
 
 
 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
*************************************************************************************************** 
 

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ (๑) เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการค้าการพาณิชย์ให้สามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงพาณิชย์และของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย  (๒) เตรียมความพร้อมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์  
ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต  และ (๓) วางรากฐานการบริหารจัดการความรู้
ของกระทรวงพาณิชย์  ให้สามารถเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในการนี้ การดำเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  สจบ. จึงรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ  มีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
๒. วัตถุประสงคข์องการประเมินผล 

๒.๑ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๒ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  พร้อมทั้ง เสนอแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไป 

 
๓. ขอบเขตของการประเมินผล 

สจบ. ได้กำหนดขอบเขตในการประเมินผลไว้ดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ หลักสูตร (๗๗ รุ่น)  
ในการนี้ เป็นหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม จำนวน ๖ หลักสูตร  
ได้แก่  (๑) หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑  (๒) โครงการฝึกอบรม Coaching Skill for 
Leader  (๓) หลักสูตรการแปลงยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่  (๔) หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๒  (๕) โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน รุ่นที่ ๒  และ (๖) โครงการการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒   

/๓.๒ ขอบเขต... 
 



 
- ๒ - 

 
๓.๒ ขอบเขตด้านเวลา  ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒  โดยเป็นหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมและใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒   
๓.๓ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  คือ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมใน

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จำนวน ๓ กลุ่มประเภทตำแหน่งงาน  ได้แก่  กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น – ระดับสูง)  
กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)  และกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับ
ปฏิบัติงาน – ระดับชำนาญงาน)   

 
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  กำหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการไว้ดังนี้ 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  สจบ. ได้ใช้เทคนิคดำเนินงานด้านการติดตาม
และประเมินผลการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามที่สร้างใน “Google ฟอร์ม” เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม  
ใน ๒ ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ ๑  ประเมินผลทันทีหลังการฝึกอบรม  เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากร  และระยะที่ ๒  ประเมินผลหลังจบหลักสูตรประมาณ ๒ – ๖ เดือน  เพ่ือติดตามการนำความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ๔.๒ การประเมินแบบซิป (CIPP Model)  สจบ. ได้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบซิป (CIPP Model)  
โดยประเมิน ๔ ลักษณะ  ได้แก่ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)  การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input Evaluation)  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  และการประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation)   

 
๕. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 
๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

๖.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ได้แก่  บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา  
จำนวน 1,320 ราย   

๖.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ได้แก่ 
๖.๒.๑ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
๖.๒.๒ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

/๗. ผลการ… 
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๗. ผลการประเมินโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ ผลการดำเนินงาน 
      เป็นการประเมินผลโดยเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานที ่เก ิดขึ ้นจริงกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ซ่ึงผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ มิติ  
ประกอบด้วย มิตดิ้านประสิทธิภาพและมิติด้านประสิทธิผล  ดังนี้ 

๗.๑.๑ มิติด้านประสิทธิภาพ  พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยโครงการได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน ๒๑ ,๓๐๐,๐๐๐ บาท  และมีค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 
๑๙,๕๙๘,๙๐๒.๙๓ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๑ 

๗.๑.๒ มิติด้านประสิทธิผล  พบว่า ผลลัพธ์จากการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของโครงการ  ผลลัพธ์อยู ่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดทั ้ง ๓ ตัวชี ้ว ัด  มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา (ตามแผน
ปฏิบัติงานและนอกแผนปฏิบัติงาน)  จำนวน ๒,๖๐๗ ราย (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่
กำหนดไว้  คือ บุคลากรได้รับการฝึกอบรมฯ จำนวน 1,320 ราย)  

(๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙ (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้  คือ มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  

(๓) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้  คือ สามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 
๗.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มีจำนวน ๗ ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านบริบท (Context evaluation: C)  

ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs evaluation: I)   

ตอนที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านกระบวนการ (Process evaluation: P) 

ตอนที่ ๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านผลผลิต (Products evaluation: P) 

 
/ตอนที่ ๖… 
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ตอนที่ ๖  การประเมินผลกระทบ  ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะการจัด
ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562   

ตอนที่ ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562   

 
ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
    เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรที ่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน ๒,๖๐๗ คน  รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ ๒  ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒  จำนวนและค่าร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
      องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (n = ๒,๖๐๗) 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๖๙๑ ๒๖.๕๑ 
หญิง ๑,๙๑๖ ๗๓.๔๙ 

หน่วยงาน   
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ๑,๑๙๐ ๔๕.๖๕ 
กรมการค้าต่างประเทศ ๒๖๔ ๑๐.๑๒ 
กรมการค้าภายใน ๒๑๙ ๘.๔๐ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๒๑๐ ๘.๐๖ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ๙๗ ๓.๗๒ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ๑๖๐ ๖.๑๔ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๒๐๘ ๗.๙๘ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๒๓๐ ๘.๘๒ 
องค์การคลังสินค้า ๒๗ ๑.๐๔ 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ๒ ๐.๐๘ 

 

จากตารางที่ ๒  บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน ๒,๖๐๗ คน  จำแนกตามเพศ  เป็นเพศชาย  
จำนวน ๖๙๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓  และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑,๙๑๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๗  
โดยหน่วยงานที่ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด ๓ ลำดับแรก  คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จำนวน ๑,๑๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๕  รองลงมาคือ กรมการค้าต่างประเทศ จำนวน ๒๖๔ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๑๒  และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๒๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒  ตามลำดับ   

/ตอนที ่๒… 



 
 - ๕ - 

 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านบริบท (Context evaluation: C) 
    การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านบริบท  ประกอบด้วย  (๑) ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตร
ฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 – 256๕ (การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เชิงรุกและมีธรรมาภิบาล)  และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564  
(การพัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล )  และ (๒) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ต่อการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่  เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป  มีรายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ ๓ - ๖  ดังนี้ 
 
ตารางที ่ ๓  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
        พ.ศ. 2561 – 2564  และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 256๑ – 256๕  
 
คำอธิบาย:  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ฯ  ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล (๑) หมายถึง องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
        แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ฯ  ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสู่
องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล (๒) หมายถึง องค์กรและบุคลากรมีศักยภาพสูง  
ฉับไว  ทันสมัย  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล  และ (๓) หมายถึง ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงฯ สป.ฯ 
(๑) (๒) (๓) 

หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑    
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง ทักษะ ประสบการณ์ 
และพัฒนาแนวคิด/วิสัยทัศน์ต่อบทบาทผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานอย่างมืออาชีพ การมุ่งเน้นหลักคุณธรรม จริยธรรม การ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมให้  
นักบริหารระดับกลางก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

✓ ✓  

โครงการฝึกอบรม Coaching Skill for Leader รุ่นที่ ๑ และ ๒    
เพื่อให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้ากลุ่มงานตระหนัก
ถึงความสำคัญของการโค้ช (Coaching) หรือการสอนงาน/บทบาท
ของผู้สอนงานที่มีทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดวิธีการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ ✓  

/ตารางที ่๓... 



 
- ๖ - 

 

ตารางที ่๓  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการฯ (ต่อ) 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงฯ สป.ฯ 
(๑) (๒) (๓) 

หลักสูตรการแปลงยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่    
เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการแปลง
ยุทธศาสตร์ลงสู่ภาคปฏิบัติ และการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศทุกระดับ 

✓ ✓  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
ทางด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๒ 

   

เพ่ือให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้
กฎหมายตามภารกิจและบทบาทหน้าที ่ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
พัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบสต็อกสินค้าเกษตรและเรื ่อง
ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ 

โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน รุ่น ๒ 

   

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” 
โดยเขียนโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการใน
ชุมชนบูรณาการกับการท่องเที่ยวเมืองรอง” และนำไปปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่ของตนเอง 

✓ ✓ ✓ 

โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ รุ่น ๒ 

   

เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร โดยเขียนแผนพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดนวัตกรรม
และนำไปปฏิบัติจริงในหน่วยงานของตนเอง เช่น การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการทำงานเดิมให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

✓ ✓ ✓ 

การบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย    
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม คุณธรรม จริยธรรม การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

✓ ✓ ✓ 

 

/ตารางที ่๓... 
 
 



 
- ๗ - 

 

ตารางที่ ๓  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการฯ (ต่อ) 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงฯ สป.ฯ 
(๑) (๒) (๓) 

การประชุมการเสนอแนวคิดพลิกบทบาทกระทรวงพาณิชย์สู่เศรษฐกิจยุคใหม่    
เพ่ือแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และมี
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

✓ ✓  

การเสวนาร้อยเรียงประสบการณ์ บอกผ่านเป็นเรื่องเล่า ปี ๔    
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

✓ ✓  

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐดิจิทัล 

   

เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การนำเสนอแนวคิด/แนวทางพัฒนา
กำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล และการสร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อการ
ไปสู่รัฐดิจิทัล 

✓ ✓ ✓ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๗ และ ๒๘     
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทภารกิจ
ของกระทรวงพาณิชย์ ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มี
จิตสำนึก สมรรถนะ จรรยาบรรณ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการยุคใหม่ในการปฏิบัติงานราชการ และนำความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

✓ ✓ ✓ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน” 

   

เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการ/
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง   

✓ ✓  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรก้าวสำคัญสู่การเป็น HRD ๔.๐    
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดแนวคิด/แผนกลยทุธ์
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงให้เป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องในยุค ๔.๐ 

✓ ✓  

/ตารางที่ ๓... 



 
- ๘ - 

 

ตารางที่ ๓  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการฯ (ต่อ) 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

กระทรวงฯ สป.ฯ 
(๑) (๒) (๓) 

หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง รุ่นที่ ๑    
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
หรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
บทบาทหน้าที่การบริหารและการมีภาวะผู้นำในด้านการบริหารตน 
การบริหารคน การบริหารเป้าหมายทิศทาง การบริหารการ
เปลี ่ยนแปลง การบริหารผลลัพธ์ การบริหารทรัพยากรที ่ม ุ ่งสู่
ผลลัพธ์ และการเป็นผู ้นำที ่มีขีดความสามารถด้านการค้าการ
พาณิชย์ รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 

✓ ✓  

รวม (จำนวน ๑๔ หลักสูตร) ๑๔ ๑๔ ๖ 

 
จากตารางที่ ๓  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 – 256๕ (การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล)  และ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 256๑ – 256๕ (พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล)  ผลการประเมิน  พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพิ ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้ออกแบบหลักสูตรไว้อย่าง
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ฯ  และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ฯ  
เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทักษะ  สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถผลักดัน
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์  และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์  ได้แก่  (๑) องค์กรมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  (๒) องค์กรและบุคลากรมีศักยภาพสูง  ฉับไว  ทันสมัย  โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล  และ 
(๓) ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ   

 
/ตารางท่ี ๔... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙ - 

 
ตารางท่ี ๔  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการเสนอชื่อวิทยากร  

 

หลักสูตรฝึกอบรม วิทยากรที่ได้รับการเสนอชื่อ 
(๑) หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
     (ตามความเชี่ยวชาญในความรู้ที่วิทยากรจะสอน) คุณธนญชัย ศรศรีวิชัย 

 คุณธนินทร เจียรวรานนท์ 
วิทยากรที่ได้รับการเสนอชื่อ (ต่อ) คุณอุดม แต้พาณิชย์ 

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คุณประณม ถาวรเวช 
อ.กฤษฎา บุญยสมิท คุณรัชดา เจียสกุล 
อ.จักรพันธ์ จันทรัศมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
อ.ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ นางจันทิรา ยิมเรวัฒน์ วิวัฒน์รัตน์ 
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย นายพรต เสตสุวรรณ 
อ.เปีย่มศักดิ์ อุไรพันธ์ ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 
อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต  
อ.วรภัทร ภู่เจริญ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
อ.อติคุณ สวยลึก พระมหาสมปอง ตาลปุต̣โต 
อ.อดุลย์ จันทรศักดิ์ รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต 

(๒) โครงการฝึกอบรม Coaching Skill for Leader อ.พากร อัตตนนท์ 
(๓) หลักสูตรการแปลงยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ - 
(๔) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย  คุณณรงค์ งามสมมิตร 
    ประจำปี ๒๕๖๒ คุณเกษม จันทร์ตรง 
(๕) โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน ดร.สัณภรณ์ เรือนเงิน 
    เศรษฐกิจฐานรากในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าชุมชน รุ่นที่ ๒ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา 
 ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
 อ.ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ 
 อ.ธันยบูรณ์ ดีสมสุข 
(๖) โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือสร้าง คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
    นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี 

 ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 

 
/ตารางท่ี ๔... 

 
 
 
 



 
- ๑๐ - 

 

ตารางท่ี ๔  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชยใ์นการเสนอชื่อวิทยากร (ต่อ) 

 

หมวดหมู่ ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์    

การจัดการเรื่องร้องเรียน / การจดทะเบียนนิติบุคคล  

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา      

การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การเขียน / การนำเสนองาน  การเขียนข่าว / การเขียนรายงาน / การประชาสัมพันธ์ 

การเขียนแผนงาน / โครงการขั้นสูง 

เทคนิคการนำเสนองาน 

การบริหารงาน / คน การทำงานเป็นทีม / การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ / การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 

 การบูรณาการการทำงาน 

 การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่ภาคปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

การส่งเสริมการค้า การพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง ๔.๐ 

 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 

 แนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตร 

การสื่อสาร / ภาษาต่างประเทศ การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพูดในที่สาธารณะ / การสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

 

/ตารางท่ี ๕... 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

 

ตารางท่ี ๕  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการเสนอขอบเขตเนื้อหาวิชาในหลักสูตร (ต่อ) 
 

หมวดหมู่ ขอบเขตเนื้อหาวิชา 

ดิจิทัล / นวัตกรรม การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงาน / นวัตกรรมทางการตลาด 

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (แอปพลิเคชัน, การเขียนโปรแกรม) 

การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ / การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 

สายตำแหน่งงาน นักการค้าการพาณิชย์ / นักการตลาดมืออาชีพ / นายตรวจชั่งตวงวัด 

นักบริหารระดับสูง 

นายทะเบียนระดับต้นและระดับเข้มข้น 

บุคลิกภาพ จิตใจ  
และจิตวิทยา / ภาวะผู้นำ 

การคิดเชิงบวกสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

การเป็นผู้นำที่ดี / บทบาทผู้นำยุค ๔.๐ 

การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน / การครองใจคน / การบริหารงาน 

 
ตารางที ่ ๖  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความ 
        สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม 

เนื้อหา (๑) หลักสูตรฝึกอรมควรมีเนื้อหาวิชาทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมและระบบการทำงานของกระทรวงพาณิชย์  

 (๒) รูปแบบการฝึกอบรม ควรมุ่งเน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง 
การเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำแนะนำ 
การตอบข้อซักถาม การยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานมาใช้
ปฏิบัติในการฝึกอบรม และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอื่นๆ รวมทั้ง
เพ่ิมเติมกิจกรรมการสร้างทีมงานหรือสร้างความสัมพันธ์ไว้ในหลักสูตรด้วย 

(๓) สถานที่ศึกษาดูงาน ควรคัดเลือกจากองค์กรที่มีความหลากหลาย เช่น 
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก หรือการศึกษาดูงาน
ด้านการค้าชายแดน หรือในต่างประเทศ 

(๔) ควรขยายระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
 

/ตารางท่ี ๖... 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

 

ตารางที ่ ๖  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความ 
        สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ต่อ) 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม 
วิทยากร (๑) วิทยากรควรถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู ้เข้าอบรมด้วยกิจกรรมที่สามารถ

กระตุ้นการคิดและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม เช่น การระดมสมอง 
การทำงานกลุ่ม และอ่ืนๆ 

การจัดการหลักสูตร (๑) ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายรูปแบบกระดาษให้แกผู่้เข้าอบรม 
(๒) ควรดำเนินการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
จากตารางที่ ๔ - ๖  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ต่อการออกแบบหลักสูตร

ฝึกอบรมในอนาคตในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่   ผลการประเมิน  
พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อวิทยากร  การเสนอขอบเขตเนื้อหาวิชาในหลักสูตร  
และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น  โดยข้อมูลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์  สจบ. จะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไปให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 

 
ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs evaluation: I)   
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านหลักสูตร  
และด้านงบประมาณ  มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๗  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๗  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านบุคลากร 
 

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๗ ราย 
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

(๑) กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น – ระดับสูง) จำนวน 
๑๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒  

(๒) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ) 
จำนวน 2,08๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๕    

(๓) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชำนาญงาน) 
จำนวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘ 

 

/ตารางท่ี ๗... 



 
- ๑๓ - 

 

ตารางท่ี ๗  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (ต่อ) 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านบุคลากร (ต่อ) 
 

(๔) อื ่นๆ (ล ูกจ ้างประจำ พนักงานราชการ ล ูกจ ้างเหมาบร ิการ    
พนักงานองค์การคลังสินค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า) จำนวน 12๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔ 

ด้านหลักสูตร  
     - เนื้อหา  
     - วิทยากร  
     - การจัดการหลักสูตร 

 
(๑) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 83.๙4 
(๒) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 8๗.๑๙ 
(๓) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการหลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 83.44 

ด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงกับกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้   
งบประมาณท่ีได้รับ             ๒๑,๓๐๐,๐๐๐.00  บาท  
หัก ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง                    ๑๙,๕๙๘,๙๐๒.๙๓  บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณจากการดำเนินงาน (สุทธิ)   ๑,๗๐๑,๐๙๗.๐๗  บาท 

 
จากตารางที่ ๗  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  ด้านบุคลากร  พบว่า บุคลากร

กระทรวงพาณิชย์ได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื ่องและครอบคลุมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มตำแหน่งงานทั้ง ๔ กลุ่ม  โดยบุคลากรประเภทกลุ่มตำแหน่งที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
มากที่สุด  คือ กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)  จำนวน 2,08๗ ราย   
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๕  รองลงมาคือ กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชำนาญงาน)  จำนวน 
242 ราย  คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘  ตามด้วยกลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น – ระดับสูง)  จำนวน 
158 ราย  คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖  และอื่นๆ (ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างเหมาบริการ  
พนักงานองค์การคลังสินค้า  และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า)  จำนวน 12๑ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔  ตามลำดับ  สำหรับด้านหลักสูตร  พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมในด้านวิทยากร  มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 8๗.๑๙  รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา  คิดเป็นร้อยละ 83.๙4  
และด้านการจัดการหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 83.44  ตามลำดับ  และด้านงบประมาณ  พบว่า โครงการฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว  
กล่าวคือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ,๓๐๐,๐๐๐ บาท  เมื่อ
หักค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๙,๕๙๘,๙๐๒.๙๓  บาท  จะคงเหลือเงินงบประมาณจากการดำเนินงาน 
(สุทธิ) จำนวน ๑,๗๐๑,๐๙๗.๐๗  บาท 
 

/ตอนที่ ๔... 
 

 
  
 



 
- ๑๔ - 

 
ตอนที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านกระบวนการ (Process evaluation: P) 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านกระบวนการ  พบว่า โครงการฯ สามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผนการดำเนินงาน  ระยะเวลาการดำเนินงาน  และงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ  ทั้งด้านการ
ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมหารือ  เสวนา  และการบริหารจัดการโครงการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แกบุ่คลากรกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๒)  
 
ตอนที่ ๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยคุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านผลผลิต (Products evaluation: P) 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านผลผลิต  เป็นการวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด  คือ (๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  สัมมนา  
ประชุมหารือ  และเสวนา  มีจำนวน ๑ ,๓๒๐ ราย  (๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  และ (๓) บุคลากรกระทรวงพาณิ ชย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๘  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๘  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัด  
        - เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา มีจำนวน
ทั้งสิ้น ๒,๖๐๗ ราย 

        - เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(๑) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙ 
(๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ 
 

/ตารางท่ี ๘... 
 

 
  
 
 
 



 
- ๑๕ - 

 

ตารางท่ี ๘  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
- เชิงคุณภาพ (ต่อ) การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  

 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
  การออกตรวจร้านค้าในจังหวัด 
 การกำกับดูแลราคาสินค้า 
 การจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 การเขียนแผนงาน/โครงการ  
 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การจัดทำคำของบประมาณ 
 การบริการประชาชน 
 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น 
 การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
 

 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน เช่น 
 การปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
 การเขียนแผนงาน/โครงการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล และการทำงานเป็นทีม 
 การคิดเชิงระบบ 
 การนำเสนองาน 
 การบริหารเวลา 
 การนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน 
 โทษและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 การปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 

 
จากตารางที่ ๘  สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด  พบว่า บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  สัมมนา  

ประชุมหารือ  และเสวนา  มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๗ ราย  โดยเป็นบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมฯ ตามแผน
ปฏิบัติงาน จำนวน ๑,๒๑๒ ราย  และเป็นบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมฯ นอกแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๑,๓๙๕ ราย  
สำหรับการประเมินผลด้านความพึงพอใจ  พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 

/ต่อการ... 
 



 
- ๑๖ - 

 
ต่อการพัฒนาบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙  และการประเมินผลด้านการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัตงิาน  
พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑  
โดยได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
การออกตรวจร้านค้าในจังหวัด  การกำกับดูแลราคาสินค้า  การจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด  การ
เขียนแผนงาน/โครงการ  การปรับแผนปฏิบัติราชการ  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การบริหารทรัพยากร
บุคคล  การจัดทำคำของบประมาณ  การบริการประชาชน  การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น  และ
การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  นอกจากนี้ พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐  เช่น  
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย  การเขียนแผนงาน/โครงการ  การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ  ทักษะการโค้ช 
(Coaching Skill)  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การทำงานเป็นทีม  การคิดเชิงระบบ  การนำเสนองาน  การ
บริหารเวลา  การนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการทำงาน  โทษและการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  และการปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 

 
ตอนที ่ ๖  การประเมินผลกระทบ  ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรมในโครงการ 
     พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562   
     จากการประเมินผลกระทบ  พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการฯ  ประกอบด้วย  
ผลกระทบด้านบวก (ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม)  และผลกระทบด้านลบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลกระทบด้านบวก  ประกอบด้วย  ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ดังนี้ 
๑. ผลกระทบทางตรง 

๑.๑ ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากกิจกรรมฝึกอบรม   

๑.๒ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้  เช่น  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
การกำกับดูแลผู้ประกอบการ/พัฒนาช่องทางตลาด  การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ  
การเขียนแผนงาน/โครงการ  การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และอ่ืนๆ 

๑.๓ ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 
๑.๔ ผู้เข้าอบรมสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ฯ) 
 

๒. ผลกระทบทางอ้อม 
๒.๑ กระทรวงพาณิชย์  สามารถดำเนินงานตามภารกิจกระทรวง/แผนปฏิบัติราชการ/

นโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ 
๒.๒ ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่

เพ่ือนร่วมงาน (บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์) 
/๒.๓ กระทรวง... 



 
- ๑๗ - 

 
๒.๓ กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจาก

การฝึกอบรมมาจัดการความรู้  โดยการปรับเปลี่ยนหรือค้นหาวิธีใหม่ๆ จากการปฏิบัติงาน  เช่น  การปรับ
แผนปฏิบัติราชการ  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การ
ให้บริการข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และอื่นๆ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ 

๒.๔ สจบ. ได้ทราบผลสะท้อนกลับ (feedback)  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมในโครงการฯ  ทำให้สามารถนำผลดังกล่าวไปใช้สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการสร้างหลักสูต ร
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

๒.๕ สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในกระทรวงพาณิชย์ 
๒.๖ กระทรวงพาณิชย์มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพ่ือขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
๒.๗ ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากบุคลากรกระทรวงพาณิชย์  เช่น  การเป็นที่ปรึกษา

ให้แก่ประชาชนเพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นต้น 

 
ผลกระทบด้านลบ  พบว่า มีผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  คิดเป็น

ร้อยละ 0.39  โดยมีสาเหตุมาจากผู้เข้าอบรมยังไม่ได้รับมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่
ได้ฝึกอบรม  และเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง  นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น  คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๒  โดยมีสาเหตุมาจาก (๑) ผู้เข้าอบรมนำ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง  (๒) ผู้เข้าอบรมยังไม่มีโอกาสในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เพ่ือนร่วมงานหรือมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน  (๓) ภารกิจที่ปฏิบัติงานไม่ส่งผลให้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้อื่น  และ (๔) ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้น เพื่อลดและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ  สจบ. จึง
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบ  ดังนี้ 

๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดทำใบสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อคัดกรอง
ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ /ทักษะจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๒. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝึกอบรมต้องมีความทันสมัยและเป็นองค์ความรู้ใหม่ประกอบร่วม
ด้วยในหลักสูตร  และกำหนดให้วิทยากรเชื่อมโยงระหว่างความรู้ของเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรมกับการนำความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมที่กระตุ้น
ให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้/ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองหรือหน่วยงานต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดเช่นว่า 
ไม่สอดคล้องกับงานหรือใช้เพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น   

๓. กำหนดให้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้าอบรมจัดทำ
เอกสารสรุปองค์ความรู้ที ่ได้รับจากการเข้าอบรม  การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  และการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  โดยมีความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษขนาดเอ ๔  หรือตามความเหมาะสม  ส่งให้ สจบ. ทราบ 

/ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้ที ่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบล่วงหน้า  หรือแจ้งใน
หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

๔. สำหรับในบางหลักสูตรที่มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานเฉพาะดา้น
หรือเฉพาะตำแหน่ง  ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  หากผู้เข้าอบรมไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
อาจส่งผลต่อการสูญเสียความรู้/ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  จึงเห็นควรว่า  ขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานของผู้เข้าอบรม  เพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ที่ผ่านการอบรม  ซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติงานหรือ
ยังไม่ได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่ได้ฝึกอบรม  หมุนเวียนกันทำหน้าที่หรือไป
ช่วยงานในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรที่ได้ฝึกอบรม  อย่างน้อยคนละ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  
หรือกำหนดระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาเห็นตามสมควร  เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้  รวมถึงได้เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ได้รับการฝึกอบรมมากข้ึน  

สำหรับปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๙   

 
ตารางท่ี ๙  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม 
 

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านเนื้อหา  
(๑) เนื้อหาวิชาในหลักสูตรฝึกอบรมและ

กิจกรรมศึกษาดูงาน (บางหลักสูตร) 
ยังไม่ตอบสนองความต้องการด้าน
การปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 

สำหรับหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมศึกษาดูงานยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการด้านการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 
ผู ้จ ัดหลักสูตรสามารถทบทวนเนื ้อหาวิชาของหลักสูตรให้
สอดคล้องทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม โดย
ออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากร และเพิ ่มเติมกิจกรรม
ฝึกอบรมที่สามารถฝึกทักษะในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
จริง เช่น การทำโครงงาน หรือการยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงานมาใช้ปฏิบัติในการฝึกอบรม เป็นต้น และ
ว ิทยากรควรสร ุปประเด ็นเน ื ้อหาว ิชาให ้สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
/ตารางท่ี ๙… 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๙ - 

 
ตารางท่ี ๙  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม (ต่อ) 
 

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
(๒) กิจกรรมฝึกอบรมมีรูปแบบลงมือฝึก

ปฏิบัติ/เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
น้อยเกินไป 

วิธีการเรียนการสอน ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง การเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ 
การยกกรณีศึกษา การถาม - ตอบจากเนื้อหาวิชา หรือการ
กระตุ ้นให้ผ ู ้ เข ้าอบรมเกิดท ักษะค ิดว ิเคราะห์/แยกแยะ
รายละเอียดที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบสินค้า การสังเกตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
และการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น  
 

(๓) หลักสูตรฝึกอบรมไม่ค่อยมีกิจกรรม
สร้างทีม/สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เข้าอบรม 

ผู ้จ ัดหลักสูตรสามารถพิจารณาเป็นรายหลักสูตรต่อความ
เหมาะสมในการเพิ่มกิจกรรมสร้างทีม/สร้างความสัมพันธ์ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมให้นานขึ้น 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถจะเพิ่มกิจกรรมดังกล่าวได้ ก็
เห็นควรให้เพิ่มเฉพาะในหลักสูตรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์
ประการหนึ่งเพื่อสร้างความไว้วางใจ/สร้างเครือข่ายระหว่างผู้
เข้าอบรมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันภายหลังจากเสร็จสิ ้นการ
ฝึกอบรม หรือในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมหลายวัน
และต้องทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  

ด้านวิทยากร  
ว ิทยากร (บางราย) บรรยายตาม
เอกสารมากเกินไป 

การฝึกอบรมจะประสบผลสำเร็จมากยิ ่งขึ ้น หากคัดเลือก
วิทยากรที ่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ผ ู ้ เข ้าอบรมผ่าน
กิจกรรมที่กระตุ้นความคิดและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 
ร วมท ั ้ ง มี ท ั กษะ ในกา ร โ ค ้ ช  ( Coaching Skill)  ห ร ื อ มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้
บรรล ุผลการปฏิบ ัต ิตามวัตถ ุประสงค์ของหลักส ูตร เช่น 
ว ิทยากรสามารถสังเกตพฤติกรรม แนวคิด จุดแข็งที่ต ้อง
ส่งเสริม หรือจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงของผู้เข้าอบรม และกำหนด
รูปแบบการสื ่อสาร การเสนอแนะแนวทาง หรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดการยอมรับและให้ความ
ร่วมมือในการทำกิจกรรมฝึกอบรม 

 
/ตารางท่ี ๙... 
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ตารางท่ี ๙  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม (ต่อ) 
 

ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการหลักสูตร  
(๑) บางหลักสูตร มีระยะเวลาฝึกอบรม

น้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจภายในระยะเวลา
จำกัดของการฝึกอบรม เนื้อหาวิชาที่กำหนดในหลักสูตรต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเน้นการ
ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิด
ความกระจ่างในรายละเอียดที่สำคัญ จนสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไปได้จริง หรือหากเห็นว่า มีความจำเป็นต้อง
ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมให้นานขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ก็สามารถปรับ
ระยะเวลาดังกล่าวให้เหมาะสมได้ แต่ทั ้งนี ้  ควรคำนึงถึง
ผลกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติราชการของผู้เข้าอบรม และ
ภาระค่าใช้จ่ายของกระทรวงฯ ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น   
 

(๒) ไม่มีเอกสารประกอบการบรรยาย
รูปแบบของกระดาษสำหรับผู้เข้าอบรม 

เพื่อลดการสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรกระดาษ จึงได้สร้าง 
QR code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย
ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยวิธีการนี้มักจะใช้กับหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
ผู ้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่มี
กลุ่มผู้เข้าอบรมแบบเฉพาะเจาะจงและมีเนื้อหาวิชาเป็นข้อมูล
เชิงลึก หรือมีเนื้อหาวิชาเป็นกระบวนการ/ขั้นตอนที่ผู้เข้าอบรม
จะต้องนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม ก็เห็นควรให้มีการสำรวจความต้องการของผู้
เข้าอบรมเป็นรายบุคคล โดยให้แจ้งความประสงค์ในการจะรับ
เอกสารประกอบการบรรยายรูปแบบกระดาษลงในแบบตอบ
รับเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมไว้ในคราวเดียวกัน เพื ่อแก้ไข
ปัญหาความต้องการเอกสารประกอบการบรรยายที่ใช้ในการ
เรียนรู้อย่างแตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเพื ่อลดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

 
/ตอนที่ ๗… 

 
 
 



 
- ๒๑ - 

 

ตอนที่ ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
    ประจำปีงบประมาณ 2562 
    สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่  
ประจำปีงบประมาณ 2562  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๑๐  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๐  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
         ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านบริบท    
๑.๑ ความสอดคล้องระหว่าง
โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม  กั บ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พาณิชย์ฯ และแผนปฏ ิบ ัติ
ร า ช ก า ร ส ำ น ั ก ง า น
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ฯ 
 

มีความสอดคล้องกัน -  แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร
กระทรวงพาณิชย์ฯ  
-  แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร
สำน ักงานปล ัดกระทรวง
พาณิชย์ฯ 

ผ่าน 

๑ .๒  การม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ต่อ
การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
ในอนาคต 

มีส่วนร่วมในการ (๑) เสนอชื่อ
ว ิทยากร (๒) เสนอขอบเขต
เน ื ้ อหาว ิชาในหล ักส ูตร  (๓) 
พัฒนาหลักสูตรฝ ึกอบรมให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ผลการมีส่วนร่วม ผ่าน 

๒. ด้านปัจจัยนำเข้า    
๒.๑ บุคลากร  (๑) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ 

จำนวน 2,08๗ ราย (ร้อยละ๘๐.๐๕)   
(๒) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป 
จำนวน 242 ราย (ร้อยละ ๙.๒๘)   
(๓) กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
จำนวน 15๗ ราย (ร้อยละ ๖.๐๒) 
(๔) อ่ืน  ๆ(ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ 
พนักงานองค์การคลังสินค้า และ
พนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า) จำนวน 
12๑ ราย (ร้อยละ ๔.๖๔) 

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์
ได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมครอบคลุม
ทั้ง ๔ ประเภทกลุ่มตำแหน่งงาน 

ผ่าน 

/ตารางท่ี ๑๐… 



 
- ๒๒ - 

 
ตารางท่ี ๑๐  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

๒.๒ หลักสูตร ผลความพึงพอใจต่อหลักส ูตร
ฝึกอบรมในด้านวิทยากร ร้อยละ 
8๗.๑๙ ด้านเนื้อหา ร้อยละ 83.๙4  
และด้านการจ ัดการหลักส ูตร 
ร้อยละ 83.44 ตามลำดับ 
 

มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม ทั้ง ๓ ด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผ่าน 

๒.๓ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง ภายหลังจาก
การหักเงินเหลือจ่ายส่งคืนกอง
บ ร ิ ห า ร ก า ร ค ล ั ง  จ ำ น ว น 
๑,๔๐๘,๑๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณท ี ่ ได ้ ร ั บ  (ส ุทธิ ) 
จำนวน ๑๙,๘๙๑,๙๐๐.๐๐ บาท 
และหักค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง 
จำนวน ๑๙,๕๙๘,๙๐๒.๙๓ บาท 
คงเหลือเงินงบประมาณจากการ
ดำ เน ิ น งาน  (ส ุ ทธ ิ )  จ ำนวน 
๒๙๒,๙๙๗.๐๗ บาท 

เบิกจ่ายจากงบประมาณที่
ได ้ ร ั บการสน ับสน ุน เป็ น
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร
ฝ ึ ก อ บ ร ม ต า ม แ ผ น ก า ร
ดำเน ินงาน ภายในวงเงิน 
๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  

ผ่าน 

๓. ด้านกระบวนการ    
๓.๑ การนำโครงการฝึกอบรม 
      สู่การปฏิบัติ 

ผลดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
จำนวน ๖๐ หลักสูตร รวม ๗๗ รุ่น 
โดยเป็นการฝึกอบรมในแผนงาน 
จำนวน ๕๓ หลักสูตร รวม ๖๖ รุ่น 
และการฝึกอบรมนอกแผนงาน  
จำนวน ๗ หลักสูตร รวม ๑๑ รุ่น 
 

ดำเน ินการตามโครงการ
ฝึกอบรมทั้งการฝึกอบรมใน
แผนงาน และนอกแผนงาน 

ผ่าน 

๓.๒ การติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
โดยระยะที ่ ๑ ประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม และระยะที่ ๒ 
ประเม ินผลหล ังจบหล ักส ูตร
ประมาณ ๒ – ๖ เดือน 

ดำ เน ิ น ก า รต ิ ด ตามและ
ประเมินผล ทั้ง ๒ ระยะ 

ผ่าน 

/ตารางท่ี ๑๐... 
 



 
- ๒๓ - 

 
ตารางท่ี ๑๐  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

๔. ด้านผลผลิต    
๔.๑ ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของโครงการฝึกอบรม 
(โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณ ิชย ์ย ุคใหม ่  ประจำปี
งบประมาณ 2562) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
(๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา 
มีจำนวนทั ้งส ิ ้น ๒ ,๖๐๗ ราย  
(สูงกว่าแผน) 

 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  
สัมมนา ประชุมหารือ และ
เสวนา มีจำนวน 1,320 ราย 

 
ผ่าน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(๑) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๗๙ (สูงกว่าแผน) 
 

 
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
เข้ารับการฝึกอบรม มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ผ่าน 

 (๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
ผ ่านการฝ ึกอบรมสามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัต ิงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ (สูงกว่าแผน) 

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผ่าน 

 
๘. สรุปบทเรียนที่สำคัญและแนวทางการพัฒนาโครงการฝึกอบรมในระยะต่อไป  รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

๘.๑ สรุปบทเรียนที่สำคัญ 
๘.๑.๑  หลักสูตรฝึกอบรม 

สรุปบทเรียน 
หลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติงานได้   

จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคลากรกระทรวงพาณิชย์   
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ 

และบุคลากรมีความพร้อมและเต็มใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 
ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป 
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากร

กระทรวงพาณิชย์  เช่น  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ / หลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ที่สูงขึ้น / 

/หลักสูตร… 



 
- ๒๔ - 

 
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะเมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่  เทคโนโลยีใหม่  การใช้
สื่อใหม่หรือการบริหารจัดการสารสนเทศ  การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  เป็นต้น  โดยสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
และลักษณะความจำเป็นที่แท้จริงต่อการปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านการไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  และเพื่อป้องกันการเสียเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรไปโดยเปล่า
ประโยชน์  ให้ผู้จัดหลักสูตรระบุข้อความลงในหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยมีสาระสำคัญ
ว่า ขอให้หน่วยงานพิจารณาส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  หรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หรือหากพบว่าบุคลากรไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม  แต่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องส่งบุคลากรคนดังกล่าวเข้าร่วม  ขอให้หัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชาสร้างความเข้าใจและจูงใจบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นใน
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและเต็มใจ
ที่จะเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  พร้อมทั้งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติงานจริงให้แก่หน่วยงานของท่านได้ 

 
๘.๑.๒  รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรม 

สรุปบทเรียน 
กิจกรรมฝึกอบรมที่มีรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การทำกิจกรรม  หรือการระดม

สมอง  จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานได้
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมที่เป็นการฝึกปฏิบัติจริง  เป็นขั้นเป็นตอน  และให้เวลาในการฝึก

ปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม  โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้
ได้ตามวิธีการฝึกปฏิบัติ 

ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป 
หลักสูตรฝึกอบรมควรเพิ่มกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ  เช่น  การทำกิจกรรม  การระดมสมอง  

การทำโครงการ  การยกกรณีศึกษา  การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง  และการถาม-ตอบ  เป็นต้น  โดยมี
วิทยากรคอยให้คำแนะนำและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานจริงต่อไปได้ 

 
๘.๑.๓  วิทยากร 

สรุปบทเรียน 
วิทยากรที่มีประสบการณ์  เชี่ยวชาญในความรู้ที่สอนโดยตรง  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  และมี

เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างน่าสนใจ  เป็นคุณสมบัติสำคัญในการจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 
/ปัจจัย… 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)  หรือความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และมีเทคนิคต่างๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการจูงใจผู้เข้าอบรมให้มีส่วนร่วม
และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 

ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในความรู้ที ่จะสอนโดยตรง  มีเทคนิควิธีการถ่ายทอด

ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ  เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)  หรือความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้บรรลุผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หรือมีคุณสมบัติ
ของการเป็นวิทยากรที่ดี  ซึ่งจะทำให้วิทยากรสามารถสังเกตพฤติกรรม  แนวคิด  จุดแข็งที่ต้องการส่งเสริม/
จุดอ่อนที่ควรปรับปรุงของผู ้เข้าอบรม  เพื ่อกำหนดรูปแบบการสื ่อสาร  การเสนอแนะแนวทาง/การให้
คำแนะนำ  หรือออกแบบกิจกรรมที่ผู ้เข้าอบรมจะเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ 

 
๘.๑.๔  เอกสารประกอบการบรรยาย 

สรุปบทเรียน 
เอกสารประกอบการบรรยายมีความสำคัญต่อการเรียนรู ้ของผู ้เข้าอบรม   โดยเอกสาร

ประกอบการบรรยายที่แสดงรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน  หรือมีรูปแบบเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  จะ
ช่วยให้ผู ้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ทันตามเนื ้อหาที่วิทยากรบรรยายและสามารถใช้ทบทวนความรู้ เพิ ่มเติมเพ่ือ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
เอกสารประกอบการบรรยายมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ฝึกอบรม  ยกกรณีตัวอย่าง  และอธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ  โดยผู้เข้าอบรมได้รับหรือ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเอกสารประกอบการบรรยายได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการนำมาใช้งาน 

ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป 
ผู้จัดหลักสูตรควรมีส่วนร่วมหรือตรวจสอบเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรก่อนจะ

เผยแพร่ในหลักสูตร  โดยเอกสารประกอบการบรรยายที่ดี  ควรมีเนื ้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม  ยกกรณีตัวอย่าง  แสดงรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน  หรือมีรูปแบบเป็น
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ทันตามเนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย  และสามารถ
อ่านทบทวนเพิ่มเติมหรือฝึกฝนทักษะโดยปฏิบัติตามวิธีการ/ขั้นตอน  เพื่อนำความรู้ที ่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว  นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สนับสนุนบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และลดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้แก่ผู้เข้าอบรม  สจบ. สามารถจัดทำ
หัวข้อ “วิดีโอฝึกอบรมย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยาย” ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อรวบรวม
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบและเผยแพร่วิดีโอ/เอกสารประกอบการบรรยายของหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ  โดย 

/สามารถ... 
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สามารถแจ้งในหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยมีสาระสำคัญว่า เอกสารประกอบการบรรยาย
ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นรูปแบบไฟล์เท่านั้น  และผู้เข้าอบรมประสงค์จะใช้เอกสารประกอบการบรรยาย
รูปแบบกระดาษประกอบการเรียนรู้ของตนเอง  โปรดเตรียมความพร้อมโดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ สจบ.  หรือสแกนจาก QR Code ตามท่ีปรากฏในหนังสือฉบับนี ้

 
๘.๑.๕  การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

สรุปบทเรียน 
ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม  มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต   
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินของผู้เข้าอบรม  และการมีกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร  

เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต   
ข้อค้นพบเพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป 
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการจัดอบรมหลายวัน  หรือผู้จัดหลักสูตรต้องการจะปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใดเป็นกรณีเฉพาะ  สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรลงในหลักสูตรฝึกอบรม
ได้  เพื่อให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้เข้าอบรม  รวมทั้งได้รับทราบถึงความรู้สึก  และความต้องการด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในกระทรวงพาณิชย์  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับทั้งจากการติดตาม
และประเมินผลการฝึกอบรม  และการวิพากษ์หลักสูตร  มาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใน
อนาคตโดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตรงตามความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง  และบุคลากร
สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในกระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

 
๘.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไป 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เป็นโครงการสำคัญที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์  โดยโครงการฯ นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2561 – 256๕ (การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล)  และแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 256๑ – 256๕ (พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
และมีธรรมาภิบาล)  ยังมีความจำเป็นต้องเป็นโครงการฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย  
เนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน  รองรับและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตของกระทรวงพาณิชย์  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย์  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  หลักสูตรฝึกอบรมต้องเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”  ดังนั้น เนื้อหาวิชาใน
หลักสูตรฝึกอบรมจึงควรมุ่งเน้นเรื่องการเป็นนักคิดในการสร้างผลงานใหม่ๆ 

/ความคิด… 
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ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  พร้อมส่งเสริมและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น  เช่น  การมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร  การมีกิจกรรมฝึกอบรม
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ความคิดสร้างสรรค์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการแบ่งปัน
ความรู้/ประสบการณ์  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างยั่งยืนด้วยความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ได้สรุปแนวทางการพัฒนา
โครงการฝึกอบรมในระยะต่อไปไว้ดังนี้ 

๑. ทบทวนเนื้อหาวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทำงานหรือทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าอบรม  
และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้จัดหลักสูตร  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติที่มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์  เช่น  การเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง  
การทำโครงงาน  การถาม – ตอบ  การระดมสมอง  การทำงานกลุ่ม  และการยกกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
ปฏิบัติงานมาใช้ปฏิบัติในการฝึกอบรม  เป็นต้น   

๒. ผู้จัดหลักสูตรสามารถคัดเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในความรู้ที่จะสอนโดยตรง  มีเทคนิค/
วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ  มีทักษะการโค้ช (Coaching Skill)  หรือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  เช่น  มีความสามารถในการสังเกตพฤติกรรม  แนวคิด  จุดแข็งของผู้เข้าอบรม  และ
สามารถส่งเสริมจุดแข็ง/ปรับปรุงจุดอ่อน  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง  กำหนดรูปแบบกิจกรรม  และการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม
เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ วิทยากรจะต้องสรุปประเด็นเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 

๓. การเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  ผู้จัดหลักสูตรสามารถระบุเป็นข้อความลงใน
หนังสือเช่นว่า ขอให้ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  หรือได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการ  หรือหากพบว่าบุคลากรไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  แต่
หน่วยงานมีความจำเป็นต้องส่งบุคลากรคนดังกล่าวเข้าร่วม  ขอให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสร้างความ
เข้าใจและจูงใจบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้เห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นในการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าวด้วย  เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความพร้อมและเต็มใจที่
จะเข้าร่วมโครงการ  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้ภาย  
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

๔. เอกสารประกอบการบรรยาย  ควรได้รับการตรวจสอบจากผู้จัดหลักสูตรก่อนจะเผยแพร่ไปยัง
ผู้เข้าอบรม  โดยเอกสารประกอบการบรรยายที่ดี  จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  แสดงกรณีตัวอย่าง  อธิบายรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน  หรือเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ทันตามวิทยากรบรรยาย  สามารถอ่านทบทวนเพิ่มเติมหรือฝึกฝนทักษะการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  และสามารถใช้เอกสารประกอบการบรรยายเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   

 
/๕. สจบ. … 

 
 



 
- ๒๘ - 

 
๕. สจบ. สามารถจัดทำหัวข้อ “วิดีโอฝึกอบรมย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยาย” ไว้

หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบและเผยแพร่วิดีโอ/เอกสารประกอบการ
บรรยายในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ  สำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังจะเข้าอบรม (เฉพาะเอกสาร
ประกอบการบรรยาย)  และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ทั่วไปที่มีความสนใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ลดการ
ใช้กระดาษ  กล่าวคือ ผู้ที ่จะเข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดและ/หรือพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายใน
รูปแบบของกระดาษเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ในวันฝึกอบรม  (๒) ส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยบุคลากรกระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และ 
(๓) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้ให้แก่บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รู ้จักและทราบถึงบทบาทหน้าที่ 
“สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ”  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ
กระทรวงพาณชิย์ 

๖. กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร  มีประโยชน์อย่างมากในด้านการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม  เนื่องจากผู้จัดหลักสูตรและผู้ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของผู้เข้า
อบรมได้เป็นอย่างมาก  โดยจะได้รับข้อมูลวิพากษวิจารณ์ของผู ้เข้าอบรมโดยตรง  ได้รับรู้ถึงความคิด  
ความรู้สึกหรืออารมณ์  ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมยิ่งขึ้น  ดังนั้น ผู้จัด
หลักสูตรสามารถเพ่ิมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรลงในหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม 

  
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  สจบ. 

ผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผล  ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
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