
 
รายงานผลการประเมนิ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

********************************************************* 
 

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)  ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ (๑) เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการค้าการพาณิชย์ให้สามารถผลักดันแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงพาณิชย์และของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย  (๒) เตรียมความพร้อมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์  
ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต  และ (๓) นำองค์ความรู้มาปรับใช้และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สู่การบริหารจัดการองค์ความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนเพ่ือความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์  ในการนี้ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  สจบ. จึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ  มีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 
๒. วัตถุประสงคข์องการประเมินผล 

๒.๑ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒.๒ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมในระยะต่อไป 

 
๓. ขอบเขตของการประเมินผล 

สจบ. ได้กำหนดขอบเขตในการประเมินผลไว้ดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมหีลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ หลักสูตร  แบ่งออกเป็น
หลักสูตรที่ สจบ. ดำเนินการ ๑๓ หลักสูตร  หลักสูตรที่ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ๒๓ หลักสูตร 
(รวมหลักสูตรการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื ่อการปฏิบัติงาน)  และเจียดจ่ายงบประมาณของ สจบ.  
เป็นค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนา จำนวน ๑ หลักสูตร  ในการนี้ สจบ. ได้สรุปภาพรวมโครงการพัฒนา
บุคลากรฯ จากผลการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตรที่ ได ้ผ่านการรายงานผลต่อ 
ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ หลักสูตร  ได้แก่  (๑) หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์
ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒  (๒) หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น รุ่นที่ ๒๖  (๓) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ 

 /บรรจุ... 
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บรรจุใหม่หลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๙  (๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนายทะเบียนระดับต้น 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓  (๕) หลักสูตรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับบทบาทการค้าออนไลน์   (๖) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด รุ ่นที่ ๕ : พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล  (๗) โครงการ
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ ่นที่ ๓๐  และ (๘) โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ ๓ 

๓.๒ ขอบเขตด้านเวลา  ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓  โดยเป็นหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมและใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓   

๓.๓ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  คือ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมใน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน 
๔ กลุ่มประเภทตำแหน่งงาน  ได้แก่  กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น – ระดับสูง)  กลุ่มตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)  กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับ
ชำนาญงาน)  และลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 

 
๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  กำหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการไว้ดังนี้ 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  สจบ. ได้ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามที่สร้างใน “Google ฟอร์ม” เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม  โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ ๑ ประเมินทันทีหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ  
และระยะที่ ๒ ประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ๓-๖ เดือนด้วยแบบสอบถามการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด) 
หรือโดยวิธีอื่น ๆ ประกอบกัน  เช่น  การสังเกตการณ์  การวิพากษ์หลักสูตร  และการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม  แล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณคาทาง
สถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  โดยประมวลผลข้อมูลทางสถิติเป็นค่าร้อยละของความพึงพอใจ  
(ด้านเนื้อหา วิทยากร และการจัดการหลักสูตร)  การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  และการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้อื่น  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลตามค่าร้อยละ  ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม และความรู้/แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

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 

การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  มีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 

/๖. ตัว… 
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๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

๖.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ได้แก่  บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา  
จำนวน 1,๔๔0 คน   

๖.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ได้แก่ 
๖.๒.๑ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

บุคลากรไมน่้อยกว่าร้อยละ 80   
๖.๒.๒ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
๗. ผลการประเมินโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ ผลการดำเนินงาน 
      เป็นการประเมินผลโดยเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานที ่เก ิดขึ ้นจริงกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ซ่ึงผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ มิติ  
ประกอบด้วย มิตดิ้านประสิทธิภาพและมิติด้านประสิทธิผล  ดังนี้ 

๗.๑.๑ มิติด้านประสิทธิภาพ  พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์  รวมถึงเพียงพอกับงบประมาณรายจ่าย   

๗.๑.๒ มิติด้านประสิทธิผล  พบว่า ผลลัพธ์จากการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวชี้วัด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา (ตามแผนการ
ดำเนินงานของโครงการ) จำนวน ๒,๑๒๙ คน (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่กำหนดไว้  คือ 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมฯ จำนวน 1,๔๔0 คน)  

(๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม  มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้  คือ มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  

(๓) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑ (สูงกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้  คือ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 
๗.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  มีจำนวน ๗ ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256๓ 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256๓  ด้านบริบท (Context evaluation: C)  

/ตอน… 
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ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs evaluation: I)   
ตอนที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพองคก์รรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านกระบวนการ (Process evaluation: P) 
ตอนที่ ๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านผลผลิต (Products evaluation: P) 
ตอนที่ ๖  การประเมินผลกระทบ  ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะของการจัดฝึกอบรม

ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ตอนที่ ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร

รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
 

ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
    เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรที ่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๑๒๙ คน  รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ ๑  ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ ๑  จำนวนและค่าร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
      องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (n = ๒,๑๒๙) 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๖๐๖ ๒๘.๔๖ 
หญิง ๑,๕๒๓ ๗๑.๕๔ 

หน่วยงาน   
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ๑,๗๑๔ ๘๐.๕๑ 
กรมการค้าต่างประเทศ ๘๗ ๔.๐๙ 
กรมการค้าภายใน ๗๖ ๓.๕๗ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๗๐ ๓.๒๙ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๖๗ ๓.๑๕ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ๕๕ ๒.๕๘ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๔๒ ๑.๙๗ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ๑๘ ๐.๘๔ 

 

/จาก… 
 



- ๕ - 

 
จากตารางที่ ๑  บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ

องค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน ๒,๑๒๙ คน  จำแนกตามเพศ  เป็นเพศชาย  
จำนวน ๖๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๖  และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑,๕๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๔  
โดยหน่วยงานที่ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด ๓ ลำดับแรก  คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จำนวน ๑,๗๑๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๑  รองลงมาคือ กรมการค้าต่างประเทศ จำนวน ๘๗ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๙  และกรมการค้าภายใน จำนวน ๗๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗  ตามลำดับ   

 
ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร 
    รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านบริบท (Context evaluation: C) 
    การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านบริบท  ประกอบด้วย   

๑) ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม  กับ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ข้อที่ ๔.๕  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  และ (๒) แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2๕๖๓ - ๒๕๖๕  ประเด็นที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและ
มีธรรมาภิบาล  โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๒ 

๒) การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ต่อการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่  เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปีถัดไป  
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๓ - ๔  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
คำอธิบาย:   (๑) หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ข้อที่ ๔.๕  “บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ  มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน  มีความก้าวหน้าในอาชีพ  สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ  
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ  
ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม” 

(๒) หมายถึง แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2๕๖๓ - ๒๕๖๕  ประเด็นที่ ๔ 
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล  โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
ตามแนวทาง “พัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  รวมทั้งมีความรู้ทักษะ  สมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Skill set)  และปรับตัวให้ทันสมัย  พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษา  และทักษะด้านดิจิทัล  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ” 

/นัก… 



- ๖ - 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 5: 
พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล     

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การมีวิสัยทัศน์
ด้านการค้าและการพาณิชย์ การพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ  
ให้สามารถขับเคลื ่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและ 
มหภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด  
มีเทคนิค/วิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้ 

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนเก่ง มีความสามารถ 

เป็นมืออาชีพ และ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

บริบทการพัฒนา 

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

มีความรู้ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็นใน

การปฏิบัติงาน 
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื ่อข ับเคลื ่อน
เศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแกสินคาชุมชน 
รนุที่ 3 

เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะด้านของ
บุคลากรให้มีแนวคิด มทีักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
เชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรม 

✓ 
 
 

พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ   

✓ 
 
 

มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะ

ด้านดิจิทัล 
เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินภารกิจของ

กระทรวงฯ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรม
การบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ ๓ 

เพื่อให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ม ีความร ู ้ความเข ้าใจด ้านการสร ้างนว ัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) นำไปสู่
ก า รผล ั กด ั น ให ้ ก า รปฏ ิบ ั ต ิ ง านม ี ประส ิทธ ิ ภ าพ  
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ
แผนพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดนวัตกรรมและ 
นำแผนงานไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน 

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนเก่ง มีขีดความสามารถ
และสมรรถนะใหม่ ๆ   

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ 

ปรับตัวให้ทันสมัย 
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ และทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อ

ขับเคลื่อนการดำเนิน
ภารกิจของกระทรวงฯ 

/การ… 
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ตารางท่ี ๒  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ) 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 

เพ ื ่อเตร ียมความพร ้อมและพ ัฒนาความรู้  
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และ
ภาษาในกลุ่มอาเซียนได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 

✓ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ให้เป็นมืออาชีพ 
และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบท 
การพัฒนา 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะการใช้ภาษา 
เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินภารกิจของ

กระทรวงฯ 

นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ 
เพ่ือให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนธุรกิจ มี

ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านทะเบียนธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้

สามารถสนอง 
ความต้องการในการ

ปฏิบัติงาน 
มีความก้าวหน้าใน

อาชีพ   

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มีความรู้ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนิน
ภารกิจของกระทรวงฯ 

การบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ (e-GP) โดยว ิธ ีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
รวมถึงวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

✓ 
 
 

พัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความ

ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน 

✓ 
 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
มีความรู้ทักษะ  

สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
 

/การ… 
 
 
 
 
 



- ๘ - 

 
ตารางท่ี ๒  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (ต่อ) 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
การจัดทำแบบแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Blueprint) 

เพื ่อจ ัดทำแบบแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD 
Blueprint) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแบบ
แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มีทิศทางใน
การพัฒนาในทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

✓ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้ปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้การปฏิบัติราชการ
เป็นมืออาชีพ ทำงาน
ในเชิงรุกและมองไป

ข้างหน้า 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มีความรู้ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็นใน

การปฏิบัติงาน 
และมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับบทบาทการค้าออนไลน์ 
เพื ่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ และประสบการณ์

เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งสามารถนำความรู้ที ่ได้ไปสื่อสารถ่ายทอดต่อให้
ผู ้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัดมีช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบท 

การพัฒนา 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน และ
ปรับตัวให้ทันสมัย  
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง   
การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานตามลักษณะความสนใจ และเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน  

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้ 
มีความสามารถ 
เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบท 
การพัฒนา 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้ 
มีความรู้ทักษะ  

สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

/พัฒนา… 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑ 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร ตามที่
สำนักงาน ก.พ.กำหนด และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์ พัฒนาให้เป็นผู้นำที่มี
ขีดความสามารถด้านการค้าการพาณิชย์ พร้อมที่จะขึ้น
เป็นระดับอำนวยการของทุกหน่วยงานในกระทรวง
พาณิชย์ เป็นกลไกสำคัญของกระทรวง และกรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
เสริมสร้างให้เป็นผู ้นำที ่มีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติ
กรรมการบริหารโดยมุ ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลสัมฤทธิ ์ถึงประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือ การบูรณาการ และส่งต่อการทำงาน เพื่อให้เกิด
พลังร่วมการทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

✓ 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  
มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติหน้าที่

และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้ 
มีความรู้ทักษะ  

สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ และสามารถ

บูรณาการการทำงาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 32 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบริหารระดับกลาง

ก่อนเข้าสู ่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีความรู ้ความ
เข้าใจและทักษะด้านการบริหาร สามารถรองรับภารกิจทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว มีพฤติกรรมการบริหารโดยมุ ่ งเน้น
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที ่ดี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน 
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน
ร่วมกันของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น

คนดีและเก่ง 
มีความสามารถ 
ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  
 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานพร้อม

รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
สามารถบูรณาการ
การทำงานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
 
 

/นัก… 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น รุ่นที่ 26 

เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้น
ของการเป็นนักบริหารระดับต้น สร้างความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที ่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ สามารถจัดการงานในหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทัศนคติ ค่านิยม 
และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น

คนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
และมีจิตสำนึก 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ทักษะ 
สมรรถนะที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงาน 

และสามารถบูรณา
การการทำงาน

ร่วมกับภาคส่วนอื่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒๙ – 30 
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจ

ถึงภารกิจกระทรวงพาณิชย์ในภาพรวม เป็นข้าราชการที่ดี 
มีความรู ้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ราชการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานราชการ  สามารถผลักดันให้ภารกิจที ่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงานอย่างบูรณาการ 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น

คนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  
และมีจิตสำนึก 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ทักษะ  
สมรรถนะที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยเรียงประสบการณ์บอกผ่านเป็นเรื่องเล่า ปี ๕ 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดในการทำงาน 

การแก้ป ัญหาในการทำงาน ของผ ู ้บร ิหารระด ับสูง
กระทรวงพาณิชย ์ท ี ่จะเกษ ียณอายุ ให ้แก่บ ุคลากร
กระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งเป็น
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของกระทรวงพาณิชย์ 

✓ 
จูงใจให้คนดีคนเก่ง

ทำงานในภาครัฐ และ
รองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบท 
การพัฒนา 

✓ 
พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ 

 
 

/การ… 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 

หลักสูตรฝึกอบรม / วัตถุประสงค์ 
ความสอดคล้องกับ 

(๑) (๒) 
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรได้รับรู้และมีความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับ
การปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะด้านการสื ่อสาร เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการสื่อสารและ
การประสานงานภายในองค์กร เห็นความสำคัญในการ
ทำงานเป็นทีม และสร้างพลังบวกกับองค์กร  

 

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ และ
สามารถบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับ 
ภาคส่วนอื่นได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

✓ 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ทักษะ  

สมรรถนะที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงาน  
มีทักษะการคิด

วิเคราะห์  
เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินภารกิจของ

กระทรวงฯ 
 

 

จากตารางที่ ๒  ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพิ ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่    
ได้ออกแบบหลักสูตรไว้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการค้าและการพาณิชย์  พัฒนา
บุคลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์และ
ประเทศบรรลุตามเป้าหมาย  เสริมสร้างพฤติกรรมมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม  และนำองค์ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต  ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ   

 
ตารางท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการเสนอขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ประสงค์จะเข้ารับ 
               การฝึกอบรมในอนาคต 

 

หมวดการพัฒนา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 
สร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน  
การทำงานเชิงรุก 
การทำงานเป็นทีม            
การนำเสนองาน 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

/สร้าง… 
 



- ๑๒ - 
 

ตารางท่ี ๓  การมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ในการเสนอขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ประสงค์จะเข้ารับ 
               การฝึกอบรมในอนาคต (ต่อ) 
 

หมวดการพัฒนา ขอบเขตเนื้อหาวิชา 
สร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม        
การพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ      
การออกแบบและจัดทำ Infographics 
นักบริหารการพาณิชย์ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์/สร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 
การสร้างกรอบความคิดและแนวคิดที่ดีเพื่อการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์ต้นทุนราคาสินค้าและบริการ และการวิเคราะห์
เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ 

ทักษะการสื่อสาร/ใช้ภาษา การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 
การพูดในที่สาธารณะ 
การร่างหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทักษะด้านดิจิทัล นักการค้าการพาณิชย์ดิจิทัลยุคใหม่ 
 
ตารางท่ี ๔  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม 
เนื้อหา 1. หลักสูตรระยะยาวที่มีหลายหัวข้อวิชา บางหัวข้อวิชามีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกัน     

ดังนั้น จึงควรรวมเป็นวิชาเดียวกัน   
2. เนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ควรจัดฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 
3. ควรปรับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรฝึกอบรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 

วิทยากร ๑. ควรเชิญวิทยากรที่เป็นผู้นำ มีความรู้ และประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน 

๒. วิทยากรควรสรุปเนื้อหาการบรรยายให้สั้นกระชับ และยกตัวอย่าง
หรือโครงการที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
/การ… 
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ตารางท่ี ๔  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ) 
 

ด้าน ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม 
การจัดการหลักสูตร ๑. เพิ่มความถี่ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่

ได้รับความรู้ก่อนปฏิบัติงานจริง 
๒. ควรเพิ่มรูปแบบการเรียนออนไลน์ 
๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดต้องการให้กระทรวงดำเนินการจัดหลักสูตร

นายทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีระดับหลักสูตรที่สูงขึ้นไป
จากระดับต้น โดยจัดอบรมให้แก่ข้าราชการที ่ได้รับการบรรจุใหม่  
บุคลากรปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องแต่ยังไม่เคยเข้าอบรม และหัวหน้า  
ทุกกลุ่มงานใน สพจ. 

 
จากตารางที่ ๓ - ๔  การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต

ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่   ผลการประเมินพบว่า บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอขอบเขตเนื้อหาวิชา  และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  โดยข้อมูลที่
ได้รับจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์  สจบ. จะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมในระยะต่อไปให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 

 
ตอนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs evaluation: I)   
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  ด้านหลักสูตร  และด้านงบประมาณ  
มีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๕  ดังนี้   
 
ตารางท่ี ๕  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านหลักสูตร  
     ๑. เนื้อหา  
     ๒. วิทยากร  
     ๓. การจัดการหลักสูตร 

 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๑ 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕ 
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑ 

 
/จาก… 
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จากตารางที่ ๕  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  ด้านหลักสูตร  พบว่า ผู้เข้าอบรมมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในด้านวิทยากร  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕  รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑  และด้านเนื้อหา  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๑  ตามลำดับ  และ
ด้านงบประมาณ  พบว่า โครงการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แผนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว   
 
ตอนที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ 
    พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านกระบวนการ (Process evaluation: P) 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านกระบวนการ  พบว่า โครงการฯ สามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผนการดำเนินงาน  ระยะเวลาการดำเนินงาน  และงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการ  ทั้งด้านการ
ฝึกอบรม  และการบริหารจัดการโครงการ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แกบุ่คลากรกระทรวงพาณิชย์  

 
ตอนที่ ๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร  
             รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านผลผลิต (Products evaluation: P) 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ด้านผลผลิต  เป็นการวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของโครงการ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด  คือ (๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา  
ประชุมหารือ และเสวนา  มีจำนวน ๑,๔๔๐ คน  (๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  และ (๓) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๖  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๖  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัด  
        - เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๙ คน 
        - เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(๑) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ 
(๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑ 
(๓) การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ 

 
/จาก… 
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จากตารางที่ ๖  สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด  พบว่า บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมหารือ และเสวนา  มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๙ คน  สำหรับการประเมินผลด้านความพึงพอใจ  พบว่า 
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐  
และการประเมินผลด้านการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑  โดยได้นำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การเขียนหนังสือราชการ  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการ  การยื่นขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และอื่น ๆ  
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การทำฐานข้อมูลทางการตลาดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การทำงานเป็น
ทีม/การทำงานแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  การสื่อสาร การนำเสนองาน และการเจรจาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่  การนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงาน  ภาวะผู้นำ  
การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร  การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์  และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า  นอกจากนี้ พบว่า บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑  เช่น  การ
เขียนหนังสือราชการ  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับข้าราชการ  
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  การจัดทำแผนงานและโครงการ  การปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี ่ยวข้อง  การคิดวิเคราะห์  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมด้านการตลาด  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการทำงาน  การสื่อสารและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้
ระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ  การสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน  การสร้างความสุขในการทำงาน  และการให้บริการที่ด ี

 
ตอนที่ ๖  การประเมินผลกระทบ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการจัดฝึกอบรมในโครงการพัฒนา 
            บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
      

 ๖.๑ ผลกระทบของการจัดฝึกอบรม 
     ผลกระทบของการจัดฝึกอบรม  หมายถึง การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มีต่อบุคลากร หน่วยงาน และ
กระทรวงพาณิชย์ทั้งทางบวกและทางลบ  รวมถึงความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑.๑ ผลกระทบทางบวก  
๑) ผู ้เข้าอบรมได้ร ับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ทำให้มีความรู ้เพิ ่มมากขึ้น  

สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน  รวมถึง
วิทยากรที่มาถ่ายทอดวิชาความรู้  ซึ่งจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม  
ทั้งในระดับกระทรวง หน่วยงาน และบุคลากร     

/๒) ผู้เข้า… 
 

 



- ๑๖ - 

 
๒) ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้น  
และมีความพร้อมทีจ่ะเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้   

๓) กระทรวงพาณิชย์  ได้พัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง  เพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในกระทรวง  และเพิ ่มขีด
ความสามารถ/ศักยภาพของบุคลากรของกระทรวง  

๔) กระทรวงพาณิชย์  ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สั่งสมความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์  โดยเป็นกระบวนการหนึ่งของการเตรียมบุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดแทน
หรือสืบทอดตำแหน่งต่าง ๆ  

๕) ประชาชน  อาท ิผู้ประกอบการ  และเกษตรกร  ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้/แนวทาง
เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค้า  จากผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ 

 ๖.๑.๒ ผลกระทบทางลบ 
  ๑) มีจำนวนของผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙  

และผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 
๔.๗๙  เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ทำให้ผู ้เข้าอบรมต้องดำเนินงานในส่วนที่เป็นภารกิจหลักอย่างเร่งด่วน  เช่น  งานด้านการออกตรวจสอบ 
ติดตาม และกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค  จึงยังไม่ได้นำความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยหากพ้น
สถานการณด์ังกล่าวแล้ว  ผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  นอกจากนี้ มีผู้เข้าอบรมบางราย
ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่น  ทำให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไป  โดยงาน
ในความรับผิดชอบในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม  จึงยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน   

  ๒) ผู้ผ ่านการฝึกอบรมบางราย  เห็นว่า เนื ้อหาวิชาของหลักสูตรฝึกอบรมยังไม่
สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และเป็นความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว  ทำให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ยังไม่ตอบสนองความต้องการด้านการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ได้ไม่เท่าที่ควร   
 

๖.๒ ปัญหา/อุปสรรคในการฝึกอบรม 
       ปัญหา/อุปสรรคในการฝึกอบรม  เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม  

ประกอบกับ การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหา/อุปสรรคในการฝึกอบรม  โดยสรุปออกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
       ๖.๒.๑ ด้านการออกแบบหลักสูตร 

ในบางหลักสูตร   
๑) เนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาตนเองและ

การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยหัวข้อวิชามีความน่าสนใจแต่ไม่ตรงตามภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์  มีความซ้ำซ้อนกัน  และเนื้อหาวิชายังไมมี่ความเข้มข้น  

/๒) วิธี… 
 

 



- ๑๗ - 

 
๒) วิธีการฝึกอบรมเป็นการบรรยายมากเกินไป  โดยการบรรยายนี้ เหมาะกับการ

ฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเปลี่ยนทัศนคติ  แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการเสริมสร้าง
ทักษะหรือประสบการณ์ในแนวใหม่  ประกอบกับความสนใจในการฟังของแต่ละบุคคลหรือแต่ละวัยมีขีดจำกัด
และแตกต่างกัน  ดังนั้น หากใช้เวลาในการบรรยายมากเกินไป  จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้   

๓) ระยะเวลาการฝึกอบรม  มีผู ้เข้าอบรมเสนอความเห็นว่า ควรปรับกำหนดการ
ฝึกอบรมให้มีวันที่สามารถเข้าปฏิบัติงานในกระทรวงได้ตามปกติ  ระยะเวลาการฝึกอบรมนานเกินไป/สั้นเกินไป  
โดยกำหนดการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ควรจะเปิดในวันศุกร์  เพราะถัดจากวันดังกล่าวจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์  
ซึ่งไม่มีการฝึกอบรม  และการฝึกอบรมในแต่ละวันควรเสร็จสิ้นในเวลา ๑๖.๐๐ น.  เพ่ือให้สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานได้ 

๔) วิทยากรในบางรายวิชา  ยังขาดเทคนิคการนำเสนอ/ถ่ายทอดความรู้  สรุปเนื้อหา
ยังไม่สั้นกระชับและยังขาดการยกกรณีศึกษาสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

 ๖.๒.๒ ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย   
          เอกสารประกอบการบรรยายมีไม่ครบทุกหัวข้อวิชา  โดยเอกสารประกอบการบรรยาย

บางวิชาไม่ตรงกับเนื้อหาที่วิทยากรนำเสนอ  และเนื้อหาเอกสารประกอบการบรรยายายส่วนใหญ่ที่ให้แก่ผู้เข้าอบรม  
มีลักษณะเป็นการพิมพ์ภาพนิ่งจากสไลด์ Powerpoint  แสดงหัวข้อต่าง ๆ ที่ไม่มีเนื้อหาเชิงเทคนิคหรืออธิบาย
ขั้นตอนในลักษณะที่จะนำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว  ไม่ได้นำเอา
เอกสารประกอบการบรรยายไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

 ๖.๒.๓ ด้านคุณลักษณะของผู้เข้าอบรมและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัด 
          ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  และไม่ได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้เหตุผลว่า เพื่อนร่วมงานได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว  และ
เพื่อนในหน่วยงานปฏิบัติงานต่างสายงานกัน  รวมถึงมีความเห็นว่า ในหลักสูตรด้านผู้บริหารควรลดความ
เข้มงวดในข้อกำหนดการขาด/ลา  เพราะไม่เหมาะสมกับผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบงานประจำควบคู่กัน  และมี
ความเข้มงวดมากเกินไปสำหรับการลงชื่อเข้าอบรมประจำวัน 

 ๖.๒.๔ ด้านการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
  ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้เข้าอบรมในการตอบแบบสอบถามให้ครบ

จำนวนของผู้เข้าอบรมทั้งหมด  โดยต้องดำเนินการขอความร่วมมือเป็นระยะ ๆ ผ่าน Application (แอพพลิเคชั่น) 
ไปยังผู้เข้าอบรม  หรือเป็นหนังสือส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัด  แล้วแต่กรณี  ประกอบกับในปัจจุบันยังคงใช้
โปรแกรม Microsoft Excel  เพื่อประมวลผลร้อยละของความพึงพอใจและร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานต้องเพ่ิมข้ันตอนของการขอความร่วมมือ  และใช้ระยะเวลานาน   

๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
      ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ 

ผู้เข้าอบรมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ  ประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคในการฝึกอบรม  โดยสรุปออกเป็นรายข้อ ดังนี้ 

/๖.๓.๑ ด้าน… 
 

 



- ๑๘ - 

 
๖.๓.๑ ด้านการออกแบบหลักสูตร 

 ๑) เนื้อหาวิชา  ก่อนที่จะจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม  ควรเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการหรือภารกิจงานของหน่วยงาน  และใน
ภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องพัฒนาโดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเติบโตขององค์กร  
โดยสำรวจความจำเป็นที่เห็นได้ชัดเจน  เช่น  กรณีรับบุคลากรเข้ามาทำงานใหม่ในตำแหน่ง/สายงานต่าง ๆ  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน  การเกิดปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน  และ
การนำระบบ/เครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ซึ่งอาจจะจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ  โดยข้อมูลหรือผลจากการสำรวจจะทำให้เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ
ในการฝึกอบรม  ปริมาณและลักษณะของความต้องการที่แท้จริง  ประกอบการนำสมรรถนะของตำแหน่งงาน
มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับความจำเป็นในการฝึกอบรม  เพื่อจัดลำดับเนื้อหาวิชาทั้งการเรียนรู้ในลักษณะ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามความจำเป็นในการฝึกอบรม  ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับการพัฒนาความรู้หรือ
สร้างทักษะเฉพาะสำหรับผู้เข้าอบรมในแต่ละตำแหน่งงานหรือสายงาน  

 ๒) วิธีการฝึกอบรม  กำหนดวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับทักษะในงานด้านที ่จะ
พัฒนาผู้เข้าอบรม  สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม  และเป็นวิธีการฝึกอบรมที่เน้นให้ 
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เช่น  (๑) ต้องการพัฒนาการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้  หรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการบรรยาย  การอภิปราย  การสัมมนา  หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
(๒) ต้องการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม  ทักษะ  และความสามารถ  สามารถประยุกต์ใช้
วิธีการสาธิต  การฝึกปฏิบัติ  การใช้กรณีศึกษา  การแสดงบทบาทสมมติ  หรือการใช้สถานการณ์จำลอง  และ 
(๓) ต้องการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ  เจตคติ  และค่านิยม  สามารถประยุกต์ใช้วิธีการ
สัมมนา  การฝึกปฏิบัติ  การใช้กรณีศึกษา  หรือการแสดงบทบาทสมมติ  เป็นต้น  รวมถึงอาจสอดแทรก
กิจกรรมละลายพฤติกรรม  กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์  การทำโครงงาน  และการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน  
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภายใต้ความมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรม 

 ๓) ระยะเวลาการฝึกอบรม  ให้มีสัดส่วนพอดีกับเนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
วิธีการฝึกอบรม  หรือความต้องการของผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม  โดยเน้นระยะเวลาการฝึกอบรมที่จะทำให้การ
ฝึกอบรมมีคุณภาพ  เกิดผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เข้าอบรม  และเป็นระยะเวลาที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็น
ความสำคัญของเรื่องที่กำลังจะเรียนรู้  พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  เพ่ือภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
แล้ว  ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที  ดังนั้น ระยะเวลาการฝึกอบรมจึงมี
ความสำคัญในด้านคุณภาพของการเรียนรู้  ในทางตรงกันข้าม หากมจีำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย  หรือ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร  แต่ระยะเวลาการฝึกอบรมสั้นเกินไปแล้วทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้พื้นฐาน  ซึ่งอาจทำให้ยังไมส่ามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้  

 ๔) วิทยากร  ผู้จัดหลักสูตรอาจกำหนดความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของวิทยากร  
หรือมีแบบประเมินสมรรถนะของวิทยากร  เพื่อนำแบบประเมินเป็นเครื่องมือสำหรับการคัดเลือกผู้ที่จะทำ
หน้าที่เป็นวิทยากรได้อย่างเหมาะสม  เช่น  เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาฝึกอบรม  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม  คำนึงถึงความต้องการของ 

/ผู้เข้า... 
 



- ๑๙ - 

 
ผู้เข้าอบรม  มีความสามารถในการเชื่อมโยงบริบทระหว่างผู้เข้าอบรม หัวข้อวิชา และการถ่ายทอดความรู้  หรือ
มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้  และสามารถมีบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ผู ้เข้าอบรมได้  เป็นต้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายวิชาที่เป็นการบรรยาย  จำเป็นต้องมีวิทยากรที่เชี ่ยวชาญในหัวข้อวิชาและการ
ฝึกอบรม  เนื่องจากความสำเร็จของการบรรยายจะขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากรใน
การถ่ายทอดความรู้จากเรื่องที่ยากต่อการทำความเข้าใจ  ไปสู่การทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสนใจและเข้าใจได้
อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๖.๓.๒ ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย   
         เอกสารประกอบการบรรยายควรมีครบทุกหัวข้อวิชา  และเป็นเอกสารประกอบการ

บรรยายที่ประกอบด้วย  เนื้อหาวิชาถูกต้อง  ทันสมัย  บรรยายไว้อย่างเข้าใจ  ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
อาจนำเสนอลักษณะงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างดี  ตอบสนองกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ  หรือเป็นคู่มือให้ 
ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปทบทวนสำหรับการนำไปประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานจริงได้   

๖.๓.๓ ด้านคุณลักษณะของผู้เข้าอบรมและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัด 
               การคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรฝึกอบรมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการ  เพราะผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจและความต้องการพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน  สามารถวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของตนเองได้  และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด  หรือสามารถบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรมกับการทำงาน   
มีแนวโน้มจะมุ ่งหวังการนำความรู ้และทักษะที ่ได้ร ับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   
ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าอบรมเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานต้นสังกัด  เช่น  
การได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ  การได้รับมอบหมายงานที่จะต่อยอดความรู้หรือแสดง
ศักยภาพของตนเอง  การถ่ายทอดความรู้  การหมุนเวียนงาน  และการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  เป็นต้น   

๖.๓.๔ ด้านการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
         เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลฝึกอบรม  

ในระยะแรก สามารถดำเนินการได้ด้วยการสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการติดตามและประเมินผล
ฝึกอบรมต่อผู้เข้าอบรม  และติดตามผลจากผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เข้าอบรม  เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  
เพื่อนร่วมงาน  และผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นต้น  โดยในระยะยาว อาจสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรมขึ้น  เพ่ือใช้ระบบเป็นเครื่องมือในการการส่งข้อมูล/แบบสอบถามไปยังผู้เข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด  
และเชื ่อมโยงระบบติดตามฯ กับข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม  เพื ่อขอให้ผู ้เข้าอบรมตอบ
แบบสอบถามก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ได้  เช่น  ก่อนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในวิชาถัดไป  ก่อนการ
พิมพ์หลักฐานการผ่านหลักสูตรฝึกอบรม  เป็นคะแนนส่วนหนึ่งให้แก่ผู้เข้าอบรมที่มีคุณลักษณะของการให้ความ
ร่วมมือ  หรือเป็นระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ แก่ผู้เข้าอบรม  เป็นต้น  รวมถงึระบบต้องสามารถนำข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาประมวลผลและจัดอันดับ  เพ่ือนำผลที่ได้ไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป 

 
/ตอน… 

 
 
 



- ๒๐ - 

 
ตอนที่ ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
    ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
     

๗.๑ สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์  ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื ่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ ๗  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านบริบท    
๑.๑ ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ 

มีความสอดคล้องกัน ➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  

ผ่าน 

  ➢ แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงพาณิชย์  
ปี พ.ศ. 2๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

 

 
๑.๒ การมีส่วนร่วมของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ต่อการออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต 

 
มีส่วนร่วมด้าน  
(๑) เสนอขอบเขตเนื้อหาวิชา  
(๒) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

 
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 

 
ผ่าน 

๒. ด้านปัจจัยนำเข้า    
๒.๑ หลักสูตร ผลความพึงพอใจต่อหลักส ูตร

ฝึกอบรมในด้านวิทยากร คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๓๖ การจัดการหลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓  และเนื้อหา 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๔ ตามลำดับ 

มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้ง ๓ ด้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ผ่าน 

 
/๓. ด้าน… 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

 
ตารางท่ี ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

๓. ด้านกระบวนการ    
๓.๑ การนำโครงการฝึกอบรม 
      สู่การปฏิบัติ 

ผลดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
จำนวน ๓๗ หลักสูตร แบ่งออกเป็น
หลักสูตรที่ สจบ. ดำเนินการ ๑๓ 
หลักสูตร หลักสูตรที่ส่งบุคลากร
ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
๒๓ หลักสูตร (รวมหลักสูตรการ
พัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ปฏิบัต ิงาน) และเจียดจ่ายงบ 
ป ร ะ ม า ณ ข อ ง  ส จ บ .  เ ป็ น
ค่าลงทะเบียน โครงการสัมมนา 
จำนวน ๑ หลักสูตร 

ดำเน ินการตามโครงการ
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 

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 

๔. ด้านผลผลิต    
๔.๑ ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของโครงการฝึกอบรม 
(โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณ ิชย ์ย ุคใหม ่  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
(๑) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา 
ม ีจำนวนท ั ้ งส ิ ้น ๒ ,๑๒๙ คน  
(สูงกว่าแผน) 

 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  
สัมมนา ประชุมหารือ และ
เสวนา มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
1,๔๔0 คน 

 
ผ่าน 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
(๑) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๖๐ (สูงกว่าแผน) 
 

 
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
เข้ารับการฝึกอบรม มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ผ่าน 

 

/(๒) บุคลากร… 
 



- ๒๒ - 

 
ตารางท่ี ๗  สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

๔.๑ ผลการดำเนินงานฯ (ต่อ) (๒) บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
ผ ่านการฝ ึกอบรมสามารถนำ
ความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัต ิงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑ (สูงกว่าแผน) 

บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่
ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผ่าน 

 
จากตารางในข้างต้น  เป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร

รองรับพาณิชย์ยุคใหม ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยการประเมิน (๑) ด้านบริบท: ความสอดคล้องระหว่าง
โครงการฝึกอบรมกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  และการมีส่วนร่วมของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ต่อ
การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคต  (๒) ด้านปัจจัยนำเข้า: หลักสูตร  และงบประมาณ  (๓) ด้าน
กระบวนการ: การนำโครงการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ  และการติดตามและประเมินผล  และ (๔) ด้านผลผลิต: 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการฝึกอบรมฯ  แล้วนำผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ  ได้แก่  (๑) 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหารือ และเสวนา มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,๔๔0 คน  (๒) บุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และ (๓) 
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
สำหรับการประเมินด้านอ่ืน ๆ เป็นการประเมินความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามทิศทางของโครงการหลัก  
ทั้งนี้ พบว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ “ผ่าน” เกณฑ์  เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของ
โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ  รวมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสอดคล้องตาม
ทิศทางของโครงการหลัก   

 
๗.๒ สรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฝึกอบรมในระยะต่อไป  รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
      จากการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓  ได้ข้อค้นพบว่า การฝึกอบรมเป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหารการเปลี ่ยนแปลง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานจากสภาพปัจจุบันไปสู่
สภาพแวดล้อมใหม่ของการทำงานในอนาคตได้อย่างประสบผลสำเร็จ  โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการฝึกอบรมคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากร  ทั้งด้านการลงมือทำกิจกรรมฝึกอบรม  การเสนอขอบเขต
เนื้อหาวิชาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมในอนาคตหรือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  และความร่วมมือใน
การนำความรู้/ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ตลอดจนการไดร้ับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งสำหรับการพัฒนา  ในการนี้ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวได้นำมาสู่แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ใน
ระยะต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

/๗.๒.๑ ส่ง… 



- ๒๓ - 

 
๗.๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   
         เป็นกระบวนการฝึกอบรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Self-learning)  เช่น  MOC e-Learning / Online Classroom ของสำนักงาน ก.พ., DGA, CHULA MOOC, 
Thai MOOC ฯลฯ / ศึกษาและค้นคว้าสื่อออนไลน์ผ่านทาง Website, Facebook, Line  และห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Classroom) ด้วยโปรแกรม zoom หรือ Web Conference  ผสมผสานกับกิจกรรมฝึกอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ของการฝึกอบรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ซึ่งจะช่วยให้การบรรยายในห้องเรียนลดลงแล้วเพ่ิม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการลงมือฝึกปฏิบัติ (Workshop)  การสอนงาน (Coaching)  และการ
บริหารจัดการความรู้ (KM)  นอกจากนี้ การฝึกอบรมเป็นการเตรียมกำลังคนทดแทนและเป็นการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)  เช่น  หลักสูตรข้าราชการที ่ดี  
หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น  หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง  และหลักสูตรนักบริหาร
การพาณิชย์ระดับสูง  เป็นต้น 

๗.๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใหม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง   
         เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใหม่สำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑  

โดยมีแนวทางการพัฒนาด้วย Growth Mindset  (ในด้าน Strategic Thinking / Proactiveness / Innovation / 
Teamwork)  การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  และการสร้างเครือข่าย 
(Networking)  เช่น  หลักสูตร Team Building & Networking for Change  และหลักสูตรด้านการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์  ด้วยรูปแบบการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Learning)  สำนักงาน ก.พ.  และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ  เป็นต้น 

๗.๒.๓ พัฒนาบุคลากรโดยเน้นทักษะตามสายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การค้าการพาณิชย์  ตามนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด”   

         เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและบุคลากรที่เน้นทักษะตามสายงานให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาความรูความสามารถเพิ่มพูนขึ้นตามลําดับและได้อยางเต็มที่  ด้วยแนวทางการพัฒนาที่เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการค้าการพาณิชย์  และกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เช่น  หลักสูตรการตลาด  หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการส่งออก-นำเข้าสินค้า  หลักสูตร
นายทะเบียนระดับต้น  หลักสูตรนายทะเบียนระดับสูง (Advance)  หลักสูตรพัฒนาการปฏิบัติการทางด้าน
กฎหมาย  หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ TOR การกำหนดหัวข้อเกณฑ์การให้คะแนนและแนวทางการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding  และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมข้าราชการที่จะไปต่างประเทศ  เป็นต้น 
 
 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานผล  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  สจบ. 
ผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผล  ผู้อำนวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 
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