และ
ตองอาศัยเทคนิคการวิจัยชั้นสูงเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรุปผลตองชัดเจน และสามารถพิสูจน
ไดวา การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เปนผลจากการฝกอบรมนั้นมิใชผลสืบเนื่องมาจากสิ่งอื่น ๆ
วิธีประเมินผลโครงการฝกอบรมที่ครบถวนกระบวนการก็คือ จะตองวัดใหไดจนถึงขั้น
วัดผลลัพธ (Results) แตในทางปฏิบัติก็เปนเรื่องที่เกือบจะตรงกันขาม คือ จะมีความจํากัดในเรื่องตาง ๆ
มากมายและมีอุปสรรค ทําใหการประเมินผลโครงการฝกอบรมมักจะทําไดอยางมากก็วัดไดเพียง
ตัวแปรเพียง ๒ ตัว ไดแก วัดปฏิกิริยา และวัดการเรียนรู
การประเมินผลการจัดฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยภาพรวมกระทําได
ในชวงเวลาและลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑) การประเมินกอนการอบรม
เปนลักษณะของการประเมินความรูความเขาใจ และทัศนคติของผูเขารับการอบรม
ก อ นดํ าเนิ นการฝ กอบรม และนํ าผลที่ ได ไปเปรี ยบเที ยบภายหลั งจากการฝ กอบรมแล วว าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงหรือไม มากนอยเพียงใด
๒) การประเมินภายหลังการอบรม
เปนลักษณะของการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแตละโครงการ เพื่อประเมินผลวาผู
เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่เหมาะสมหรือไมเพียงใด รวมทั้งการประเมิน
หลักสูตรฝกอบรมโครงการนั้นๆ วา มีวิชาใดที่ผูเขารับการอบรมเห็นวาเปนประโยชน และควรนํามา
บรรจุไวเปนหัวขอในการฝกอบรม หรือหัวขอวิชาใดที่ไมเปนประโยชนควรตัดออก เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขหลักสูตรในการฝกอบรมโครงการในรุนตอไป
๓) การประเมินความเขาใจแตละหัวขอวิชา
เมื่อการบรรยายหรือนําอภิปรายแตละหัวขอวิชาสิ้นสุดลง อาจจะใหมีการประเมินผลเพื่อ
ทราบวาการถายทอดวิชาของวิทยากรนั้นไดรับผลสําเร็จเพียงใด สวนใหญจะเปนลักษณะของการ
สอบถามความรู ความเขาใจในเรื่ องนั้นๆ เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด วิธีการบรรยายของวิทยากร
เหมาะสมเพียงใด เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ
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๔) การประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
เปนลักษณะการสอบถามความเห็นของผูเขารับการอบรมวา การบริหารโครงการและการ
ใหบริการแกผูเขารับการอบรมอยูในขั้นนาพอใจมากนอยเพียงใด มีขอบกพรองในดานใดบาง ทั้งนี้
เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ โ ครงการได ท ราบ เพื่ อ จะได นํ า มาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ งในการ
ดําเนินการในโอกาสตอไป
๕) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม
เปนลักษณะการติดตามผลการอบรมวา ภายหลังจากการฝกอบรมแลวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ผูเข ารับการอบรมไดมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานบ างหรือไม และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการหรือไม เทคนิคที่ใชในการฝกอบรมนั้นเปนเทคนิคที่มี
ประสิทธิผลกวาเทคนิควิธีการอื่น ๆ หรือไม และการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถของ
บุคลากรในองคการโดยการฝกอบรมนั้น มีความเหมาะสมที่สุดที่จะแกปญหาหรือไม หรือใชวิธีการอื่น ๆ
แลวจะดีกวา การประเมินผลลักษณะนี้ ไดแก การสอบถามจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และ/หรือ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรม เจาหนาที่ฝกอบรมจะไดขอมูลที่จะนํามาประกอบการพิจารณาใน
การปรั บปรุ งหลักสูตร หั วข อวิ ชา รวมทั้งวิ ธี การในการอบรม หรื อแนวทางในการที่จะจัดหลักสูตร
เพิ่มเติมใหแกผูเขารับการอบรมตอไป
ในทางปฏิบัติสวนมากจะใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลโครงการฝกอบรมโดยใชแบบฟอรม
ตาง ๆ ตามลักษณะและวัตถุประสงคของการประเมิน ไดแก แบบสอบถามรายวิชาหรือแบบประเมินผล
รายวิชา แบบประเมินผลรวม แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ และแบบประเมินผลโดยวิทยากร
สําหรับแบบประเมินผลรายวิชานั้นจะใชหลังจากที่วิทยากรบรรยายจบลง สําหรับแบบประเมินผลรวม
จะใหผูเขารับการอบรมตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการฝกอบรมนั้นๆ กอนที่จะมีพิธีปดการอบรม เพื่อใหได
ขอมูลครบถวน นอกจากนี้อาจใชแบบประเมินผลโดยวิทยากร และแบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
ประกอบดวยก็ได เพื่อประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมในครั้งตอๆ ไป สิ่งที่ควรตระหนัก
อยางยิ่งในการใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถามก็คือ ควรจะไดมีการชี้แจงรายละเอียด
ตาง ๆ กอนที่จะใหผูเขาอบรมตอบ เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงวัตถุประสงคของการประเมิน
การเขียนสรุปประเมินผล
จะต อ งเขี ย นสรุ ป เนื้ อ ความตามข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด จ ากข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากแบบสอบถาม
การสังเกต การสัมภาษณ ฯลฯ โดยไมใชความรูสกึ สวนตัวไปสอดแทรกไวอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ใน
ตอนสุดทายของสรุปประเมินผล ควรจะไดมีการสรุปสั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง โดยยกประเด็นเฉพาะที่สําคัญๆ
มาเขียนไวอยางสั้นๆ
การเขียนรายงานผลการฝกอบรม
การเขียนรายงานผลการฝกอบรมนั้ น ควรจะรีบดําเนิ น การทันทีภายหลังจากที่ได ทํา
การสรุปประเมินผลเสร็จ และในการเขียนสิ่งที่ควรยึดถือไวเปนหลักก็คือ รายงานควรจะสั้น กระชับ
และรายงานจากขอเท็จจริงที่ไดจากสรุปประเมินผล โดยเขียนอยางวิเคราะหยกมาเฉพาะขอมูลที่สําคัญๆ
และเป น จุ ด เด น นอกจากนี้ ก็ คื อ ควรจะรายงานทั้ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย รวมทั้ ง มี ข อ เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงโครงการฝกอบรมในครั้งตอไป
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บทที่ ๔
การบริหารความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม
การบริหารความเสี่ยงของการจัดฝกอบรมเปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมไดแมจะมี
การวางแผนหลักสูตร หรือเตรียมความพรอมการบริหารโครงการเปนอยางดี ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอนและความจํากัดของทรัพยากรโครงการฝกอบรม ผูจัด
ฝกอบรมจึงตองจัดการความเสี่ยงของโครงการฝกอบรม เพื่อใหปญหาของโครงการลดนอยลงและ
สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ความหมาย
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เปนสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของขอจํากัด (Constraint)
และความไมแนนอน (Uncertainty) เราตองการเผชิญขอจํากัดและความไมแนนอนของโครงการ
ดวยการลดความเสี่ยงของโครงการใหต่ํา สุดโดยการขจัดขอจํา กัดหรือลดความไมแนนอนลงให
มากที่สุด
การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk managment) หมายถึง
การจั ด การความเสี่ ย ง ทั้ ง ในกระบวนการในการระบุ วิ เคราะห ( risk analysis) ประเมิ น (risk
assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธกับ กิจกรรม หนาที่และกระบวนการ
ทํางาน เพื่อใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญ
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident )
การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เปนการปฏิบัติการที่
มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะของการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อประเมิน
สิ่งที่อาจเกิดความผิดพลาดอยางตอเนื่องหรือประเมินความเสี่ยง ระบุวาความเสี่ยงที่จะตองจัดการคือ
อะไร และใชยุทธศาสตรเพื่อจัดการความเสี่ยงเหลานั้น
การบริหารความเสี่ยงจึงเปนเรื่องสําคัญแมความเสี่ยงนั้นจะยังคงไมหมดสิ้นไปแตก็เปน
การควบคุมมิใหปญหาการบริหารโครงการเกิดขึ้นในระดับรุนแรงจนยากแกการแกไขหรือเกินความ
เสียหายตอองคการ การบริหารความเสี่ยงอาจมีขั้นตอนสําคัญ ๘ ขั้นตอน คือ
1) การกําหนดโครงสรางพื้นฐานการจัดการ
2) การกําหนดของเขตการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
3) การวิเคราะหจุดมุงหมายของโครงการ
4) การระบุความเสี่ยง
5) การวิเคราะหความเสี่ยง
6) การวางแผนควบคุมความเสี่ยง
7) การควบคุมความเสี่ยง
8) การตรวจติดตามความเสีย่ ง
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ผูจัดการโครงการจะตองทบทวนจุดมุงหมายของโครงการ ระบุปญหาหรือตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลง ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การวางแผนการควบคุมความเสี่ยง เลือกการ
ปฏิบัติการทีเ่ หมาะสม ควบคุมความเสี่ยงและตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ทําใหเกิดความเสี่ยง
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง มี 4 ดาน ไดแก
 ความเสี่ยงดานงบประมาณ
 ความเสี่ยงดานกําหนดการปฏิบัติ
 ความเสี่ยงดานเทคนิค
 ความเสี่ยงดานคาใชจาย
ผูจัดฝกอบรม จึงตองการมองเห็นอนาคตของโครงการ การเผชิญกับปญหาที่ไมได
คาดการณไวลวงหนา และการเขาไปสอดแทรกการดําเนินการใหประสบการณความสําเร็จ โดยศึกษา
และทําความเขาใจระหวางการดําเนินการจัดฝกอบรมกับขอจํากัดที่กอใหเกิดความเสี่ยง เมื่อวิเคราะห
รูปแบบปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงรวมกับกระบวนการดําเนินงานการจัดฝกอบรมตามตารางของ
SIPOC จะพบวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดฝกอบรม (Stakeholder) และกระบวนการปฏิบัติ
จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไมแนนอนเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงสามารถจําแนกปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการจัดฝกอบรมได ดังนี้
 ความเสี่ ย งด า นงบประมาณ
เช น งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรไม เ พี ย งพอ
การจัดเก็บคาลงทะเบียนของผูเขารับการอบรมไมครบถวน
 ความเสี่ยงดานกําหนดการปฏิบัติ ความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะเกิดจากปจจัย
ภายนอก ไดแก การเมือง หรือผูบริหารกําหนดลักษณะของสถาบันการศึกษา วิทยากรที่เชี่ยวชาญติด
ภารกิจดวน เทคนิคการถายทอดของวิทยากรเปนเชิงวิชาการสามารถเขาใจไดยาก สวนปจจัยภายใน
อาจเปนเรื่อง ขอจํากัดดานบุคลากรและขอจํากัดดานการเรียนรู โดยทั่วไปความเสี่ยงดานระบบการ
จัดการจะเปนปญหาดานความรูความสามารถ ประสบการณวัฒนธรรมองคการและทักษะการจัดการ
ทีมงาน เชน การระบุประเภทการฝกอบรมผิดพลาด ขาดความเปนมืออาชีพในการเปนพิธีกร
การกําหนดสถานที่เดินทางยอนไปมา เปนตน
 ความเสี่ยงดานเทคนิค ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของ
หนวยงานผูซื้อ ความเกี่ยวกันดานนีค้ ือ ระบบงานจะไมสามารถดําเนินงานไดตามขอกําหนดหรือความ
ตองการของผูซื้อ สวนในแงของหนวยปฏิบัติการความเกี่ยวพันดานนี้คือ ระบบงานจะไมสามารถผลิต
ตามขอกําหนดหรือ คุณลักษณะเฉพาะตามที่ผูซื้อตองการได เชน เครื่องมือโสตทัศนณูปกรณยังไมมี
หรือไมทันสมัย อาคารสถานที่สําหรับการจัดฝกอบรมไมสะดวกหรือสะอาดไมเพียงพอ จัดจาง
ยานพาหนะที่มีคุณภาพไมดี หรือไมเชี่ยวชาญหรือไมชํานาญเสนทางกรณีศึกษานอกพื้นที่
 ความเสี่ ย งด า นค า ใช จ า ย เช น การประมาณการค า ใช จ า ยของกิ จ กรรมต า งๆ
ผิดพลาด กําหนดราคาผิดและตัดสินใจผิดพลาด หรือความผิดพลาดดานการคํานวณคาใชจาย
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ความไมแนนอนของจํานวนผูเขารับการอบรมหรือผูรวมเดินทางไปกับโครงการ การถูกหักคามัดจํา
กรณีไมสามารถทําตามสัญญาได
การจัดการความเสี่ยงของการจัดฝกอบรม
จากที่กลาวขางตนเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของการจัดฝกอบรมทั้ง ๔ ดาน
แลว ผูจัดฝกอบรมสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได ดังนี้
๑. การบริหารงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปในรายการฝกอบรม
ของสถาบันดํารงราชานุภาพจะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
โครงการในแต ล ะหลั ก สู ต รทุ ก ป จึ ง ต อ งอาศั ย การใช เ งิ น นอกงบประมาณมาจากการจั ด เก็ บ
คาลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม อาศัยขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจายในการจัด
ฝกอบรมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๘ อยางไรก็ตามการบริหารโครงการจัด
ฝกอบรมตองคํานึงถึงการบริหารงบประมาณควบคูไปดวยกันเพื่อใหเกิดความสอดคลองและใชเม็ดเงิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ดวยการ
๑.๑ ประมาณการคาใชจายที่ถูกตองตามระเบียบและใกลเคียงกับสถานการณที่ตอง
จายจริง เพื่อคํานวณคาใชจายฝกอบรมตอคน
๑.๒ จัด ทําบัญชีรายรับที่ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม และกรณีชําระลาชาจะ
จัดสงหนังสือแจงเรงรัดการชําระเงินของหนวยงานที่ผูเขารับการอบรมกอนจะจบสิ้นโครงการ
๑.๓ จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการฝกอบรมและตัดบัญชีรายการใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา
๒. การบริหารโครงการฝกอบรม ดวยการแบงหนาที่การทํางานของโครงการใหชัดเจน
เนนการทํางานเปนทีม และที่สําคัญมีการจัดทํารายละเอียดตรวจสอบ (Check List) ในการเตรียม
ความพรอมการจัดฝกอบรมทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินการฝกอบรม
๓. การบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ท ยากร อาศั ย การแสวงหาความร ว มมื อ กั บ องค ก ร
หนวยงานภายนอก เชน สถาบันการศึกษา หนวยงานพัฒนาบุคลากรของภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูมีประสบการณเฉพาะดาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากร
๓.๑ การกําหนดหลักสูตรของแตละหลักสูตรใหทันตอยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ ของโลก ใหสอดคลองเปนทิศทางเดียวกับการบริหารราชการกระทรวง รัฐบาล
๓.๒ การกําหนดขอบเขตของวิชาใหครอบคลุมและชัดเจน เพื่อคัดสรรวิทยากรไดตรง
ตามคุณสมบัติ และสามารถถายทอดไดถูกตองตามขอบเขตที่กําหนด
๓.๒ การสรางเครื อข ายในดานวิทยากร พัฒ นาบุคลากรในหน วยงานใหมีความรู
ความสามารถในการเปนวิทยากรมืออาชีพใหกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณข องวิ ทยากรระหว างหน ว ยงาน หรื ออาจมีการทําข อตกลงเบื้องต น กับ
หนวยงานอื่นในการแลกเปลี่ยนวิทยากร ในลักษณะการหาแนวรวมในการพัฒนาบุคลากรขององคกร

๓๙

๔. การกําหนดคุณสมบัติหรือการระบุเกณฑคุณภาพของผูที่เกี่ยวของ (Suppliers) ใน
การบริการหรือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของที่ใชในการจัดฝกอบรม
๕. การปรับทัศนคติผูเขารับการฝกอบรม (Customers) เนนความเขาใจถึงวัตถุประสงค
ของการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม วิธีการประเมินและติดตามผล ขอปฏิบัติในการฝกอบรม
รวมทั้งการสรางจิตสํานึกกระตุน ใหผูเขารับการอบรมตองการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร มีจิตใจที่จะ
ใหบริการประชาชน พัฒนาประเทศ มีจิตใจมุงมั่นที่จะทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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บทที่ ๕
บทสรุป
บทสรุป
การพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรกาวไปสูความสําเร็จ หากจะให
สามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการฝ ก อบรมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกเหนื อ จากจะต อ งมี ค วามรู
ความเข าใจ เกี่ยวกับกระบวนการฝกอบรม และหลักการบริ ห ารงานฝกอบรมแตละขั้ น ตอนแลว
ผูรับผิดชอบงานฝกอบรมหรือผูจัดฝกอบรมควรจะตองมีความรูพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรแขนงตางๆ
อยางกวางขวาง นอกเหนือจากความรูดานสังคมศาสตร เนื่องจากสังคมวิทยา จะชวยเอื้ออํานวย
ใหสามารถกําหนดหลักสูตร และโครงการฝกอบรมไดงายขึ้น มีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคล
และการพัฒนาบุคคลดวยวิธีการอื่นๆ ตลอดจนเขาใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตรอยูบางพอที่จะ
สามารถทําการสํารวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่จําเปนในการจัดฝกอบรม สําหรับจิตวิทยา
จะชวยใหมีความเขาใจถึงหลักการเรียนรูของกลุมผูเขาอบรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตอผูเขาอบรมได
อยางเหมาะสม เชน ผูใหญจะมีการเรียนรูเหตุผลในการเรียนรู และเรียนรูตอเมื่อเขาตองการจะเรียน
เนื่ องจากเชื่อมั่น ตนเองและมีประสบการณสูง การเรี ยนการสอนจึงจะแตกต างกับเด็ ก ซึ่ งเด็ ก มี
แนวโนมที่จะเรียนรูโดยอาศัยเนื้อหาวิชาและมองการเรียนรูในลักษณะการแสวงหาความรูจากเนื้อหา
สาระ ของวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง แตสําหรับผูใหญ ควรจะเปนลักษณะใหผูสอนเขาไปมีสวนรวมกับ
ผูเรียนในกระบวนการคนหาความจริง หรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ลักษณะการเรียนที่
มุ ง ไปที่ ชี วิ ต ประจํ า วั น (Life-Centered) หรื อ เน น ที่ ง าน หรื อ การแก ป ญ หา (Task–Centered)
มากกวา และผูดําเนินการฝกอบรมยังจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งดานการเขียน
และการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธดีเพื่อใหสามารถติดตอสื่อสารกับกลุมผูเขาอบรม
และประสานงานกับผูเกี่ยวของอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
การจัดฝกอบรมถาดําเนินการทุกอยางที่กลาวมาขางตนพรอม ผลสําเร็จในการจัดฝก
อบรมก็จะเกิดขึ้น การคาดหวังในแตละหลักสูตรอาจจะไดไมเต็มรอย เพราะการอบรมแตละหลักสูตร
ใชเวลาไมมาก อาจไมสงผลใหผูเขาฝกอบรมเสร็จกลับมาทํางานไดมีประสิทธิภาพโดยเร็ว แตสิ่งที่
ได รั บจากการอบรม คือ แนวคิด หรื อทบทวนความจําในสิ่งที่ลืมไปแลว นํามาประยุกต ใชกับ
การทํางาน และที่สําคัญการฝกอบรมควรจัดอบรมตอเนื่อง ในหลักสูตรตางๆตามความเหมาะสม

ปจจัยสูความสําเร็จของการจัดฝกอบรม
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการอบรม ไดแก
ประการแรก คือ ผูบริหารองคกร/นโยบาย (ทุกหนวยงาน) ตองเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาบุคลากร และใหความสําคัญตอการอบรม ถาผูบริหารไมเห็นความสําคัญ ก็ยากที่จะนํามา
เปนเครื่องมือการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองคกรตอไป ซึ่งผูจัดฝกอบรม ตองเสนอแลวเสนออีก
ประการที่สอง คือ การทําแผนฝกอบรมประจําป ไดทําแผนตามความตองการ และ
สอดคลองกับปญหาในองคกรหรือไม มีการทํา Training needs หรือไม มีการแบงหลักสูตรตาม
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ความจําเปนแตละตําแหนง-แตละหนวยงานหรือไม มีหลายๆองคกรทําแผนพัฒนาฝกอบรม และจัด
อบรมเพื่อใหเขาระบบคุณภาพ/กฎหมายตางๆที่บังคับวาตองจัด เพียงแคจัดใหมีอบรมก็พอโดยไมได
คํานึงถึงผลการพัฒนาบุคลากร หรือบางองคกรจัดเพื่อตอบสนองความตองการของคนจัด โดยลืมมอง
ที่บุคลากรวาตองการหรือไม
ปจจัยที่สาม คือ การคัดเลือกวิทยากร ในปจจุบันผูจัดฝกอบรม ตองการวิทยากร
ที่หลากหลาย ทีม่ ีสาระความรู และตองสนุกดวย จะไดไมนั่งหลับ ก็สามารถคนหาดูไดจากประวัติการ
เปนวิทยากร และความถนัดในแตละหลักสูตรของวิทยากร แตมีหลาย ๆ องคกรดูจากชื่อเสียง หรือไม
ก็เคยมาบรรยายหลักสูตรนี้แลวชอบ จะจัดอีกหลักสูตรซึ่งไมเกี่ยวกันเลยก็จะใชคนเดิม โดยไมไดสนใจ
วาวิทยากรทานนั้นถนัดหรือชํานาญสอนในหลักสูตรที่ตองการ หรือเปลา ผลเสียก็จะเกิดกับองคกร
มากกวาที่จะเกิดผลสําเร็จกับองคกร
ปจจัยที่สี่ คือ สถานที่จัดอบรม (หองสัมมนา) สําคัญมาก สวนใหญจะมองขามหรือ
ละเลยกัน มีหลาย ๆ องคกรใชสถานที่ไมเหมาะกับการอบรม เชน หองจุได 40 คน แตจัดใหผูเขา
อบรม 50 คน มีผลทําใหหองแนนทํากิจกรรมอะไรลําบาก บางที่ก็จะใหอบรมในหองที่เปนกระจกใส
ข างนอกเปน พื้น ที่ทํา งาน มีผลทําให ผูเ ข ารั บการอบรมไมมี สมาธิ บางที่ก็ใชโ รงอาหารในการจั ด
เปนตน ซึ่งผลเสียจะเกิดกับองคกร ถาถามวาวิทยากรสอนได หรือไม ก็จะไดคําตอบวาสอนได แตไม
สัมฤทธิ์ผล
ปจจัยที่หา คือ อุปกรณที่ใชในการอบรม ไดแก LCD เครื่องเสียง คอมพิวเตอร เปน
ตน โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับอุปกรณที่พบบอยๆ คือเครื่องเสียงที่ใชเสียงไมดัง หรือไมก็ดังๆ หายๆ
หรือไมก็เสียงสะทอนฟงไมชัด ถาเครื่องเสียงดีไดยินทั่วถึงทั้งหอง สามารถพูดหนักเบาไดชัดเจน ก็
สามารถสรางบรรยายกาศในการอบรมไดดีทีเดียว
ปจจัยที่หก คือ ผูประสานงาน (ผูจัด) ปญหาที่พบบอยคือ จัดหลักสูตรไมตรงกับผูเขา
อบรม คือจัดตามที่ตนเองมองวาเปนปญหาโดยไมสอบถามหัวหนาฝายแตละฝายกอนวาเปนปญหา
จริงหรือไม หรือไมก็จัดแบบเอามันตามใจคนจัด เชนจัด Walk Rally เอาแบบหนักๆ เหนื่อยๆ โดย
คิดวาผูเขาอบรมชอบ โดยลืมคิดไปวาการทํางานจริง ๆ ไมไดหนักและลําบากขนาดนั้น หรือไมได
พูดคุย/บอกปญหา แกวิทยากร หรือใหขอมูลไมครบ ขอมูลที่ผูจัดควรใหแกวิทยากร เชน ปญหาที่
เกิดขึ้น ตําแหนง-หนวยงาน-อายุ-เพศ- การศึกษา-จํานวนของผูเขาอบรม เปนตน
ปจจัยที่เจ็ด คือ ผูเขารับอบรม ปญหาที่พบบอย คือไมพรอมที่จะเขาอบรม เชน เขา ๆ
ออก ๆ เพราะงานไมเสร็จหรือมีงานเรงดวน หรือไมอยากอบรม ไมเห็นความสําคัญของการอบรม
เนื่องจากถูกบังคับเขา เปนตน ตองปลูกฝงผูเขารักการพัฒนาตนเองวาการอบรมไมใชเรื่องนาเบื่อ
แตเปนการพักชั่วคราวจากการทํางาน เพื่อมาหาแนวคิด และแนวทางในการแกปญหาของการทํางาน
รวมกัน

แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ : การพัฒนาบุคลากร : การฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66 และรุนที่ 67 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66 และรุนที่ 67 ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต : รอยละของคุณภาพหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ผลลัพธ : นักศึกษาในหลักสูตร ฯ มีทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณ เหมาะสมสําหรับการเปนนักปกครองที่ดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละของนักศึกษาในหลักสูตร ฯ ที่ผานเกณฑการทดสอบ
ขอกําหนดที่สําคัญ : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

Supplier

Input

Process

Output

Customer

S1 :
สถาบันการศึกษาที่ให
คําปรึกษาที่สํานักงาน
ก.พ.รับรอง

L1 : หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) ที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการ
ของหนวยงานตนสังกัด และ
สอดคลองตามนโยบายของ
รัฐบาล
L2 : บุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
และนอกสังกัด
กระทรวงมหาดไทยที่ผาน
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการคัดเลือกให
เขารับการฝกอบรม
L3 : การติดตามประเมินผล
และการทดสอบโดย
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

P1 : การจัดทําหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ที่มีประสิทธิภาพ (Tp : 3 เดือน)
1. แตงตัง้ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณายกรางหลักสูตรฯ /TOR โดยมีผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ อาทิ สถาบันการศึกษา/ ก.พ./สป.มท. เขารวมพิจารณา
3. นํารางหลักสูตรฯ /TOR เสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
4. สถาบันดํารงราชานุภาพนําหลักสูตรฯ ดังกลาวไปดําเนินการจัดฝกอบรม
P2 : การพิจารณาคัดเลือกคณะที่ปรึกษาและคณะวิทยากรที่มีคุณภาพ
(Tp : 1 เดือน)
1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและคณะวิทยากร
2. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและคณะวิทยากร
3. นํารายชื่อที่ปรึกษาและคณะวิทยากรเสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
4. สถาบันดํารงราชานุภาพดําเนินการประสานที่ปรึกษาและคณะวิทยากรดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
P3 : การคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมที่เหมาะสม (Tp 7 วัน)
1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝก อบรมที่เหมาะสม
2. เสนอเรื่องสถานที่ฝกอบรมให ปมท.พิจารณา/อนุมัติ
P4 : การทดสอบ/ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ (Tp 1 เดือน)
1.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลผูเขาอบรมหลักสูตรฯ
2. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาขอบเขต/บททดสอบ และเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม
3. นําขอบเขต/บททดสอบ และเกณฑการประเมินผลเสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
4. สถาบันดํารงราชานุภาพโดยวิทยาลัยมหาดไทยดําเนินการทดสอบผูเขารับการอบรม
5. รายงานผลการทดสอบผูเขารับการอบรมตอปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาในแตละขั้นตอนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

Q1 : ผลการ
ฝกอบรมของ
นักศึกษาหลักสูตร
นักปกครอง
ระดับสูง (นปส.)
Q2 : รายงานผล
การดําเนินงาน
หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
(นปส.)ตอผูบริหาร
ระดับสูง

C1 : บุคลากรของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ในสวนกลาง
C2 : บุคลากรของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ในสวนภูมิภาค
(จังหวัด)
C3 : บุคลากรของ
หนวยงานนอก
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย

-สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
(นิดา)
S2 : หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําหลักสูตร ฯ
ไดแก
1) สป.มท.
2) ก.พ.

ทบทวนและปรับปรุง

ดําเนินการตามขั้นตอน

“SIPOC Model”
กระบวนงานการฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
Suppliers
-สถาบันการศึกษาที่ให
คําปรึกษาที่สํานักงาน
ก.พ.รับรอง
1. สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร (นิดา)

Input

-หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
(นปส.) ที่สามารถ
ตอบสนองตอความ
ตองการของ
หนวยงานตนสังกัด
และสอดคลองตาม
-หนวยงานภาครัฐที่
นโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวของกับการจัดทํา -บุคลากรในสังกัด
หลักสูตร ไดแก
กระทรวงมหาดไทย
1.สํานักงาน
ทั้งสวนกลางและ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สวนภูมิภาคและนอก
2.สํานักงาน ก.พ.
สังกัด มท. ที่ผานการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการ
คัดเลือกใหเขารับ
การฝกอบรม
-การติดตาม
ประเมินผลและการ
ทดสอบโดย
คณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้น

Process

Output

1.การจัดทําหลักสูตรนักปกครองระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ (3
เดือน)
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ
1.2 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณายกราง
หลักสูตรฯ โดยมีผแู ทนหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สนง.ก.พ. สป.
มท. เขารวมพิจารณา
1.3 นํารางหลักสูตรฯ เสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
1.4 สถาบันดํารงราชานุภาพนําหลักสูตรฯ ดังกลาวไปดําเนินการ
จัดฝกอบรม
2.การพิจารณาคัดเลือกคณะที่ปรึกษาและคณะวิทยากรที่มีคุณภาพ
(1 เดือน)
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและคณะ
วิทยากร
2.2 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและคณะ
วิทยากร
2.3 นํารายชื่อที่ปรึกษา/คณะวิทยากร เสนอ ปมท.เพือ่ ขออนุมัติ
2.4 สถาบันดํารงราชานุภาพดําเนินการประสานที่ปรึกษาและ
คณะวิทยากรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
3.การคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมที่เหมาะสม (7 วัน)
3.1 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือก
สถานที่ฝกอบรมที่เหมาะสม
3.2 เสนอเรื่องสถานที่ฝก อบรมให ปมท.พิจารณา/อนุมัติ

-ผลการฝกอบรม
ของบุคลากร
กระทรวงมหาดไทย
และนอกสังกัดที่
เขารวมหลักสูตร
นักปกครอง
ระดับสูง
-รายงานผลการ
ดําเนินงาน
หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
ตอผูบริหาร
ระดับสูง

D.Process
(D.Delivering)

Customer
/Feedback

-ผานเกณฑการ
ทดสอบรอยละ 70
-ประกาศนียบัตร
ผานการฝกอบรม
หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง
-ผูที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตร
นักปกครอง
ระดับสูง
มีความรู/เทคนิค/
ทักษะการคิดและ
ความสามารถใน
การเปนผูบริหาร
ระดับสูงของ
หนวยงานตนสังกัด
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-ขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสากิจ
ในสังกัดของ
กระทรวงมหาดไทย
ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
-ขาราชการนอก
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย

-2“SIPOC Model”
กระบวนงานการฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
Suppliers

Input

Process
4.การทดสอบ/ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ (1 เดือน)
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลผูเขาอบรมหลักสูตรฯ
4.2 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาขอบเขต/บททดสอบ และ
เกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม
4.3 นําขอบเขต/บททดสอบ และเกณฑการประเมินผลเสนอ ปมท.
เพื่อขออนุมัติ
4.4 สถาบันดํารงราชานุภาพโดยวิทยาลัยมหาดไทยรวมกับ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับมอบหมายดําเนินการทดสอบผูเขารับการอบรม
4.5 รายงานผลการทดสอบผูเขารับการอบรมตอผูบริหารระดับสูง

Output

D.Process
(D.Delivering)

Customer
/Feedback

แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ชือ่ กระบวนการ... : การพัฒนาบุคลากร : การฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66 และ
รุนที่ 67 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิตและบริการ
1.นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66 จํานวน 102 คน (วันที่ 25 เม.ย. – 5 ส.ค.59)
2.หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 67 จํานวน 95 คน (วันที่ 30 พ.ค. – 9 ก.ย.59)

ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66 และรุนที่ 67 ที่มีประสิทธิภาพ
การกําหนดหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
๑. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ ประกอบ ดวย รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝายบริหาร อดีตผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร อาจารยมหาวิทยาลัย ฯลฯ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง กรมการปกครอง ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. ผูเชี่ยวชาญผูอํานวยการสํานัก/กอง สป.
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการหลักสูตรฯ
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อพัฒนาขาราชการให
มีความรู ทักษะ และสมรรถนะสูงขึ้น โดยใหหลักสูตรตางๆ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ตอบสนองความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีมาตรฐานและทันสมัยอยูเสมอ
๒. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูงแลว กระทรวงมหาดไทยจะเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณา เพื่อพิจารณารับรอง
เพื่อใหผูผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.
ตอไป
๓. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗ นี้ ไดรับการรับรองจากก.พ. ตามหนังสือสํานักงานก.พ. ที่ นร
๑๐๑๓.๑/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายเวลาการใชกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหาร
ระดับสูงและการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูง
โครงสรางของหลักสูตร
๑. โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย ๔ กลุม ไดแก หมวดวิชาหลัก และหมวดวิชาสนับสนุน การศึกษาดูงาน
และการศึกษาอิสระ รวม ๑๑ หมวด รวม ๔๙๓ ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑.๑ หมวดวิชาหลัก จํานวน ๘ หมวดวิชา ๔๖ รายวิชา รวม ๔๐๖ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จําเปนสําหรับนักปกครองและนักบริหาร
๗ วิชา ๖๐ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักปกครองและนักบริหาร
๖ วิชา ๑๘ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๓
หมวดวิชาที่ ๔
หมวดวิชาที่ ๕
หมวดวิชาที่ ๖

การบริหารความขัดแยงและการบริหารในภาวะวิกฤต ๖ วิชา ๒๗ ชั่วโมง
การพัฒนาภาวะผูนําและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูนํา ๕ วิชา ๒๕ ชั่วโมง
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๙ วิชา ๓๐ ชั่วโมง
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ๗ วิชา ๓๖ ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ ๑๐ การเสริมสรางประสบการณเชิงการปกครองและการบริหาร ๓ วิชา ๑๐๕ ชั่วโมง
๑) การศึกษาดูงานในประเทศ รวม ๖๐ ชั่วโมง
๒) การศึกษาดูงานตางประเทศ รวม ๔๒ ชั่วโมง
๓) สรุปความเชื่อมโยงองคความรู ๓ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๑๑ การนําความรูและประสบการณสูการปฏิบัติ ๓ วิชา ๑๐๕ ชั่วโมง
๑.๒ กลุมหมวดวิชาสนับสนุน จํานวน ๓ หมวดวิชา ๒๒ รายวิชา รวม ๘๗ ชั่วโมง ประกอบดวย
หมวดวิชาที่ ๗ การพัฒนามุมมองในระดับสากล ๕ วิชา ๒๑ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๘ แนวทางและทิศทางการบริหารการพัฒนาประเทศ ๑๓ วิชา ๔๒ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางสุนทรียภาพของชีวิต ๔ วิชา ๒๔ ชั่วโมง

ตัวชี้วดั กระบวนการ
ขั้นตอนตามกระบวนการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก
1.การจัดทําหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
2.การพิจารณาคัดเลือกคณะที่ปรึกษาและคณะวิทยากร
3.การคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมที่เหมาะสม
4.การทดสอบ/ประเมินผล

ผลลัพธการดําเนินการ
-การจัดทําหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณายกรางหลักสูตรฯ /TOR และนําเสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
3. สถาบันดํารงราชานุภาพนําหลักสูตรฯ ดังกลาวไปดําเนินการจัดฝกอบรม
-การพิจารณาคัดเลือกคณะทีป่ รึกษาและคณะวิทยากร
1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและคณะวิทยากร เสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
2. สถาบันดํารงราชานุภาพดําเนินการประสานที่ปรึกษาและคณะวิทยากรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
-การคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมทีเ่ หมาะสม
-คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝกอบรมที่เหมาะสม เสนอให ปมท.พิจารณา/อนุมัติ
-การทดสอบ/ประเมินผล
1.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลผูเขาอบรมหลักสูตรฯ
2. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาขอบเขต/บททดสอบ และเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม
3. นําขอบเขต/บททดสอบ และเกณฑการประเมินผลเสนอ ปมท.เพื่อขออนุมัติ
4. สถาบันดํารงราชานุภาพโดยวิทยาลัยมหาดไทยดําเนินการทดสอบผูเขารับการอบรม
5. รายงานผลการทดสอบผูเขารับการอบรมตอปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินการ
1.วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปดซอมและเสร็จไมทันกําหนด ทําใหนักศึกษาหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง ตองไปใชสถานที่/โรงแรมของเอกชนใน กทม.แทน
2.เปนหลักสูตรที่มีวิชาเรียนหลายวิชา และมีเอกสารประกอบการเรียน/บรรยาย จํานวนมาก

แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา/สรางนวัตกรรม
1.สถาบันดํารงราชานุภาพประสานสถานที่/โรงแรมของเอกชนใน กทม.ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
2.เสนอแผนใหใชแท็บเล็ตแทนการใชกระดาษเอกสาร สําหรับประกอบการฟงบรรยาย ในปงบประมาณตอไป

ขอเสนอแนะ
-ไมม-ี

บรรณานุกรม
ชูชัย สมิทธิไกร. การฝกอบรมบุคลากรในองคการ. ๒๕๔๘.
ทองศรี กําภู ณ อยุธยา. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร.
ผศ.ดร.สุจิตรา ธนานันท. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร. ๒๕๕๐.
เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่อง “การบริหารงานฝกอบรม”. การฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ฝกอบรม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.๒๕๒๓.
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “กระบวนการฝกอบรม”. การฝกอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐาน
ดานการฝกอบรม.สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. สํานักงาน ก.พ.. ๒๕๓๒.
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการฝกอบรม”. การฝกอบรม
หลักสูตรความรูพื้นฐานดานการฝกอบรม.สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. สํานักงาน ก.พ.. ๒๕๓๓.
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุนที่ ๖๖ และรุนที่ ๖๗ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
******************

๑

(ผนวก ก.)

หลักการและเหตุผล
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ ระบุวา “ใหสวน
ราชการ มีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อให ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ”
๒. การพัฒนาขาราชการพลเรือนตามแนวทางของสํานักงานก.พ. ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนา
บุคลากรใหเปนผูที่มีสมรรถนะและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ และยึดหลักการบริหารราชการ
ภาครัฐแนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งผูบริหารในทุกระดับจะตองมีขีดความสามารถและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ขาราชการจึงตองปรับตัวใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยเฉพาะขาราชการในระดับสูง จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
ไดอยางจริงจัง และมีขีดความสามารถที่จะนําพาใหองคกรเขาสูการแขงขันในระดับสากล ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารอยางถูกตอง เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตที่จะนําไปสูความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนสําคัญ
๓. ก.พ.ร. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ โดยมี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๓ ประการคือ ๑. ประชาชนจะตองไดรับการตอบสนองและมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการ ตลอดจนมีความเชื่อถือไววางใจในการทํางานของทางราชการ ๒. ระบบราชการไทยจะ
ไดรับการพัฒนาเปนองคการที่มีสุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสูง การทํางานทันสมัย คลองตัว บุคลากรมีความสุข
มีขวัญและกําลังใจ รูสึกผูกพันกับองคการ มีความสําเร็จตามเปาหมายชีวิตไปพรอมๆกับเปาหมายของ
องคการ และ ๓.สังคมจะมีการปรับตัวอยางสมดุล ภาครัฐสามารถทํางานรวมกับภาคสวนอื่นๆไดเปนอยางดี
มีการบูรณาการโดยการอาศัยยุทธศาสตรเปนตัวชี้นํา มีภูมิคุมกันที่ดีทีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกไดอยางยั่งยืน
๔. รัฐบาลชุดปจจุบันกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทย(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) ไววา “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ตลอดจน มีนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ตองอาศัยกลไกระบบราชการในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
๕. กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหมีความพรอมสําหรับการกาวขึ้น
ไปสูการเปนผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ โดยไดจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
(นปส.) มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๖ และไดปรับปรุงหลักสูตรนี้มาโดยตลอด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
การเมืองและความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และมีมาตรฐาน เพื่อใหไดรับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 1
1

หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ กําหนดวา ผูมีสิทธิสมัครเขาอบรมเพื่อเขารับการคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ จะตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
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๒

กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเขาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖
และ ๖๗ ใหเปน
“นักบริหารการปกครองในพื้นที่ที่มสี มรรถนะและความพรอมที่จะกาวขึ้นไปสู
ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด”
เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สวนใหญจะเกีย่ วของกับจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
เปนเจาภาพหลักในการบริหารราชการสวนภูมิภาค โดยมีผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด เปนผู
มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดอยางเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมอยางยั่งยืน
ปรัชญาของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ดวยกระบวนการฝกอบรมและ
กระบวนการเรียนรู เพื่อใหเปนผูบริหารระดับสูงทีม่ ีทั้งภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ
ทางการบริหารพรอมในการบริหารเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่และบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสูการ
ปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิผลและเปนไปอยางถูกตอง เกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืน
แนวคิด
๑. เปนหลักสูตรที่เสริมสรางและพัฒนานักบริหารที่เขารับการฝกอบรมใหเปนผูนําทีม่ ีคุณธรรม
จริยธรรม (ethical leadership) มีวิสัยทัศน (visionary leadership) และมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการ
(managerial competency) สามารถกําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ตาม
นโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน
๒. เปนหลักสูตรที่เนนใหมีทักษะการบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการการทํางานในระดับพื้นที่
(area-based approach) โดยการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่
๓. เนนการเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณดานการบริหารระหวาง
นักศึกษาที่เขารับการอบรม เนนการเรียนรูของผูใหญ (adult learning) และการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action
learning) เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณมุงสูการเปนนักบริหารระดับสูง ตลอดจนสงเสริม
ประสบการณดานการบริหารดวยการเรียนรูจากแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (best practices)
๔. เปนหลักสูตรที่สามารถกอใหเกิดการเรียนรูไดครบกระบวนการทั้ง ๕ ขั้นตอน ไดแก รู
เขาใจ นําไปปฏิบัติ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร และนําไปขยายผลและถายทอดใหผูอื่นได
วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. เพือ่ พัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
๑.๑ เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีสมรรถนะทางการบริหารและขีดความสามารถ พรอมที่จะเปนรวม
ขับเคลื่อนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจขององคการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน
๑.๒ เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีของขาราชการ ซึ่งตองปฏิบัติงานโดย
ยึดผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
๑.๓ เปนผูนําการเปลีย่ นแปลง มีความพรอมดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อบําบัด
ทุกข บํารุงสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๓

๒. เพื่อสรางเครือขายผูนํา ซึ่งสามารถใหขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ
ในการบริหารราชการของประเทศตามสถานการณได
การกําหนดหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
๑. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ ประกอบ ดวย รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร อดีตผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร อาจารย
มหาวิทยาลัย ฯลฯ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสํานักงาน
ก.พ.ร. ผูเชี่ยวชาญผูอํานวยการสํานัก/กอง สป. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการหลักสูตรฯ
มีอํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณากําหนดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อพัฒนา
ขาราชการใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะสูงขึ้น โดยใหหลักสูตรตางๆ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง ตอบสนองความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมใหมีมาตรฐานและทันสมัยอยูเสมอ
๒. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ พิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสูตรนักปกครองระดับสูงแลว กระทรวงมหาดไทยจะเสนอหลักสูตรดังกลาวใหสํานักงาน
ก.พ. พิจารณา เพื่อพิจารณารับรองเพื่อใหผูผานการศึกษาอบรมเปนผูมีคุณสมบัติเสมือนไดผานการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. ตอไป
๓. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗ นี้ ไดรับการรับรองจากก.พ. ตามหนังสือ
สํานักงานก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายเวลาการใชกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงและการรับรองหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูง
โครงสรางของหลักสูตร
๑. โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย ๔ กลุม ไดแก หมวดวิชาหลัก และหมวดวิชาสนับสนุน
การศึกษาดูงาน และการศึกษาอิสระ รวม ๑๑ หมวด รวม ๔๙๓ ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑.๑ หมวดวิชาหลัก จํานวน ๘ หมวดวิชา ๔๖ รายวิชา รวม ๔๐๖ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จําเปนสําหรับนักปกครองและนักบริหาร
๗ วิชา ๖๐ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักปกครองและนักบริหาร
๖ วิชา ๑๘ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๓ การบริหารความขัดแยงและการบริหารในภาวะวิกฤต ๖ วิชา ๒๗ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๔ การพัฒนาภาวะผูนําและการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูนํา ๕ วิชา ๒๕ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๕ การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๙ วิชา ๓๐ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๖ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ๗ วิชา ๓๖ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๑๐ การเสริมสรางประสบการณเชิงการปกครองและการบริหาร ๓ วิชา ๑๐๕ ชั่วโมง
๑) การศึกษาดูงานในประเทศ รวม ๖๐ ชั่วโมง
๒) การศึกษาดูงานตางประเทศ รวม ๔๒ ชั่วโมง
๓) สรุปความเชื่อมโยงองคความรู ๓ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๑๑ การนําความรูและประสบการณสูการปฏิบัติ ๓ วิชา ๑๐๕ ชั่วโมง
๑.๒ กลุมหมวดวิชาสนับสนุน จํานวน ๓ หมวดวิชา ๒๒ รายวิชา รวม ๘๗ ชั่วโมง ประกอบดวย
หมวดวิชาที่ ๗ การพัฒนามุมมองในระดับสากล ๕ วิชา ๒๑ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๘ แนวทางและทิศทางการบริหารการพัฒนาประเทศ ๑๓ วิชา ๔๒ ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางสุนทรียภาพของชีวิต ๔ วิชา ๒๔ ชั่วโมง
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๔

รวม ๑๑ หมวด ๖๘ รายวิชา จํานวน
๔๙๓ ชั่วโมง
จํานวนวิชา และจํานวนชั่วโมงของแตละหมวด สามารถสรุปในรูปตารางไดดังนี้
กลุมหมวด
หมวดวิชา
จํานวน
จํานวน
คิดเปน
วิชา
วิชา
ชั่วโมง
รอยละ
๑.๑ หมวด
วิชาหลัก

หมวดวิชาที่ ๑ การพัฒนาทักษะการคิดและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับนักปกครองและนัก
บริหาร
หมวดวิชาที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนัก
ปกครองและนักบริหาร
หมวดวิชาที่ ๓ การบริหารความขัดแยงและ
การบริหารในภาวะวิกฤต

๗

๖๐

๖

๑๘

๖

๒๗

หมวดวิชาที่ ๔ การพัฒนาภาวะผูนํา

๕

๒๕

หมวดวิชาที่ ๕ การบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙

๓๐

๗

๓๖

๓

๑๐๕

๓

๑๐๕

๔๖
๕

๔๐๖
๒๑

๑๓

๔๒

๔

๒๔

๒๒

๘๗

๑๗.๖๕

๖๘

๔๙๓

๑๐๐.๐๐

หมวดวิชาที่ ๖ บทบาทของ
กระทรวงมหาดไทยในการบําบัดทุกข
บํารุงสุข
หมวดวิชาที่ ๑๐ การเสริมสรางประสบการณ
เชิงการปกครองและการบริหาร
หมวดวิชาที่ ๑๑ การนําความรูและ
ประสบการณสูการปฏิบัติ
รวมหมวดวิชาหลัก ๘ หมวด
๑.๒หมวดวิชา หมวดวิชาที่ ๗ การพัฒนามุมมองในระดับ
สนับสนุน
สากล
หมวดวิชาที่ ๘ การพัฒนาความรอบรูใน
ประเด็นระดับประเทศ
หมวดวิชาที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การสรางสุนทรียภาพของชีวิต
รวมหมวดวิชาสนับสนุน ๓ หมวด
รวม

๑๑ หมวดวิชา

๘๒.๓๕
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๕

๒. วิธีการเรียนรู
วิธีการเรียนรูจะเนนหลักการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักปกครองและนักบริหารระดับสูง ซึ่งเปนผูที่
มีความรูและประสบการณทํางานมาก (adult learning) เนนการเรียนรูดวยตนเอง การแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางนักศึกษาผูเขารับการศึกษาอบรมดวยกัน และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปน
การเสริมสรางประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจะใช
วิธีการตางๆ ไดแก
๒.๑ การบรรยาย
๒.๒ การฝกปฏิบัติ
๒.๓ กรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเสวนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
๒.๔ การศึกษาอิสระ โดยการนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรฯไปประยุกตใชในการจัดทํา
รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study: IS) และรายงานการศึกษากลุม (Group Project: GP)
ตามแนวทางในกรอบมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูง(น.บ.ส.) ของ ก.พ.
๒.๕ กิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติ (action learning) และ
๒.๖ การศึกษาดูงาน(study visit) ทั้งในและตางประเทศ
๓. การคัดเลือกวิทยากร
คัดเลือกจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณสูงโดยพิจารณาจาก
๓.๑ ผลการประเมินวิทยากรของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในรุนที่ผานมา
๓.๒ ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ
๓.๓ ผลการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ
๔. ระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม
แนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรมมีที่มาจากการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ รหัส HR ๔ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มี
ความคุมคาตอการลงทุน และสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาการฝกอบรมนั้นมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่ง
ระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรมดังกลาว ถือเปนการประกันคุณภาพที่สวนราชการจะตองดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานการฝกอบรมที่มีลักษณะการดําเนินการคลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมั่นใจ
วางานฝกอบรมไดมาตรฐาน องคประกอบสําคัญในการประเมินคุณภาพการฝกอบรมประกอบดวย
๔.๑ หลักสูตร ประกอบดวย
- ความสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
- การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
๔.๒ วิทยากร/ ผูสอน ประกอบดวย
- เปนผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่สอน
- มีประสบการณที่เกี่ยวของกับหัวขอการสอน
- มีความสามารถในการถายทอด สื่อสาร ใหเกิดความเขาใจ
๔.๓ วิธีการเรียน/การสอน ประกอบดวย
- มีแผนการสอน หรือเคาโครงการสอนที่ชัดเจน
- ใชอุปกรณการสอนที่เหมาะสม
- มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม
๔.๔ หองเรียน/ สถานที่ ประกอบดวย
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๖

- ขนาดหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน
- ลักษณะการจัดหองเรียน/ สถานที่เหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกิจกรรมที่ใช
๔.๕ ผูเรียน
- จํานวนผูเรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกิจกรรมที่ใช
- ความรูพื้นฐาน/ ประสบการณของผูเรียนเหมาะสมกับหลักสูตร
๔.๖ การวัดและการประเมินผลการฝกอบรม
- มีการวัดผลความรู ความเขาใจของผูเรียนกอน (pre-test) และหลังการเรียน
(post-test)
- การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของผูเรียน
๔.๗ มีการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม
การกําหนดหลักสูตรนักปกครองระดับสูง จึงคํานึงถึงหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของสวนราชการขางตนดวย
รายละเอียดหัวขอวิชาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน ๖๖ และรุนที่ ๖๗
ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙
(จํานวน ๑๑ หมวดวิชา ๖๘ วิชา ๔๙๓ชั่วโมง)
หมวด/วิชา

เนื้อหา

๑. การพัฒนาทักษะการคิด
และทักษะที่จําเปนสําหรับนัก
ปกครองและนักบริหาร
(จํานวน ๗ วิชา)

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรม
- มีทักษะการคิดอยางมีเหตุมีผลและเปนระบบ
- มีทักษะที่จําเปนสําหรับผูนํา
- มีทักษะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถนําเทคนิคและเครื่องมือไปประยุกตใช
ใหเกิดผลในทางปฏิบัตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๑.๑ ทักษะการคิดอยางมี
ประสิทธิผล

ทักษะการคิดตางๆ ไดแก
-การคิดเชิงระบบ (systems thinking)

๑.รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสนวิวัฒน

-การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking)

๒.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์

๑.๒ การแกปญหาและการ
ตัดสินใจอยางเปนระบบ

วิทยากร

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๖๐

-การประเมินสถานการณ (situation
อ.อุดม สวางจิต
assessment)
และ อ.พงศธิดา เกษมสิน
-การวิเคราะหปญหา
-การวิเคราะหการตัดสินใจ
-การวิเคราะหปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- การวิเคราะหโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น
-แนวทาง และเครื่องมือในการแกปญหา และการ
ตัดสินใจและประยุกตใช
-กิจกรรมฝกปฏิบตั ิ

๖

-กรณีศึกษา
-ฝกปฏิบัติ
-การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

๖

-กรณีศึกษา
-ฝกทักษะ
และฝกใช
เทคนิคและ
เครื่องมือ
-การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
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เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง

๗

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๑.๓ การนําการเปลี่ยนแปลง

- การพัฒนาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ๑. อ.ธรรมรักษ การพิศิษฎ
- บทบาทและตนแบบของผูนําการเปลี่ยนแปลง ๒. คุณศุภชัย เจียรวนนท
-แนวทางในการพัฒนาความเปนผูนําการ
๓. ดร.อรัญ ธรรมมโน
เปลี่ยนแปลง
-ขั้นตอน เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง
-ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
-กรณีตัวอยางการบริหารการเปลีย่ นแปลง
- กรณีตัวอยางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ
- การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารับ
การศึกษาอบรม

๖

-กรณีศึกษา
-การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

๑.๔ เทคนิคการเสนอนโยบาย
และการนํานโยบายไปปฏิบัติ

- เทคนิคการเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ
- แนวทาง วิธีการ เครื่องมือที่ใชในการแปลง
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร
กระทรวง กรม จังหวัด กลุมจังหวัดไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กรณีตัวอยางการแปลงนโยบายยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติจริง
- การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารับ
การศึกษาอบรม
(เนนกรณีตัวอยางของภาครัฐ)

๓

-กรณีศึกษา
-การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ

๖

-บรรยาย
-กรณีศึกษา
-จําลอง
สถานการณ
และฝก
ปฏิบัติการ
นําเสนอที่มี
ประสิทธิผล

๑. ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
๒. ดร.อุทิศ ขาวเธียร
๓. รศ.ดร.ปกรณ ปรียากร

๑.๕ เทคนิคการนําเสนออยางมี - หลักการและกระบวนการนําเสนออยางมีแบบ ๑. อ.นิพัทธ กานตอัมพร
ประสิทธิผล
แผน
๒. อ.ศรีนวล สงวนไว
- เทคนิคการเตรียมขอมูล การคัดกรองเนื้อหาใน
การนําเสนอ
- จิตวิทยาเพื่อนําการเสนอ การนําเสนอเพื่อโนม
นาวใจผูฟง
- การเตรียมแผนและโครงรางของการนําเสนอ
- การสื่อสารอยางผูนํา
- เทคนิคการตอบคําถามและจัดการกับทุกคําถาม
อยางมีประสิทธิภาพ
(เนนการประยุกตใชในภาครัฐ)

23
หมวด/วิชา
๑.๖ หลักสูตรลูกเสือ
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เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
ตามขอบเขตหลักสูตรลูกเสือเทียบเทาหลักสูตร
หนวยงานลูกเสือแหงชาติ
ลูกเสือซึ่งวปอ.จัดในหลักสูตร วปอ.

๑.๗ สรุปภาพรวมการสราง
นําเสนอสรุปสาระสําคัญภาพรวมของหัวขอใน
กระบวนทัศนการเปนนักบริหาร หมวดที่ ๑ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดแนวคิดในการ
ระดับสูงในภูมิภาค
นําไปปฏิบัติในเชิงบูรณาการและเชิงรุก

อาจารย และนักศึกษา

๘

ชม.
๓๐

วิธกี ารเรียนรู
ฝกปฏิบัติ

๓

อภิปราย/
สรุปผลการ
เรียนรูในหมวด
วิชา

๒.ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับนักปกครอง
และนักบริหาร
(จํานวน ๖ วิชา )

วัตถุประสงค
- เพือ่ ใหสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักคุณธรรม และจริยธรรม ไป
ประยุกตใชในการบริหารเชิงบูรณาการตาม
บทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล

๒.๑หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการประยุกตใชใน
กระแสโลกาภิวัตร

- การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- แผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-บทบาทของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
-บทเรียนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่
ประสบความสําเร็จ
- การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช
-การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและการประยุกตใชศาสตรของ
พระราชาในการบริหารจัดการน้ํา

๑. เลขาธิการ กปร.
๒. รศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน
๓. ดร.ปรียานุช
ธรรมปยา
๔. ดร.เสรี พงศพิศ
๕. อ.โสภณ สุภาพงษ

-โมเดล โคก หนอง นา ในการบริหารจัดการน้ํา
-แนวคิดเบาขนมครก
- กรณีตัวอยาง

ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร

๓

บรรยายและ
กรณีศกึ ษา

๑.ฯพณฯ องคมนตรี
(ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย )
๒. ทานผูหญิงบุตรี
วีระไวทยะ
๓. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
๔. พล.ต.อ.วสิษฐ
เดชกุญชร
๕. นายการัณย
ศุภกิจวิเลขการ

๓

-บรรยาย
-กรณีศึกษา

๒.๒ ศาสตรของพระราชาใน
การบริหารจัดการน้ํา

๒.๓ คุณธรรมตามรอยพระยุคล - องคตนแบบผูนําของการทํางานเพื่อประโยชน
บาท
ของประชาชน
- หลักการทรงงาน
- หลักทศพิธราชธรรม

๑๘

๓

กรณีศึกษา/
บรรยาย/
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ของผูเขารับ
การศึกษาอบรม

๑๒

ศึกษาดูงาน
ภายใน
ประเทศ
(จํานวนชั่วโมง
รวมอยูในหมวด
๑๐)

๑๒
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๒.๔ การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของนักปกครองและ
นักบริหาร

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
-Public Trust กับจริยธรรมสําหรับนักบริหาร
๑. อ.จาดุร อภิชาตบุตร
- ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาครัฐ
- จริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และพรบ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘

๒.๕การสนองงานตามแนว
พระราชดําริ

-แนวทางและกลไกการสนองงานตามแนว
พระราชดําริที่มีประสิทธิผล
-แบบอยางที่ดีในกรณีของโครงการตางๆ
นําเสนอสรุปสาระสําคัญภาพรวมของหัวขอใน
หมวดที่ ๒ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดแนวคิดในการ
เปนนักบริหารทีม่ ีความรูคคู ุณธรรม

๒.๖ สรุปภาพรวมการเปนนัก
บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม

๙

ชม.
๓

วิธกี ารเรียนรู
บรรยายและ
กรณีศึกษา

ผูแทนกรมการปกครอง

๓

กรณีศึกษา/
บรรยาย

อาจารย และนักศึกษา

๓

อภิปราย/
สรุปผลการ
เรียนรูในหมวด
วิชา

๓.การบริหารความขัดแยงและ วัตถุประสงค
การบริหารในภาวะวิกฤต
เพือ่ ใหสามารถนําความรูค วามเขาใจดาน
( ๖วิชา )
การบริหารความขัดแยง การบริหารภายใต
ภาวะวิกฤต การเจรจาตอรอง ไปประยุกตใชใน
การบริหารเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการใน
ภูมิภาคตามบทบาทหนาทีไ่ ดอยาง
มีประสิทธิผล
๓.๑ การบริหารความขัดแยง
- รูปแบบตาง ๆ ของกรณีพิพาท/ขอขัดแยง
๑.พล.ท.บุญธรรม โอริส
และการแกปญหาโดยสันติวิธี
- การวิเคราะหและการแกปญ
 หาความขัดแยง
๒. ศ.ดร.นพ.วันชัย
-กลยุทธ เทคนิค เครื่องมือและวิธีการในการ
วัฒนศัพท
เจรจาเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
๓. พล.อ. เอกชัย ศรีวลิ าศ

๒๗

๓.๒ การบริหารจัดการในภาวะ - แนวคิด หลักการ และองคประกอบสําคัญของ ๑. ดร.ผณิศวร ชํานาญเวช
วิกฤต
การบริหารองคกรในภาวะวิกฤติ
๒. ดร.นเรศ สถิตยพงศ
- บทบาทและหนาที่ของผูบริหารองคกรในภาวะ
วิกฤติ
-การตัดสินใจของผูบริหารในภาวะวิกฤติ
- ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
บริหารองคกรในภาวะวิกฤติ ปญหา อุปสรรค

๓

๓.๓ การบริหารความเสีย่ ง
เชิงกลยุทธ (managing
strategic risk)

๓

- แนวคิด และหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ๑. รศ.ดร.สมชาย
- การวิเคราะหระบุปจจัยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ
ภคภาสวิวัฒน
- การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ๒. ดร.วัลลภ ลิปพันธ
- กลยุทธเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ๓. ดร.วรพล
โสคติยานุรักษ
๔. ดร.นเรศ สถิตยพงศ

๓

กรณีศึกษา/
บรรยาย/
Role play

กรณีศึกษา/
บรรยาย

กรณีศึกษา/
บรรยาย
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง

๑๐

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๓.๔ ทักษะการเจรจาตอรอง
สําหรับผูนํา

เทคนิคและวิธีการเจรจาตอรองสําหรับนักบริหาร
ภายใตสถานการณตางๆ
-การพัฒนาทักษะการเจรจาตอรอง
-ปจจัยแหงความสําเร็จ
-กรณีตัวอยาง(เนนกรณีที่เกี่ยวของกับภาครัฐ)
-กิจกรรมฝกปฏิบตั ิ

๑.รศ.ดร.จุฑาพรรธ
ผดุงชีวิต
๒.ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ

๖

บรรยายและ
/ฝกปฏิบัติ

๓.๕ จิตวิทยาการจัดการเหตุ
ชุมนุมประทวง

-บทเรียนจากกรณีชุมนุมประทวงตางๆ
-ขาวกรอง การวิเคราะหสถานการณกับการ
จัดการเหตุชุมนุมประทวง
-พรบ.วาดวยการชุมนุมประทวงในการสาธารณะ
กับการจัดการเหตุชุมนุมประทวง
-การเผชิญเหตุ การควบคุมสถานการณ และการ
เจรจาตอรอง

ผูแทนกรมการปกครอง

๖

กรณีศึกษา

๓.๖ สรุปภาพรวมการบริหาร
ความขัดแยงและการบริหารใน
ภาวะวิกฤต

- นําเสนอสรุปสาระสําคัญ ภาพรวมของหัวขอ
วิชาในหมวดที่ ๓ เพื่อใหไดแนวทางในการนําไป
ประยุกตใช

อาจารย และนักศึกษา

๓

อภิปราย/
สรุปผลการ
เรียนรูในหมวด
วิชา

๔. การพัฒนาภาวะผูนําและ
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับ
ผูนํา (จํานวน ๕ วิชา)

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจเรื่อตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองของผูนําและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหาร
เชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการในพื้นทีต่ าม
บทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล

๔.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทในการสมาคม

- องคประกอบสําคัญของบุคลิกภาพของนัก
ปกครอง/นักบริหาร
- มารยาทในการสังคม

๑. มล. อัจฉราพร ณ สงขลา ๓
๒. อ.เพชรพริ้ง สารสิน
๓. ดร.สันทัด ศะศิวนิช
๔. ดร.อัจฉรา จุยเจริญ
๕. อ.อรรธิกา พังงา

บรรยายและ
สาธิต

๔.๒ การนําอยางมี
ความฉลาดทางอารมณ
(Leading with Emotional
Intelligence)

- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับนัก
บริหาร
-การนําองคการ/ทีมงาน อยางมีความฉลาดทาง
อารมณ

๑. ดร.อาจอง ชุมสาย
๒. น.พ.ชินโอสถ หัสบําเรอ
๓. นายแพทยยงยุทธ
วงศภิรมยศานติ์
๔. ผศ.ดร.วีระวัฒน
ปนนิตามัย

บรรยาย/
กรณีศึกษา/
role play

๒๕

๖
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง

๑๑

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๑ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือในการ
อาจารยที่ปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
นักศึกษา
๒ ประสบการณการบริหารจัดการของผูเขาอบรม :
- การแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
- ปญหาความเดือดรอนของประชาชนจาก
เรื่องตางๆเชน สาธารณภัย/ภัยแลง/ความยากจน
- การสรางเครือขายในการทํางาน
-การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

๑

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๙

การแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ ละ
ประสบการณ
ของผูเขาอบรม

๔.๔ สี่บทบาทของภาวะผูนํา
(4 roles of leadership)

- ๔ บทบาทของผูนําองคการ
- เทคนิค เครื่องมือสําหรับผูนําในแตละบทบาท
และการประยุกตใช
-กรณีตัวอยาง

ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนํา

๓

บรรยาย/
กรณีศึกษา

๔.๕ สรุปภาพรวมการ
เสริมสรางภาวะผูนํา

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอสรุป
สาระสําคัญ ภาพรวมของหัวขอวิชาในหมวดที่ ๔
ขาดวยกัน เพื่อใหเกิดแนวคิดในการนําไปปฏิบัติ
ในเชิงบูรณาการและเชิงรุก

อาจารยและนักศึกษา

๓

บรรยาย/
สรุปผลการ
เรียนรูในหมวด
วิชา

๔.๓ เทคนิคการบริหารจัดการ
จากประสบการณ : การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขา
อบรม

๕.การบริหารทรัพยากรอยางมี วัตถุประสงค
เพือ่ ใหสามารถนําความรูความเขาใจ
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหารทรัพยากรไปประยุกตใช
( ๙ วิชา)
ในการการบริหารทรัพยากรขององคกร
ตามบทบาทหนาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ

๓๐

๕.๑ ภาพรวมการบริหารจัดการ ภาพรวมหัวขอวิชาในหมวดวิชาที่ ๕การบริหาร
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และกรอบแนวคิด จัดการ
การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

๓

บรรยาย/
กรณีตัวอยาง

๑. อ.นนทิกร กาญจนะจิตรา ๓
๒. อ.เบญวรรณ สรางนิทรา
๓. ดร.เกริกเกียรติ
ศรีเสริมโภค
๔. รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
๕.รศ.ดร.บุญอนันต
พินัยทรัพย

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๕.๒ การบริหารบุคลากร
หลากหลายชวงวัยในภาครัฐ

- แนวคิด หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องคกรภาครัฐ
- กลยุทธ เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารผลปฏิบัติงาน
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๕.๓ การบริหารแบบแบบเนน
การมีสวนรวมและการเสริม
อํานาจ (Empowerment)

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
- แนวคิด หลักการ และองคประกอบสําคัญของ
การบริหารแบบการมีสวนรวมและการเสริมอํานาจ
(Empowerment) กับความเชื่อมโยงกับ Good
Governance
-แนวทาง วิธีการและเครื่องมือในการบริหารแบบ
มุงเนนการมีสวนรวม
- การประยุกตหลักการ และเครื่องมือ
Empowerment ในการบริหารงาน
-ปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของการบริหารแบบ
มุงเนนการมีสวนรวม

๑๒

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๑. ดร.ปกรณ ศิริประกอบ ๓
๒. ศ.ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม
๓. ดร.อุทัย เลาหะวิเชียร
๔. ดร.วีระวัฒน ปนนิตามัย

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๕.๔ การจัดทํางบประมาณแบบ - แนวทางการจัดทํางบประมาณของจังหวัดแบบ
มุงเนนผลงานแบบบูรณาการ
บูรณาการ
และการบริหารงบประมาณ
-แนวทางการบริหารงบประมาณสําหรับผูบริหาร

ผ.อ.สํานักงบประมาณ

๓

บรรยาย/กรณี
ตัวอยาง

๕.๕ การสรางองคการสุขภาวะ
(Healthy Organization)
องคกรสมรรถนะสูง องคกรเชิง
ยุทธศาสตร และองคการแหง
การเรียนรู

- แนวคิดเรื่ององคการสุขภาวะ
- เทคนิคและเครื่องมือในการสรางองคการสุข
ภาวะ และการสรางความสุขในการทํางาน
ใหกับบุคลากร
- ปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางองคการสุข
ภาวะ
- กรณีตัวอยาง
-ความหมายและความสําคัญของ
องคการสมรรถนะสูงและองคกรเชิงยุทธศาสตร
-องคประกอบขององคการสมรรถนะสูงและ
องคกรเชิงยุทธศาสตร
-วิธีการและเครื่องมือในการสรางองคการ
สมรรถนะสูงและองคกรเชิงยุทธศาสตร
-ปจจัยแหงความสําเร็จ
-กรณีตัวอยาง
-สรุปภาพรวมทั้ง ๔ แนวคิด และแนวทางการ
ประยุกตใช

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต

๖

บรรยายและ
กรณีศึกษา

- ศึกษาดูงานองคการสุขภาวะ/องคกรสมรรถนะ
สูง/ องคกรเชิงยุทธศาสตร
บ.SCG (มหาชน)
บ. บางจาก (มหาชน)
บ.ปตท จก. (มหาชน)

สวนราชการ/ บริษัท
๖
ภาคเอกชน
ที่ประสบความสําเร็จในการ
สรางองคการสุขภาวะ/องคกร
สมรรถนะสูง/ องคกรเชิง
ยุทธศาสตร

ดูงาน
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หมวด/วิชา

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง

๑๓

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๕.๖ การสรางตราสินคา:สําหรับ -ความหมายและความจําเปนในการสรางตรา
อ.ชมัยพร วิเศษมงคล
ประเทศและ เมือง (Nation
สินคา (กรณีของประเทศ เมือง)
Branding and City Branding) -รูปแบบการสรางตราสินคา(กรณีของ
ประเทศ เมือง)
-วิธีการและเครื่องมือในการสรางตราสินคา (กรณี
ของประเทศ เมือง)
-ปจจัยที่ทําใหการสรางตราสินคาประสบ
ความสําเร็จ
-การสรางตราสินคาใหอยูไดอยางยั่งยืน
-กรณีศึกษา

๓

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๕.๗ การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Audit)

- แนวคิด/ ทฤษฎีดานการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ/ มาตรฐานการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- วิธี/ เครื่องมือการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
- ขอควรปฏิบัติของสวนราชการ
- กรณีตัวอยาง

ฃผูเชี่ยวชาญดาน
Performance Audit ของ
สตง.

๓

บรรยายและ
กรณีตัวอยาง

๕.๘ การตลาดเชิงสังคม

-วิธีการและเครื่องมือในการใชการตลาดเชิง
สังคมกับภารกิจภาครัฐ
-ปจจัยแหงความสําเร็จ
-กรณีตัวอยาง

ผูเชี่ยวชาญดาน
การตลาดเชิงสังคม

๓

กรณีศึกษา/
บรรยายและ

๕.๙ สรุปภาพรวมการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม

- การนําเสนอสรุปสาระสําคัญภาพรวมของหัวขอ อาจารย และนักศึกษา
วิชาในหมวดที่ ๕ เขาดวยกันเพื่อใหมีแนวทางใน
การนําไปประยุกตใช

๓

อภิปราย/
สรุปผลการ
เรียนรูในหมวด
วิชา
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หมวด/วิชา
๖. บทบาทของนักปกครองใน
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(จํานวน ๗ วิชา)

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
วัตถุประสงค
๑.เพื่อเสริมสรางความรูประเภท
Tacit knowledgeจากการรับฟง
ประสบการณนักบริหาร และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
๒.เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของนัก
ปกครองในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อใน
การแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ และ
เพื่อพัฒนาพื้นที่
๓.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ความ
เขาใจบทบาทของนักปกครองในการบริหาร
จัดการเชิงพืน้ ที่ และประสบการณที่
แลกเปลี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๔

ชม.
๓๖

วิธกี ารเรียนรู

๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง - บทบาทสําคัญของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา รอยเอก มล.ปนัดดา ดิศกุล
ราชานุภาพ : การปกครองและ ชานุภาพในการปกครอง การบริหารราชการ (รมต.ประจําสํานัก
การบริหารราชการแผนดิน
แผนดินและการบริหารราชการ
นายกรัฐมนตรี)
กระทรวงมหาดไทย
- ตนแบบแหงการเปนนักปกครองที่ดี
- แนวคิด และที่มาของการปกครองและการ
บริหารราชการแผนดินไทย
- ประวัติศาสตรของกระทรวงมหาดไทย

๓

บรรยายและ
ศึกษาดูงาน ณ
วังวรดิศ
ถ.หลานหลวง
กทม.

๖.๒ บทบาทของฝายปกครอง
กับการแกไขปญหาและพัฒนา
ของพื้นที่ :

๖.๓ การบริหารจัดการงาน
ดานสาธารณภัย

- แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน (การบริหาร
จัดการน้ํา)
-การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแลง

๑.ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

๓

บรรยาย
และกรณีศึกษา

๒.ผวจ.ชลบุรี

๓

บรรยาย
และกรณีศึกษา

- หลักการ แนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณภัยตางๆตามหลักสากล (ปองกัน
แกไข ฟน ฟู เยียวยา)
- งานบริหารจัดการดานสาธารณภัยของไทยดาน
ตางๆ (ปองกัน แกไข และบรรเทา)

๑. อธิบดีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๓

บรรยายและ
กรณีตัวอยาง

-การรักษาความมั่นคงภายในกับบทบาทของ
กองอาสารักษาดินแดน

-บก.อส.ชะอํา

๓

ศึกษาดูงาน
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
หมวด/วิชา
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
๖.๔ ประสบการณนักปกครอง - กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต
รอง ป.มท.
และนักบริหารที่ประสบ
(นายณัฐพงศ ศิริชนะ)
ความสําเร็จ
- การพัฒนาและแกปญหาของพื้นที่ตาม
รองป.มท.
(๙ ช.ม.)
นโยบายรัฐบาล
(นายสุทธิพงศ จุลเจริญ)
- การดําเนินงานตามพรบ.วาดวยการอํานวย - จ.ชลบุรี/จ.ระยอง
ความสะดวกในการบริการประชาชนและการ
ดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัด
๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราช - แบบแผน และธรรมเนียมปฏิบัตใิ นงานพระ ๑.ทานผูหญิงบุตรี
พิธีรัฐพิธี การรับเสด็จการถวาย ราชพิธี การรับเสด็จและการถวายรายงาน
วีระไวทยะ
รายงาน
-แบบแผนและพิธีการสมาคม
๒.รศ.ธงทอง จันทรางศุ
๓.อ.วุฒิ สุมติ ร (รองราช
เลขาธิการ)
๔.อ.จันทนี ธนรักษ
๕.อ.สรรชัย เทียมทวีสิน
๖.๖ การปองกัน การควบคุม -แนวทางปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ -ผูเชี่ยวชาญดานการปองกัน
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
ในระดับพื้นที่อยางยั่งยืน
และควบคุมโรค
อยางยั่งยืน
-กลไกการดําเนินงาน บทบาทและหนาที่ของ จากกรมควบคุมโรค
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงสาธารณสุข
-ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน
๖.๗ สรุปภาพรวมบทบาทของ นําเสนอสรุปสาระสําคัญภาพรวมของหมวดที่ อาจารยและนักศึกษา
นักปกครองในการบริหาร
๖ เพื่อใหเกิดแนวคิดเพื่อนําไปสูการ
จัดการเชิงพื้นที่
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
๗. การพัฒนามุมมองในระดับ วัตถุประสงค
สากล(จํานวน ๕ วิชา )
-มุง เนนใหผูเขารับการอบรมพัฒนาความรู
และมุมมองในการพัฒนาประเทศดานตางๆ
ไดแกดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม
นวัตกรรม ของประเทศที่เปนแบบอยางที่ดี
เพื่อใหสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตรของ จังหวัด/ กลุมจังหวัด องคกร
หรือสถาบัน
๗.๑ Executive Forum
บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
มิติดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
๗.๒ ระเบียบโลกใหมและ
ผลกระทบตอประเทศไทย

- สถานการณ และแนวโนมในตางประเทศ
ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และ
ผลกระทบดังกลาวตอประเทศไทย
-ประเด็นที่ประเทศไทยควรเตรียมการรองรับ
หรือปรับตัว
-ระเบียบโลกใหมและผลกระทบตอประเทศ
ไทย
(การเมือง/การทหาร/การรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจ/ศาสนา/สิ่งแวดลอม)

๑๕

ชม.
๓
๓
๓

วิธกี ารเรียนรู
กรณีศึกษา/
อภิปราย
กรณีศึกษา/
อภิปราย
กรณีศึกษา/
บรรยาย

๖

บรรยายและ
ศึกษาดูงาน

๓

บรรยายและ
กรณี
ศึกษา

๓

อภิปรายกลุม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู

๒๑

ผูเชี่ยวชาญดานสถานการณ ๓
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของโลก

เสวนา/
กรณีศึกษา

ผูเชี่ยวชาญดานสถานการณ ๓
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของโลก

บรรยาย/
กรณีศึกษา
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”

๑๖

หมวด/วิชา
๗.๓ เศรษฐกิจสรางสรรคและ
เศรษฐกิจอิเลคทรอนิกสกับ
การสราง
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ไทย

เนื้อหา
- สถานการณและแนวโนมเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจในตางประเทศ
–ระบบทุนโลกกับเศรษฐกิจทุนนิยมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความสําคัญของการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน เกณฑการวัด
ฯ
- สถานการณและแนวโนมเรื่องเศรษฐกิจ
สรางสรรคในตางประเทศ
- วิเคราะหผลกระทบของสถานการณและ
แนวโนมดังกลาวตอประเทศไทย
- แบบอยางประเทศที่ประสบความสําเร็จ
การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการเศรษฐกิจ
สรางสรรค/เศรษฐกิจอิเลคทรอนิกส
- การเตรียมหรือการปรับตัวของประเทศ
ไทยเพื่อจัดการสถานการณดังกลาว

วิทยากรหลัก/รอง
๑. ดร.วรากรณ
สามโกเศศ
๒. ดร.วรพล
โสคติยานุรักษ
๓. ดร.อนุสรณ
ธรรมใจ
๔. ผศ.ดร. ธนวรรธน
พลวิชัย
๕. รศ.ดร.สมภพ
มานะรังสรรค
๖. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ

ชม.
๖

วิธกี ารเรียนรู
เสวนา/
อภิปราย

๗.๔ ประชาคมอาเซียนกับ
บทบาทของประเทศไทย

- บทบาท/ยุทธศาสตร และการดําเนิน
ความสัมพันธของกลุมอาเซียน ทีม่ ีผลตอ
ประเทศไทย
- บทบาทและการใชโอกาสของไทยใน
ประชาคมอาเซียน ดานการเมือง ความ
มั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและ
วัฒนธรรม
-ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยสู
ประชาคมอาเซียน และความคืบหนาใน
การความพรอมดานการเมือง ความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและ
วัฒนธรรม
-การรวมพลังภายใน ASEAN และการ
เชื่อมโยงกับระดับภูมิภาคและระดับโลก

๑. อธิบดีกรมอาเซียน
๒. รศ.ดร.ปณิธาน
วัฒนายากร
๓.อ.วีณารัตน เลาหภคกุล
๔. ดร.สุรชาติ บํารุงสุข
๕. อ.สุรัตน โหราชัยกุล
๖.อ.วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ
๗. อ.สุพัฒ สงวนดีกุล
๘.อ.เชิดเกียรติ อัตถากร

๖

เสวนา/เรียนรู
จากสื่อวีดิทัศน/
กรณีศึกษา

๗.๕ สรุปภาพรวมการพัฒนา
มุมมองระดับสากล

- นําเสนอสรุปสาระสําคัญ ภาพรวมของ
อาจารยและนักศึกษา
หัวขอวิชาในหมวดที่ ๗ เพื่อใหเกิด
แนวคิดในการนําไปปฏิบัติในเชิงบูรณาการ
และเชิงรุก

๓

อภิปราย/สรุปผล
การเรียนรูใน
หมวดวิชา
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง

๘. ทิศทางและแนวทางการ
บริหารการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค เพื่อใหสามารถนําความรู
ความเขาใจในดานตางๆเกี่ยวกับ
(จํานวน ๑๓ วิชา)
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน
ระดับประเทศตลอดจนวาระแหงชาติ
นโยบายรัฐบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในการ
บริหารเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการ
ในภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๑ รัฐธรรมนูญ ทิศทาง
- ทิศทาง/สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญการเมืองการปกครองและการ ทิศทางและแนวโนมทางการเมือง การ
บริหารราชการแผนดินกับการ ปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน
พัฒนาประเทศ
ของประเทศไทย
- หลักการ/สาระสําคัญ ในการปฏิรูป
ประเทศไทย/ ยุทธศาสตรประเทศระยะ
๒๐ ปและแนวทางการขับเคลื่อน
-ขอเสนอแนะ

๑๗

ชม.

วิธกี ารเรียนรู

๔๒

๑.ศ.ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม
๒. รศ.ดร.ศุภชัย
ยาวะประภาษ

๓

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๘.๒ การปฏิรูปประเทศและ
การปฏิรูประบบราช
การ

-กรอบเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ
-แนวทางและเนื้อหาของการปฏิรูประบบ
ราชการ

ศ.ดร.ชาติชาย
ณ เชียงใหม

๓

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๘.๓ สิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชน

- สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารตาม
รัฐธรรมนูญ
- ขอบเขตขอมูลขาวสารของราชการที่
ประชาชนมีสิทธิรับรู
- ขอจํากัดและแนวทางในการสงเสริมการ
ใชสิทธิประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
ทางราชการ

๑. ดร.นคร เสรีรักษ
๒. อ.จาดุร อภิชาตบุตร
๓. อ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน

๓

บรรยายและ
กรณีศึกษา

๘.๔ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครองของไทย

- การพิจารณาคดีของศาลปกครอง
-รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
-หลักเกณฑ และขั้นตอน ในการดําเนินงาน
ทางปกครอง
- สาระสําคัญของ พ.ร.บ. ความผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่

๑.อ.สุชาติ เวโรจน
(สนง.ศาลปกครอง)

๖

กรณีศึกษา
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๘.๕ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
ชม.
-กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศ ๑. อ.ประสาท พงษศิวาภัย ๓
ไทย
๒.อ.ทินกร เขมะวิชานุรัตน
-ขอควรปฏิบัติและขอควรระวังในการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต

๘.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนา - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดกับ
จังหวัด และกลุมจังหวัดกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนา -กรณีศึกษา ครอบคลุมสาระ ดังนี้
ประเทศ
๑.การกําหนดสถานะตําแหนง (positioning)ของ
จังหวัด/ กลุมจังหวัด
๒.กลไก และเทคนิคในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการจังหวัดเชิงยุทธศาสตร
๓.การบูรณาการยุทธศาสตร การพัฒนาระดับชาติ,
กลุมจังหวัด, จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัด/ กลุมจังหวัด
๘.๗ องคกรปกครองสวน - ปญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น : ปญหาและแนว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทางการพัฒนาในอนาคต - กลไกและแนวทางของจังหวัดในการกํากับดูแล
และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
สวนทองถิ่น
๘.๘ ประเทศไทยกับการ แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
พัฒนาที่ยั่งยืน
Development)และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(sustainable development goals: SDGs)
-แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและปจจัยแหง
ความสําเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย
-การขับเคลื่อนดานการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในประเทศ
ไทย (พิจารณาจากเปาหมาย SDGs เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศนประเทศไทย/ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ
แผนฯชาติ ฉบับที่ ๑๒ )
-ตัวอยางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ตามกรอบ SDGs
๘.๙ การบริหารจัดการน้ํา -กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ของประเทศไทย
ไทย
-สถานการณการบริหารจัดการน้าํ ของประเทศไทย
-แผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ําของประเทศ
ไทย
๘.๑๐ อนาคตไทยกาวไกล -คลัสเตอรกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดวยคลัสเตอร
แขงขัน
ของประเทศไทย
-คลัสเตอร ซุปเปอรคลัสเตอร กับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

๑. ดร.สุวิทย เมษินทรีย
๒. อ.สยุมพร ลิม่ ไทย
๓. นายเริงศักดิ์
มหาวินิจฉัยมนตรี

๓

๑๘

วิธกี ารเรียนรู
กรณีศึกษา
(ประกอบการ
บรรยาย)
กรณีศึกษา/
บรรยาย

๑. อธิบดีกรมสงเสริมการ ๓
ปกครองทองถิ่น
๒.ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
๓. ผูแทนสปท.
๔. ผูแทนสันนิบาตเทศบาล
ฯ
ผูแทนสภาพัฒนฯ
๓

เสวนา

บรรยายและ
กรณีศึกษา

ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ํา

๓

บรรยาย/
กรณีศึกษา

ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม

๓

บรรยาย/
กรณีศึกษา
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๘.๑๑วิสาหกิจชุมชนและ
ธุรกิจเพื่อสังคมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
๘.๑๒ บรรษัทวิสาหกิจ
แหงชาติกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
-วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนา
อ.สฤนี
เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ อาชวานันทกุล
-บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทย
-รูปแบบการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
เปรียบเทียบกับกรณีของตางประเทศ(เชนสิงคโปร)

๘.๑๓ สรุปภาพรวมการ
พัฒนามุมมองใน
ระดับประเทศ

- นําเสนอสรุปสาระสําคัญ ภาพรวมของหัวขอวิชาใน
หมวดที่ ๘ เพื่อใหแนวทางในการนําไปประยุกตใช

๙. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการสราง
สุนทรียภาพของชีวิต(๔
วิชา)
๙.๑ การสงเสริมสุขภาพ
สําหรับนักปกครองและนัก
บริหาร
-กิจกรรมกลุมสัมพันธ
-สุขภาพองครวมรากฐาน
ของความสุข
-อาหารเพื่อสุขภาพ
-ดนตรีบําบัด
๙.๒ การตรวจและทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย

วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต และสรางจิตสํานึกการทํางานเปนทีม
(Team Spirit)

๑๙

ชม.
๓

วิธกี ารเรียนรู
บรรยาย/
กรณีศึกษา

ดร.เอกนิติ
นิติทัณฑประภาศ
(ผอ.สนง.นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)

๓

บรรยาย/
กรณีศึกษา

อาจารย และนักศึกษา

๓

อภิปราย/
สรุปผลการ
เรียนรูใน
หมวดวิชา

๒๔

-กิจกรรมกลุมสัมพันธนอกสถานที่ ครอบคลุมเรื่อง
-กิจกรรมกลุมสัมพันธ
-การสงเสริมคุณภาพชีวิต

วิทยากรประจําหนวยงาน
ดานการสงเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

๑๒

-การตรวจและทดสอบสมรรถภาพรางกาย

-หนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการ ๖
ตรวจและทดสอบสมรรถภาพ

บรรยาย/ฝก
ปฏิบัติ/
การตรวจ
สุขภาพ/การ
ใหคําปรึกษา
จากบุคลากร
ทางการ
แพทย
บรรยายและ
ฝกปฏิบัติ

๙.๓ เทคนิคการจัดการ
ความเครียดสําหรับ
ผูบริหาร
๙.๔ การปฏิบัติธรรม

-สาธิตและฝกปฏิบัตเิ ทคนิคการจัดการความเครียด
สําหรับผูบริหาร

-ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการความเครียด

๓

สาธิตและฝก
ปฏิบัติ

-การฝกทําสมาธิ/ วิปส สนา

ผูเชี่ยวชาญการสอน
วิปสสนา

๓

บรรยายและ
ฝกปฏิบัติ

๑๐. การเสริมสราง
ประสบการณเชิงการ
ปกครองและการบริหาร
การศึกษาดูงาน
(๓ วิชา)

วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ วิสัยทัศน
มุมมอง บทเรียนดานการปกครอง การบริหารจัดการ
ในระดับมหภาคและจุลภาคทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับบริบทของไทยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากล

๑๐๕
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๑๐.๑ การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ รวม ๕๔
ชม.และการนําเสนอ
รายงานการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ ๖ ชม.
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ชม.

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
ประเด็นการศึกษาดูงานพิจารณาเรื่องตางๆเรียง
ตามลําดับดังตอไปนี้
กลุมเรื่องบังคับ (เลิอกอยางนอย ๒ หัวขอ)
๑.การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการปดทอง
หลังพระ/โครงการภายใตกองทุนแมของแผนดิน
๒.การแกปญ
 หาความยากจน
๓.การจัดการทรัพยากรน้ํา
๔.นโยบายเรงดวน/มาตรการเรงดวนของรัฐบาล
๕.การใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
๖.ธรรมาภิบาลของสวนราชการ/อปท./บริษัทเอกชน
กลุมเรื่องที่สามารถเลือกหัวขอได
-การบริหารจัดการเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การคาชายแดน
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ กองทุนหมูบาน
-การพัฒนาองคการสูองคการสมรรถนะสูง (High
Performance Organization)
-วิสาหกิจเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม
- สวนราชการที่ไดรับรางวัล Public Service
Excellence
-มาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ
-การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทย
-ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
-เรื่องอื่นๆที่ตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร นปส.
(ทั้งนี้ใหดําเนินการใหครบตามกรอบจํานวนชั่วโมง)
๑๐.๒ การศึกษาดูงานใน ประเด็นการศึกษาดูงานครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
ตางประเทศ ๓๖ ชม. และ -การบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนําเสนอรายงาน
-การบริหารราชการสวนกลาง/ สวนภูมิภาค/ สวน
การศึกษาดูงาน
ทองถิ่นของตางประเทศ
ตางประเทศ ๖ ชม. รวม -การพัฒนาระบบราชการ
ทั้งสิ้น ๔๒ ชม.
-การใหบริการสาธารณะที่เปนเลิศ
(ประเทศในทวีปยุโรปหรือ -ศิลปวัฒนธรรม/การคา/การลงทุน/
ทวีปออสเตรเลีย)
การทองเที่ยว
-การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เศรษฐกิจสรางสรรค/เศรษฐกิจดิจิตอล
-การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
- การบริหาร cluster
-การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
-การรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการดําเนิน
โครงการขนาดใหญที่มผี ลกระทบดานสิ่งแวดลอม
-เรื่องอื่นๆที่ตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร นปส.

๒๐

ชม.
๖๐

๔๒

วิธกี ารเรียนรู

23
หมวด/วิชา
๑๐.๓ สรุปเชื่อมโยงองค
ความรูของหมวดวิชา

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
เปนการสรุปประเด็นทีไ่ ดเรียนรูโดยโยงกับ
อาจารยและนักศึกษา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
-เพื่อใหผูบริหารไดนําประเด็นการเรียนรูไปประยุกตใช
-เพื่อเชื่อมโยงประเด็นการศึกษาทีไ่ ดกับวัตถุประสงค
ของหมวดวิชา/หลักสูตรโดยจัดทําเปนเอกสารสรุปของ
แตละกลุมปฏิบัติการ

๑๑. การนําความรูและ
ประสบการณไปสูการ
ปฏิบัติ (๓ วิชา)

วัตถุประสงค
๑.เพื่อนําบทเรียน ประสบการณจากการมีสวนรวม
การแกปญหาในพื้นที่จริงไปประยุกตใชในการ
บริหารราชการ
๒.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากประสบการณการบริหาร
ราชการใหแกผูเขารับการอบรมนําไปประยุกตใชใน
การบริหารงานกวางขวางมากขึ้น
๑๑.๑ การเรียนรูเชิงปฏิบัติ ๑.ผูเขารับการอบรมรวบรวมขอมูล ณ สถานที่จริงของ
(Action Learning)
โครงการปดทองหลังพระ จ.นาน และ/หรือ จ.
ซึ่งเปนการศึกษากลุม ๓๖ อุดรธานี โดยรวมกับประชาชนหรือผูเกี่ยวของกับ
ช.ม.
ปญหาในพื้นที่ตามประเด็นหัวขอที่คณาจารยและ
และการนําเสนอรายงาน สดร.สป.มท.กําหนด
ผลงานกลุม ๖ ช.ม. รวม ๒. วิเคราะห สังเคราะหปญหา และเสนอแนว
๔๒ ช.ม.
ทางแกไขปญหาใหแกชุมชนหรือผูเ กี่ยวของ รวมทั้งติ
ตามผลการแกไขปญหาวาเปนตามเปาหมายหรือไม
อยางไร
๓. บันทึกผล ถายทอดบทเรียน และรายงานผลการ
เรียนรูจ ากประสบการณดังกลาว(ใชแนวทางตามกรอบ
หลักสูตรของก.พ.)

๑๑.๒
-การศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study) ๕๗
ชม. หมายเหตุ
๑.บรรยายวิธกี ารเขียน
รายงานสวนบุคคลและ
รายงานกลุม
(๓ ช.ม.)

๑.ผูเขารับการอบรมกําหนดประเด็น/เรื่องที่จะถอด
บทเรียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงนโยบายรัฐบาล/
วิสัยทัศนประเทศไทย/แผนฯ๑๒/แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการหรือหนวยงาน/แผนพัฒนาจังหวัด
หรือกลุมจังหวัด โดยจะตองเปนเรือ่ งที่ตนเองมีสวน
รวมอยางแทจริง
๒.หารือคณาจารยที่ปรึกษา กําหนดเคาโครง แนว

๒๑

ช.ม.

วิธีการเรียนรู

๓

อภิปรายและ
สรุปผลการ
เรียนรูใน
หมวดวิชา

๑๐๕

๔๒

๑.บรรยายหลักและเทคนิด ๓
การวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วิธีการเขียนรายงานสวน
บุคคลและรายงานกลุม
๒.ศึกษาคนควาอิสระ ช.ม. ๔๒

Action
Learning
โดย
๑.สดร.สป.
มท.และ
คณาจารย
รวมกัน
กําหนด
ประเด็น/เรื่อง
และสถานที่ที่
จะดําเนินการ
Action
Learning
๒.ประสานงาน
เก็บขอมูลใน
พื้นที่ลวงหนา
และกําหนด
แผน
ดําเนินการ
๓.นําเสนอผล
การเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ
การศึกษาสวน
บุคคล
การ
ดําเนินการ
ศึกษาดวย
ตนเอง
-การคนควา
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หมวด/วิชา
๒.การจัดทํารายงาน
การศึกษารายบุคคล (IS)
(๔๒ ชม.)
๓.พบอ.ที่ปรึกษาเพื่อขอ
คําแนะนําในการจัดทํา
รายงานการศึกษาสวน
บุคคลมา(อยางนอย ๓
ครั้งรวม๑๒ ชม. )
(รวมทั้งสิ้น ๕๗ ชม.)

หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”
เนื้อหา
วิทยากรหลัก/รอง
ทางการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของทุก
ระยะ
๓.นําเสนอผลงาน
(ใชแนวทางตามการเขียนรายงานสวนบุคคลและ
รายงานกลุมตามกรอบหลักสูตรฯของก.พ.)

๑๑.๓ การประเมินผล
-ทดสอบความรูและการประยุกตใชในภาพรวม
ความรูและการประยุกตใช (Comprehensive)

รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมดหลักสูตร

๓.พบอาจารยที่ปรึกษา

๒๒

ช.ม.

วิธีการเรียนรู

๑๒

และเก็บขอมูล
-หารือกับ
อาจารยที่
ปรึกษา
-การนําเสนอ
หัวขอรายงาน
ผลและ
นําเสนอ

๖

สอบ ๓ ครั้ง
(กอน/
ระหวาง/หลัง
การอบรม)

๔๙๓

หมายเหตุ ในดาน วิธีการเรียนรู ในกรณีที่วิชาใด ระบุวาใชวิธกี ารบรรยาย รวมกับวิธีการอื่นๆ เชน
กรณีศึกษา หรือฝกปฏิบัติ เปนตน
ใหแบงสัดสวนการใชเวลาในการบรรยาย ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของหมวดวิชาและของวิชา ไมใช
เวลากับการบรรยายมากเกินไป เพราะจะไมเหมาะสมกับนักศึกษา ซึ่งเปนผูใหญ (adult learners)
ผลลัพธที่คาดหวัง
๑. ผูผานการศึกษาอบรมจะเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําเชิง
ยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการในภูมิภาค สามารถนําการเปลี่ยนแปลง และสามารถนําความรูและทักษะไป
พัฒนาพื้นที่เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. หนวยงานหรือองคกรจะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตรของรัฐบาลและขององคการใหบรรลุความสัมฤทธิผลทั้งปจจุบันและอนาคต
๓. ประชาชนจะไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเปนธรรมในระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยใหสังคมและประเทศชาติมีความเจริญที่ยั่งยืน
การประเมินผลการฝกอบรม
กระทรวงมหาดไทยใหการประกันคุณภาพการฝกอบรมของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
(นปส.) โดยมีการประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย
๑. การประเมินผลเพื่อรับรองผูเขารับการศึกษาอบรม โดยมีเกณฑการประเมินระดับ “ผาน” ไม
ต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนรวม ดังนี้
๑.๑ การวัดผลดานวิชาการ ดวยคะแนนรอยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด แบงออกเปน
คะแนนกลุมและคะแนนบุคคล แบงออกเปน
๑. การสอบประมวลความรูในภาพรวม (Comprehensive)
รอยละ ๒๕
๒. การจัดทํารายงานกลุม
รอยละ ๑๐
๓. การจัดทํารายงานสวนบุคคล
รอยละ ๑๕
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หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุนที่ ๖๖ และ ๖๗”

๒๓

๑.๒ การประเมินผลดานพฤติกรรม ดวยคะแนนรอยละ ๕๐ แบงออกเปน
๑. การประเมินโดยคณะอาจารย
๒. การประเมินโดยวิทยาลัยมหาดไทย
๓. การประเมินโดยเพื่อนรวมรุน

รอยละ ๑๐
รอยละ ๒๐
รอยละ ๒๐

๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนักปกครองระดับสูง โดยมอบหมายใหหนวยงาน
อื่นซึ่งมิใชหนวยงานที่ปรึกษาซึ่งทําหนาที่บริหารโครงการฝกอบรม มีองคประกอบของการประเมิน ดังนี้
๒.๑ การประเมินปฏิกิริยา (Reactions) หมายถึง การประเมินความรูสึกของผูเขารับ
การฝกอบรมพัฒนาที่มีตอประเด็นหลักดังนี้
- วัตถุประสงคของหลักสูตร
- เนื้อหาหลักสูตร
- วิธีการพัฒนา
- วิทยากร
- เอกสาร สื่อการเรียนรู
- สภาพแวดลอมการเรียนรู
- ระยะเวลา
๒.๒ การประเมินการเรียนรู (Learning) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูของผูที่ไดเขา
รับการอบรมพัฒนา ซึ่งมีการประเมินผลการเรียนรูใน ๒ ระยะดังนี้
- ระยะที่ ๑ กอนการเรียนรู (Pre-test) คือ การประเมินความรู และทักษะกอนเขารับ
การพัฒนา โดยอาจจะใชวิธีทดสอบ สัมภาษณ หรือฝกปฏิบัติ
- ระยะที่ ๒ หลังการเรียนรู (Post-test) คือ การประเมินความรู และทักษะหลังเขารับ
การพัฒนา โดยอาจจะใชวิธีการเชนเดียวกับกอนการเรียนรู แตประเด็นในการประเมินจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเนื้อหาของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร
๒.๓ การประเมินการประยุกตใช (Application) หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior
change) หมายถึง การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่นําความรู และทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนเชิงบวก ที่สะทอนถึงการ
พัฒนาตนเอง
การประเมินในระดับนี้ ผูที่จะทําการประเมินจะตองเกี่ยวของกับผูรับการอบรมพัฒนา เชน
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน เปนตน เนื้อหาของการประเมินจะเกี่ยวของกับความรู ทักษะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลงานวาไดบรรลุตามเปาหมายหรือไม อยางไร
การประเมินการประยุกตใชจะดําเนินการในหวงเวลาอยางนอย ๓ เดือนหลังจากเขารับการ
อบรมพัฒนา จึงจะสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๒.๔ การประเมินผลสําเร็จขององคกร (Business Results) หมายถึง การประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร โดยเชื่อมโยงกับการมอบหมายงานโครงการ และการบรรลุผลสําเร็จของแตละโครงการ ซึ่ง
การประเมินในลักษณะนี้ องคกรตองมีความชัดเจนวา จะมอบหมายงานในลักษณะใด ซึ่งจะสะทอนถึง
ผลสําเร็จขององคกรในภาพรวม
-----------------------------------

ค

สาระที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)

๑. ความหมาย
การฝกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่เรียกชื่ออยาง
อื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒ นาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงาน โดยไมมีการรั บปริญญาหรือประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพ
ผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง บุคลากรของรัฐ หรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากรของรัฐที่เขารับ
การอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม
บุ คลากรของรั ฐ หมายถึง ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนั กงาน ลู กจ างส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามระเบียบนี้และให
หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวย
การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณซึ่งกําหนดไว
ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศใหมีการดู
งานกอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ และหมายความรวมถึงโครงการ
หรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้น

๒. สาระสําคัญของการฝกอบรม
๒.๑ ภาพรวมของการฝกอบรม
เปนหนวยงานที่สงเจาหนาที่
เขารับการฝกอบรม
การฝกอบรม

การฝกอบรม
เปนหนวยงานผูจัดฝกอบรม

จัดเอง

จัดอาหาร ที่พัก
และยานพาหนะให
ไมจัดอาหาร ที่พัก
และยานพาหนะให

๒.๒ การจัดประเภทของการฝกอบรม
การฝ ก อบรมประเภท ก หมายความว า การฝ ก อบรมที่ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม
เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, วิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับทรงคุณวุฒิ ,อํานวยการระดับสูง ,บริหารระดับตนและระดับสูง

ง

การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่ งเปน บุ คลากรของรั ฐ ซึ่งเป น ขาราชการตํ าแหน งประเภททั่ว ไปหรื อตํ าแหน งที่เทีย บเทาทั่ว ไประดั บ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส ,วิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
๒.๓ บุคคลผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
๒.๓.๑ ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
๒.๓.๒ เจาหนาที่
๒.๓.๓ วิทยากร
๒.๓.๔ ผูเขารับการฝกอบรม
๒.๓.๕ ผูสังเกตการณ
๒.๔ หลักเกณฑการเทียบตําแหนงบุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
๒.๔.๑ ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่ วิทยากร และผู
สังเกตการณซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหเทียบตําแหนง ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้น
ยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงานแลวแตกรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
(๓) วิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทีย บเทาขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และวิทยากรในการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรื อ (๓) ใหหัวหนาส วนราชการเจาของงบประมาณ
พิจารณาเทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังที่เคยเทียบ
ตําแหนงไวแลวเปนเกณฑในการพิจารณา
๒.๔.๒ ผูเขารับการอบรมซึ่งเปนบุคคลภายนอก ใหเทียบตําแหนง ดังนี้
(๑) ผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบไดไมเกิน
สิทธิของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผูเขารับการอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบไดไมเกิน
สิทธิของขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
๒.๕ อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
๒.๕.๑ วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ
การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
๒.๕.๒ วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ
การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
๒.๕.๓ กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปน
พิเศษเพื่อประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณ
สูงกวาอัตราที่กําหนดได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
๒.๕.๔ การฝกอบรมที่สวนราชการจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับ
คาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณจากสวนราชการที่
จัดการฝกอบรม เวนแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น

จ

หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
(๑) บรรยาย
จายไดไมเกิน ๑ คน
(๒) อภิปรายหรือสัมมนา
จายไดไมเกิน ๕ คน
(๓) แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ อภิปราย ทํากิจกรรม จายไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
กรณีมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวใหเฉลี่ยจายไมเกินอัตราและหลักเกณฑที่
ระเบียบกําหนดไว
การนับเวลาบรรยาย
(๑) ไมนอยกวา ๕๐ นาที
= ๑ ชั่วโมง
(๒) ไมนอยกวา ๒๕ นาที แตไมถึง ๕๐ นาที
= ครึ่งชั่วโมง
(๓) ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มออกจากเวลาบรรยาย
๒.๖ อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ
การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝกอบรม
ในประเทศ
ในประเทศ
ในตางประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบ
จัดไมครบ
จัดครบ
จัดไมครบ
ทุกมื้อ
ทุกมื้อ
ทุกมื้อ
ทุกมื้อ
การฝกอบรมขาราชการ
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน ๒,๕๐๐
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน ๒,๕๐๐
ประเภท ก
๘๕๐
๖๐๐
๑,๒๐๐
๘๕๐
ไมเกิน
ไมเกิน ๒,๕๐๐
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน ๒,๕๐๐
การฝกอบรมขาราชการ ไมเกิน
๖๐๐
๔๐๐
๙๕๐
๗๐๐
ประเภท ข
* ปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๕๖ เปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต ๑ ม.ค. ๕๖
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว๕ ลว.๑๔ ม.ค.๕๖

๒.๗ อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณโดยคํานึงถึงความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ
๒.๘ หลักเกณฑการจัดที่พักใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ
๒.๘.๑ ผูเขารับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก
ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจ
พักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
๒.๘.๒ ผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแต
เปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นไดหัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจ
จัดใหพักหองพักคนเดียวได สวนผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได

ฉ

๒.๘.๓ ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตามหรือ
วิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
คาเชาหองพักคู
ไมเกิน ๑,๓๐๐ บาท
ไมเกิน ๙๐๐ บาท

ระดับการฝกอบรม

คาเชาหองพักคนเดียว
๑. การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน ๒,๔๐๐ บาท
๒. การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกิน ๑,๔๕๐ บาท

* ปรับเพิ่มตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป ๒๕๕๖ เปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต ๑ ม.ค. ๕๖
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๔/ว๕ ลว.๑๔ ม.ค.๕๖

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผูเชาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู
เชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
ระดับการฝกอบรม

ประเภท ก

คาเชาหองพัก
คนเดียว
๑. การฝ ก อบรมข า ราชการ
ไมเกิน
ประเภท ก
๘,๐๐๐
๒. การฝ ก อบรมข า ราชการ
ไมเกิน
ประเภท ข
๖,๐๐๐

คาเชา
หองพักคู
ไมเกิน
๕,๖๐๐
ไมเกิน
๔,๒๐๐

ประเภท ข
คาเชาหองพัก
คนเดียว
ไมเกิน
๕,๖๐๐
ไมเกิน
๔,๐๐๐

คาเชา
หองพักคู
ไมเกิน
๓,๙๐๐
ไมเกิน
๒,๘๐๐

(บาท : วัน : คน)
ประเภท ค
คาเชาหองพัก
คนเดียว
ไมเกิน
๓,๖๐๐
ไมเกิน
๒,๔๐๐

คาเชา
หองพักคู
ไมเกิน
๒,๕๐๐
ไมเกิน
๑,๗๐๐

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บ กรณีที่ผูเชาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู
เชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
ประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายระเบียบ
๒.๙ หลักเกณฑการจายคายานพาหนะ
กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม จัดยานพาหนะในการฝกอบรม และออกคา
พาหนะใหการเบิกจายคาพาหนะใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
๒.๙.๑ กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัดฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ
จากสวนราชการหรือหนวยงานอื่นใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
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๒.๙.๒ กรณีใชยานพาหนะประจําทาง หรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะ
ตามระดับของการฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้
(๑) การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของ
ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ แตถาไม
สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(๒) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของ
ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(๓) การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใหเบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด
๒.๙.๓ กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดการฝกอบรม สวนราชการ
ที่จัดฝกอบรมจะเบิกจายเงินคาพาหนะรับจางไป – กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถรับสงวิทยากรได
๒.๑๐ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด
หรือจัดใหบางสวน
ใหส วนราชการผูจัด การฝกอบรมเบิ กจ ายคาใช จายทั้งหมดหรือสว นที่ขาดใหแก
ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่ วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ
แต ถาผู เขารั บ การฝ กอบรมและผู สั งเกตการณ เป นบุ คลากรของรัฐ ให เ บิกจ ายจากต น สังกัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การคํานวณเวลา
เพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ
จนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยง
เดินทางที่คํานวณได ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน

หลักเกณฑการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง
คาเบี้ยเลี้ยง = จํานวนวันทั้งหมด x อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตอวัน

หลักเกณฑการคํานวณเวลาในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
(๑) ใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึง
สถานที่อยูหรือปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี
(๒) ใหนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไมถึง ๒๔ ชั่วโมงนั้นเกิน ๑๒ ชั่วโมง
ใหนับเปน ๑ วัน (หากเวลาไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ไมมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบนี้)
๒.๑๑ การจัดฝกอบรมใหแกบุคคลภายนอก
กรณีผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให
บางสวนใหเบิกคาใชจายตามหลักเกณฑ ดังนี้
๒.๑๑.๑ คาอาหาร
(๑) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารใหทั้ง ๓ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารใน
ลักษณะเหมาจายไดไมเกินคนละ ๒๔๐ บาทตอวัน
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(๒) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารให ๒ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะ
เหมาจายไดไมเกินคนละ ๑๖๐ บาทตอวัน
(๓) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารให ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะ
เหมาจายไดไมเกินคนละ ๘๐ บาทตอวัน
๒.๑๑.๒ คาเชาที่พัก ใหเบิกเหมาจายไดไมเกินคนละ ๕๐๐ บาทตอวัน
๒.๑๑.๓ คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภท
ทั่ว ไประดั บปฏิ บั ติงาน ยกเว น คาโดยสารเครื่ องบิ น ให อยู ในดุ ล ยพินิ จของหัว หน าส ว นราชการผู จัด การ
ฝกอบรมที่จ ะพิจ ารณาให เ บิ กจ ายตามที่จ ายจริ งหรื อให เ บิ กในลั กษณะเหมาจ ายตามความจํ าเป น และ
เหมาะสม
๒.๑๒ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการจัดฝกอบรม
การเบิ ก คาใช จ า ยอื่น ๆ ที่ จํ าเป น ต อการอบรม เช น คา ตกแต งสถานที่ฝ ก อบรม
คาจัดงานพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม คาติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณในการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระเปาสําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
๒.๑๒.๑ ใหหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเปนผูใชดุลยพินิจในการอนุมัติให
เบิกจายไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนทางราชการ
๒.๑๒.๒ การดํ า เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ที่จํ า เป น ต อ งใช ในการอบรม ให จั ด หาตาม
ระเบียบพัสดุ ยกเวน คาอาหาร คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม และคาเชาที่พัก ไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๒๐๔/ว๒๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙
๒.๑๒.๓ รายการตาม ๒.๑๒.๒ หากมีราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณกําหนด
ไวใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงไมเกินราคามาตรฐาน
๒.๑๓ กรณีสวนราชการสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
ใหเบิกคาใชจายได ดังนี้
๒.๑๓.๑ คาลงทะเบี ย น คา ธรรมเนี ย ม ให เ บิกจ ายเทาที่จ ายจริ งในอัต ราที่ส ว น
ราชการ หรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ
๒.๑๓.๒ กรณี ห น ว ยงานผู จั ด การฝ ก อบรมได ร วมค า อาหาร ค า เช า ที่ พั ก หรื อ
คาพาหนะของผูเขารับการฝกอบรมไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไดออก
ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ ค า อาหาร ค า เช า ที่ พั ก หรื อ ค า พาหนะทั้ ง หมดให แ ก ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหรื อ ผู
สังเกตการณ ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกจายคาใชจายดังกลาว
๒.๑๓.๓ กรณีสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไมรวมคาอาหาร คาเชา
ที่พัก หรือคาพาหนะหรือรวมไวบางสวน หรือสวนราชการ หรือหนวยงานผูจัดฝกอบรมไมออกคาอาหาร
คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดหรือออกบางสวนใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเบิกจาย
คาใชจายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดหรือสวนที่มิไดออกให ใหเบิกจายจากตนสังกัดตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยคํานวณเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง
การเดินทางใหใชหลักเกณฑ ดังนี้
คาเบี้ยเลี้ยง = จํานวนวันทั้งหมด x อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตอวัน
(๑) การคํานวณเวลา ใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับ
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๒๔ ชั่วโมงเปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไม ๒๔ ชั่วโมงนั้นเกิน ๑๒ ชั่วโมงใหนับเปน ๑ วัน
(หากไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ไมมีสิทธิไดเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบนี้)
(๒) ในกรณีที่ผู จั ดการฝ กอบรมจั ด อาหารบางมื้อให ในระหว างการฝ กอบรมให
หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตอวัน
๒.๑๔ อัตราคาเครื่องแตงตัว
๒.๑๔.๑ การเดินทางไปตางประเทศ ใหเบิกจายไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่
เปนบุคลากรของรัฐหรือเจาหนาที่ โดยใหเหมาจายได ดังนี้
(๑) เหมาจายคนละ ๗,๕๐๐ บาท ไดแก ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ประเทภวิชาการระดับปฏิบัติการ
(๒) เหมาจายคนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดแก ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ , ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ , ประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง และประเภทบริหาร
ระดับตน ระดับสูง
๒.๑๔.๒ ประเทศที่ไมสามารถเบิกจายคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมใน
ต างประเทศ มี ๑๔ ประเทศ ได แก สหภาพพม า เนการาบรู ไนดารุ ส ซาลาม สาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซี ย
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กา สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ ปาปวนัวกินี รัฐเอกราชซามัว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
๒.๑๔.๓ ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ
มาแล ว ให มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค า เครื่ อ งแต ง ตั ว ได อี ก เมื่ อ การเดิ น ทางครั้ ง ใหม มี ร ะยะห า งจากการเดิ น ทางไป
ตางประเทศครั้งสุดทายที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวเกิน ๒ ป นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย
๒.๑๕ การจางบุคคลภายนอกจัดฝกอบรม
ส ว นราชการผู จั ด ฝ กอบรมสามารถจ างบุ คคลภายนอกจั ด ฝ กอบรมในโครงการ
ทั้งหมด หรือบางสวนไดตามหลักเกณฑและคาใชจายตามระเบียบนี้
การเบิกจายคาใชจาย ใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย
๒.๑๖ การประเมินผลการฝกอบรม
๒.๑๖.๑ สําหรับผูจัดการฝกอบรม ระเบียบกําหนดใหมีการประเมินผลการฝกอบรม
และรายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม
๒.๑๖.๒ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือผูสังเกตการณที่เขารับการฝกอบรมที่
สวนราชการหรือหนวยงานอื่น ใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการตน
สังกัดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ

ญ

๓. การเทียบตําแหนง กรณีผูเขารับการฝกอบรมไมใชขาราชการ
๓.๑ ลูกจาง และพนักงานราชการ
ตําแหนง
ลูกจางทุกประเภท

เทียบเทาขาราชการตําแหนง / ระดับ
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
- กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

- กลุมงานบริหารทั่วไป
เริ่มรับราชการ – ๙ ป
๑๐-๑๗ ป
๑๗ ปขึ้นไป

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
เริ่มรับราชการ – ๙ ป
๑๐-๑๗ ป
๑๗ ปขึ้นไป
ผูที่ไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุดของ
บัญชีอัตราคาตอบแทน

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
เริ่มรับราชการ – ๔ ป
๕ -๑๐ ป
๑๐ ปขึ้นไป
ผูที่ไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุดของ
บัญชีอัตราคาตอบแทน

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

๓.๒ ขาราชการสวนทองถิ่น
ตําแหนง
ระดับ ๑-๒
ระดับ ๓-๕
ระดับ ๖-๗
ระดับ ๘
ระดับ ๙
ระดับ ๑๐

เทียบเทาขาราชการตําแหนง / ระดับ
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน
วิชาการ ระดับชํานาญการ
อํานวยการ ระดับตน
อํานวยการ ระดับสูง
บริหาร ระดับสูง

ฎ

๓.๓ บุคคลภายนอก
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.6/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนขาราชการ ดังนี้
 ถามีกฎหมายอื่นกําหนดสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงกวา
ระดับที่กระทรวงการคลังเทียบใหก็ใหใชสิทธิในระดับตําแหนงที่กฎหมายนั้นกําหนด
 ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งกระทรวงการคลังได
เทียบตําแหนงไวแลว เกินกวา ๑ ตําแหนง ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใน
การพิจารณา
 ถามีตําแหนงหนาที่นอกเหนือจากที่กระทรวงการคลังไดเทียบตําแหนงไวแลว ให
อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการโดยคํานึงถึงตําแหนงหนาที่ปจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและประโยชนตอทาง
ราชการ
 ถาอยูในระดับสูงกวาที่กระทรวงการคลังไดเทียบตําแหนงไวแลว ใหสวนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังพรอมทั้งสงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลที่ขอเทียบตําแหนง

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของของการจัดฝกอบรม
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ศ.๒๕๕๕
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
 ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดจากการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามจังหวัด เงินชดเชยและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ
 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙
เรื่อง การจัดหาพัสดุในการฝกอบรมของสวนราชการ โดยยกเวน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
เชาที่พัก ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
เรื่อง การเบิกจายคาผานทางดวนพิเศษ
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การ
เทียบตําแหนง
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การ
เทียบตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่น
 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
 ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมของ สป.มท.พ.ศ.๒๕๔๘
 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑๔/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
สํานัก และผูอํานวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ มีอํานาจในการสั่งซื้อ หรือสั่งจางวิธีตกลงราคาและวิธีกรณีพิเศษ ภายในวงเงินครั้ง
หนึ่งไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบที่เกี่ยวของการฝกอบรม
๓.๑ ข อบั ง คับ กระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ค าใช จ า ยในการจั ด ฝ กอบรมของสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕ ให ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยหรื อผู ที่ได รั บ มอบหมายเก็บ เงิน
คาฝกอบรมที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐและหรือหนวยงานภาคเอกชนที่จัดสงเจาหนาที่มาเขารับการฝกอบรม
ไวใชจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่ตองรีบดําเนินการ และไมไดมีการ
ตั้งงบประมาณไว หรือตั้งงบประมาณไวแตไมเพียงพอ (เอกสาร ๔)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓)
- ขอ ๑๔ การเบิกคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยัง
สถานที่จัดฝกอบรมของบุคคลตามขอ ๑๑ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ ผูจัดการฝก อบรมหรือตนสังกัด
- ข อ ๑๖ (๒) (ค) (จ) กรณี ที่ จํ า เป น ต อ งใช วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณเปนพิเศษเพื่อประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคา
สมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ (เอกสาร ๕) และขอ ๘ วรรคทาย
- ขอ ๑๗ กรณีการใช รถส วนตัวของวิทยากรเพื่อมาบรรยาย ณ สถานที่อบรม และ
พระราชบัญญัติคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๕ เรื่อง
การเบิกเงินชดเชย
๓..๓ พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕26 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
8 พ.ศ. 2553) มาตรา 25 การใช ย านพาหนะส ว นตั ว ไปราชการ ผู เ ดิ น ทางจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
ผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจาย ใหเปนคาใชจายสําหรับ
เปนคาพาหนะสวนตัวได คือ... (เอกสาร ๔)

