
 

 

 

 

 

 

 คูมือนักทรัพยากรบุคคล(งานฝกอบรม) 

 คูมือการจัดโครงการฝกอบรมภายในโรงพยาบาล 

 

 

 

: นายวัชรธฤต  ภาทันณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

: นางสาวสุพัตตรา คุมทรัพย นกัทรัพยากรบุคคล 

งานพัฒนาบุคลากร(HRD) ฝายทรัพยากรบุคคล  

    ภารกิจดานอํานวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 



2  
สารบัญ 

เน้ือหา/กิจกรรม           หนา 

 ความเปนมาและความสาํคัญของคูมือ       1 

 บทบาทหนาที่และความรับผดิชอบของนักทรัพยากรบุคคลดานฝกอบรม   4 

 คุณสมบัติท่ีจําเปนของผูปฏิบัติงานตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล(ดานฝกอบรม)   5 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         5 

 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานฝกอบรม     10 

 กระบวนงานในขั้นตอนการกําหนดความตองการฝกอบรม     11 

 กระบวนงานขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานฝกอบรม      12 

 ตารางกระบวนงานดาํเนินงานดานฝกอบรมภายในและภายนอก    13 

 Flow Chat โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรประจําป    14 

 ตารางข้ันตอนการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร    16 

 

 

ภาคผนวก 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  

และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 

 สําเนาโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรประจําป  

 แบบประเมินผลเกณฑประกันคุณภาพฝกอบรม กรมการแพทย แบบ HR 4.5 

 แผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร กรมการแพทย HR Scorecard 

 แผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร กรมการแพทย 4  ป 

 แผนใชจายเงินบํารุงประจาํปโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 

 คํากลาวรายงาน/คาํกลาวเปดโครงการฝกอบรม 

 ประวัติวิทยากร 
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คูมือการปฏิบัติงานตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ดานฝกอบรม) 

ความเปนมาและความสําคัญของคูมือ 

ทรัพยากรมนษุย ถือเปนปจจัยสําคัญสูความสาํเร็จของทกุองคกร เพราะเปนปจจัยที่มีความสาํคัญ 

และมีมูลคาท่ีประเมินคามิได ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สรางสรรคคณุคาใหแกองคกรสูงสุด โดยเฉพาะ

อยางย่ิง เปนทรพัยากรที่มีมูลคาเพิ่ม เพราะยิ่งใชจะยิ่งทําใหมีทักษะและประสบการณเพิ่มข้ึน องคความรูของ

คนในองคกร จะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาองคความรูใหสูงขึ้น และสามารถเปนแรงผลักดันใหบุคลากร

ในองคกรสามารถคิดคนและพัฒนาสิ่งใหมๆไดอยูเสมอ ซึ่งองคกรสามารถนําเอาองคความรูที่มีอยูมาผสมผสาน

เพื่อตอยอดและพัฒนาตอเนื่องได 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรของรัฐ จัดเปนการบริหารงานภายใตบุคลากรและ

งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอจํากัด

ดังกลาว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนําสูการพัฒนาองคกรแบบกาวกระโดด ซึ่งการ

บริหารทรัพยากรบุคคล จําเปนจะตองเชื่อมกลยุทธขององคกรใหเขากับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

และงบประมาณอยางเปนระบบ และมีแบบแผนขั้นตอน เพื่อปองกันการเกิดความซับซอนในการปฏิบัติงาน 

งานดานฝกอบรม ถือเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกร ในดาน   การ

พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรได

อยางถูกตอง  การฝกอบรมเปนข้ันตอนสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปนวิธีหน่ึง     ในการพัฒนา

บุคลากรใหเปนทรัพยากรมนุษยซึ่งมีคุณคาและคุณภาพตามที่องคกรตองการ ดังนั้น          ทุกองคการจึงให

ความสําคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ซึ่งจําเปนตองดําเนินการตอเนื่องและเปนระบบ 

ท้ังน้ี องคประกอบสวนหนึ่งอันจะชวยใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานทรพัยากรบุคคลเปนไป

อยางมีประสทิธิภาพ และมีความตอเน่ือง คือ คูมือการปฏิบัติงานประจําตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ดาน

ฝกอบรม)  ซึ่งคูมือดังกลาวถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูที่มีความรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว สามารถ

ศึกษาเบื้องตน กอนลงมือปฏิบัติงานจริง และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดตามระเบียบขั้นตอนไดถูกตอง

เหมาะสมยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการฝกอบรมและ  

การพัฒนาบุคลากร ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการจัดการฝกอบรม ทั้งในสวนของการสราง

หลักสูตร การเขียนโครงการ และการประเมินผล  เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

และทําใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีเกิดความเขาใจภาพรวมของงานไดในในระยะเวลาอันสั้น  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหนักทรัพยากรบุคคล (ดานฝกอบรม) มีแนวทางเพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานการพฒันาบุคลากร   

และการดาํเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมอยางเปนระบบ เขาใจในภาพรวมของงานที่จะตองปฏิบัติ ตลอดจน

สามารถนําไปปฏิบัติจริงได 

ขอบเขตหรือขอจํากัดของคูมือ 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของไทยในปจจุบัน มีหนาที่    

ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ลวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกดาน ซึ่งคูมือการปฏิบัติงาน

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ จะเนนเฉพาะในสวนของผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดานฝกอบรมทั้งระบบ 

ต้ังแตการกําหนดความตองการในการฝกอบรม จนถึงการตรวจและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรม และการ

พัฒนาการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคขององคกร 

คําจํากัดความเบื้องตน 

การฝกอบรม หมายถึง การถายทอดความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถและ

ทัศนคติในทางที่เหมาะสม เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาท่ีตางๆในปจจุบันและอนาคตเปนไปอยาง        

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในการจัดรูปแบบ

ขององคกร รวมถึง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบ เพื่อใหบุคลากร  มีความรู ความ

เขาใจ มีความสามารถที่จําเปน และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งของหนวยงานหรือ

องคกรนั้น  
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โครงการฝกอบรม หมายถึง  การกําหนดหลักสูตร ข้ันตอนวิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการฝกอบรม และครอบคลุมรายละเอียดที่จําเปนอยางครบถวน และสามารถนําไป  ปฏิบัติได

จริง โดยไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไร

ขิง) เพื่อเปนคูมือดําเนินการจัดฝกอบรมภายในโรงพยาบาล 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของนกัทรัพยากรบุคคลดานฝกอบรม 

1.ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงานและจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความตองการ และความจําเปนในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการเขียนโครงการฝกอบรม และดําเนินการจัดโครงการ เพื่อเสริมสรางความรู

ใหแกขาราชการในสังกัด 

2. มีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง และเสนอแนะนโยบายการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ รวมถึงแผนการจัดฝกอบรม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3. ศึกษาวิเคราะห กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตรฝกอบรม ใหกับ

ขาราชการในสังกัด 

4. ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหกับขาราชการในสังกัด ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ของขาราชการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ติดตอประสานงานกับภาคราชการ/เอกชน ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดหลักสูตรฝกอบรม รวมถึง

ประเมินความเปนไปได และความเหมาะสมของการจัดฝกอบรมในแตละหลักสูตร ตลอดจนติดตามการ

ดําเนินการและประเมินผลในแตละหลักสูตร 

6. จัดกระบวนการฝกอบรมภายในองคกรใหเปนไปอยางมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ

องคกรและมีการดําเนินงานไดตรงกับกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติที่จําเปนของผูปฏิบัติงานตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ดานฝกอบรม) 1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการฝกอบรม และหลักการบริหารงานฝกอบรมในแตละ

ขั้นตอน 2. มีความรูพื้นฐานทางสังคมศาสตร และ พฤติกรรมศาสตร แขนงตางๆอยางกวางขวาง ซึง่จะเอ้ือตอการ

กําหนดหลักสูตร และโครงการฝกอบรมไดงายขึ้น 3. มีความรูเก่ียวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลดวยวิธีการที่นอกเหนือไปจากการ

ฝกอบรม 4. มีความเขาใจถึงหลักการเรียนรูของผูใหญ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตอผูเขารับการฝกอบรมไดอยาง

เหมาะสม 5. เขาใจถึงหลักการวิจัยทางสงัคมศาสตร เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่จําเปนในการบริหารงาน

ฝกอบรม 6. มีความสามารถในการเขียนและการพูดในที่สาธารณชน ตลอดจนมมีนุษยสัมพันธดี เพื่อการ

ติดตอสื่อสารกับผูเขารับการฝกอบรม และการประสานงานกับบุคลากรจากฝายตางๆ 7. เปนผูที่เห็นความสําคัญของการฝกอบรม ที่มีตอบุคลากรในองคกร และมีความเชื่อวา               การ

ฝกอบรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาบุคลากรและนําสูการปรับปรงุดานการบริหาร 8. มีจิตบริการ ( Service Mind)  เนื่องจากการปฏิบัติงานดานการฝกอบรม คือการปฏิบัติหนาที่  

ท่ีเก่ียวของกับบุคคลโดยตรง ผูที่ปฏิบัติงานดานนี้ควรเห็นความสาํคัญของบุคคล รวมถึงตองเขาใจ 

และใหเกียรติผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การหาความจาํเปนในการฝกอบรมหรือการกําหนดความตองการฝกอบรม  

2. การสรางหลักสูตร 

3. การกําหนดโครงการฝกอบรม 

4. การบริหารโครงการฝกอบรม 

5. การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 
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การหาความจําเปนในการฝกอบรมหรือการกําหนดความตองการฝกอบรม 

การกําหนดความตองการในการฝกอบรมจะอยูบนพื้นฐานของความตองการจากองคกร ซึ่งจะ

พิจารณาจากนโยบายขององคกรในดานการพัฒนาบุคลากร และ นโยบายดานการฝกอบรม ซึ่งหมาย

รวมถึง นโยบายจากสํานักงาน ก.พ. ในดานของการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

สาธารณสุข  รวมถึงการหาขอมูลวา กลุมบุคลากรเปาหมายที่จะตองเขารับการฝกอบรมจะตองเปนกลุมใด 

ตําแหนงใด มีจํานวนมากนอยเพียงใด และควรจะตองเปนการจัดการฝกอบรมภายในหนวยงาน หรือสงเขา

รับการฝกอบรมภายนอกหนวยงาน และวิเคราะหถึงสภาพการณที่เปนปญหา และสภาพการณที่จําเปน 

ตอการฝกอบรม 
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การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม สามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

1. กําหนดจากขอกําหนดของตําแหนงงาน 

โรงพยาบาลและงานพัฒนาบุคลากรควรจะตองวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมของบุคลากรจาก

ขอกําหนดของงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ Job Competencies 

เนื่องจากแตละตาํแหนงงาน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป ดังน้ัน จึงมีความ

จําเปนตองจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความรู ทักษะ และความสามารถของผูที่ดํารง

ตําแหนงแตละประเภท  เพื่อบงบอกวาผูดํารงตําแหนงตองเขารบัการฝกอบรมหลักสูตรใดบาง หรือ

สามารถเรยีกไดอีกชื่อวา Training Road Map 

1.2   การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมโดยประเมินจากความสามารถของผูดาํรงตําแหนง  

(Competency Assessment)  

การกําหนดหลักสูตรฝกอบรม โดยวิธีการนี้ เพื่อใหทราบวาผูดํารงตําแหนงแตละคนมีความจําเปนตอง

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดบาง ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกแตละบุคคล เปนไป

อยางมีประสทิธิภาพ และตรงตามความตองการสูงสุด 

 

2 กําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากปญหาในการทํางานปที่ผานมา 

การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมโดยวิเคราะหจากปญหาในการทํางานจากปที่ผานมา เพื่อเปนการ

วิเคราะหถึงสภาพการณที่องคกรเปนอยูในปจจุบัน วามีสวนใดที่ควรไดรับการแกไข หรือปรับปรุงบาง ซึ่งใน

ประการแรก ผูปฏิบัติหนาที่ดานการฝกอบรม จําเปนจะตองคนหาปญหาในรอบปที่ผานมา โดยพิจารณาจาก

ประเด็นปญหาตางๆภายในองคกรในปที่ผานมา อาจใชการสํารวจโดยแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ  เมื่อ

สํารวจไดปญหาแลว ขั้นตอนตอไปคือการแบงกลุมของปญหาท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนโครงการตางๆ

ในการฝกอบรม เปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและสามารถบริหารจัดการไดอยางไมซับซอน   และลําดับ

ตอไปคือ การวิเคราะหวาปญหาตางๆเหลานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบาง และมีความถี่ของการเกิดข้ึนบอยครั้ง

เพียงใด  และมีการแกไขปญหาใหแลวเสร็จไปแลวหรือไม และปญหาท่ีเกิดจะสามารถใชวิธีการฝกอบรมชวย

แกไขไดหรือไม จากนั้นจึงนําผลท่ีไดมาใชเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการวางแผนหลักสูตรฝกอบรมตอไป 
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3 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากขอกําหนดของทางราชการ หรือจากกฎหมาย กฎระเบียบตางๆที่เกิดข้ึน 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสขุเปนหนวยงานภาครัฐ และการปฏิบัติสวนใหญตองอยูภายใตกฎระเบียบ

และนโยบายจากสาํนักงาน ก.พ. ดังนั้น การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมในแตละป ผูปฏิบัติงานจาํเปนจะตอง

ทราบถึงกฎเกณฑขอบังคับตางๆที่เกิดขึ้น และ/หรือมีความเก่ียวของโดยตรงกับขาราชการ/พนักงานภายใน

องคกร รวมถึงตองทราบนโยบายตางๆจากสาํนักงาน ก.พ. ที่สงใหกระทรวงสาธารณสุข    นําไปยึดถือและ

ปฏิบัติตาม  

 

4 การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากกลยุทธพัฒนาบุคลากร HR Scorecard และแผนยุทธศาสตรพัฒนา

บุคลากร กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 4 ป 

การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมจากกลยุทธของกรมการแพทย และแผน ถือเปนวัตถุประสงคลําดับตนๆ  

ของการจัดการฝกอบรมในแตละโครงการ เนื่องจาก กลยุทธตางๆของกระทรวงสาธารณสุขที่ตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลนั้น ถือเปนประเด็นหลักที่แตละสวนราชการในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

จะตองนํามาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการโครงการตางๆในความรับผิดชอบของกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข  ไดตรงตามวัตถุประสงคขององคกร 

 

การสรางหลักสูตรฝกอบรม 

เปนข้ันตอนของการกําหนดรายละเอียดของการฝกอบรม โดยจะตองจัดทํารายการตางๆประกอบดวย 

กฎระเบียบตางๆทางราชการ และขอบังคับทางกฎหมาย  นโยบายของสวนราชการ งบประมาณของ

หลักสูตร ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร และ ความพรอมของบุคลากร สําหรับเกณฑในการเลือกวิธีการใน

การฝกอบรม  ประกอบดวย  วัน เวลา สถานที่ คาใชจาย วัตถุประสงคในการฝกอบรมกลุมเปาหมายใน

การฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม การประเมินและการรับรองผลการฝกอบรม  จากนั้นจึงนํา

รายละเอียดของการฝกอบรม มาพิจารณาคูกับนโยบายและความตองการขององคกร   ในการฝกอบรม 

และ วัตถุประสงคของการฝกอบรม สําหรับกรณีที่สงบุคลากรไปอบรมภายนอกหนวยงาน จะตองพิจารณา

หนวยงานท่ีใหบริการฝกอบรมวาจะตองสอดคลองกับความตองการในการฝกอบรม และมีความเหมาะสม

ถูกตองในรายละเอียดตางๆประกอบกัน 
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การกําหนดโครงการฝกอบรม 

การกําหนดโครงการฝกอบรม คือ การวางแผนการดาํเนินการฝกอบรมอยางเปนขั้นตอนโดยการเขียน

เปนลายลักษณอักษร โดยระบุรายละเอียดและเหตุผลทั้งหมด ประกอบดวย เหตุผลความจําเปนในการจัด

ฝกอบรม วัตถุประสงคในการฝกอบรม หลักสูตร หัวขอวิชาตางๆ วิทยากร กลุมเปาหมายที่จะเขารับการ

ฝกอบรม วัน เวลา สถานที่ในการฝกอบรม กระมาณการคาใชจาย ตลอดจนรายละเอียดดานการบริหาร

และธุรการตางๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ  ประกาศ ขอบังคบัตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการดาน

การเงนิและพัสดุ ท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม  

 

การบรหิารโครงการฝกอบรม 

ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจหลักการบริหารงานฝกอบรม และมีบทบาทหลักในการอํานวยความ

สะดวกใหกับวิทยากรในการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากร ทั้งในดานสถานที่ โสตทัศนูปกรณ วัสดุอุปกรณ 

วัสดุอุปกรณ การเงนิ ฯลฯ  และตองดําเนินงานในฐานะผูจัดการโครงการ ทําหนาที่ควบคุมการฝกอบรมให

ดําเนินไปตามกําหนดการ และสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทวงที 

การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม 

การประเมินผลที่จัดทําขึ้น เพื่อตรวจสอบวา การฝกอบรมไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และผูเขา

รับการฝกอบรม ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินผลคือ รายละเอียดความตองการและแผนการฝกอบรม 

รวมทั้งบันทึกตางๆที่ไดจากการจัดฝกอบรม การประเมินผลตองนําเกณฑในรายละเอียดแผนฝกอบรมมา

พิจารณา มีการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน รายละเอียดในรายงานควรประกอบดวย   รายละเอียด

ความตองการฝกอบรม หลักเกณฑในการประเมิน การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล สรุปผล 

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง และแนวทางแกไขปญหาตางที่เกิดขึ้น   

การประเมินผลแบงเปน 2 รูปแบบคือ 

1. การประเมินผลการฝกอบรมระยะสั้น เปนการประเมนิทันทีหรือในชวงเวลาหลังสิ้นสุดการฝกอบรม 

โดยใชขอมูลที่ไดรับจากผูเขารับการฝกอบรม เก่ียวกับวิธีการฝกอบรม ความรู และทักษะที่ไดรับจาก

การฝกอบรม 

2. การประเมินผลการฝกอบรมระยะยาว เปนการประเมินผลหลังจากผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติงาน

ระยะหนึ่งแลว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

 หมายเหต ุ แบบประเมินประกันคุณภาพการฝกอบรม แบบ HR 4.5  

ใชในกิจกรรมของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย  
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กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิานดานฝกอบรม 

ผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลดานฝกอบรม จําเปนจะตองมีความรูในกฎ ระเบียบและ

ขอบังคับตางๆของทางราชการ เนื่องจาก การปฏิบัติงานดานฝกอบรม เปนการทํางานรวมกับฝายอ่ืนที่

เก่ียวของ อาทิ ฝายการคลังและพัสดุ  ฝายกฎหมาย ฝายสรรหาบุคลากรและคัดเลือก ฯลฯ ดังนั้น ระเบียบ

ตางๆที่จะตองทราบ ประกอบดวย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  และการประชมุระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน  และการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

4. หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.193 เรื่อง การยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ ในการจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม และคาเชา

ท่ีพัก ของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 

นอกจากนั้น ยังประกอบดวยระเบียบและคําสั่งเฉพาะกาล ตามแตกรณีของการจัดฝกอบรม  แตละ

หลักสูตรในชวงเวลาที่แตกตางกัน  

 หมายเหต ุมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) ใหดําเนินการ

ฝกอบรมดวยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ เชน คาอาหารกลางวันไมเกิน 60 บาทตอคนตอมื้อ 

น้ําดื่มและอาหารวางไมเกิน 25 บาทตอคนตอมื้อ เปนตน 
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กระบวนงานในข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ 1 

(การหาความจําเปนและกําหนดความตองการในการฝกอบรม) 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 

 

 

 

       1 เดือน 

 

 

       1 เดือน 

         

 

 

 

 

       2 สัปดาห 

 

 

 

  

        

      2 สัปดาห  

) 

 

 

 

 

 

 

จดัทําแผนพฒันาบคุลากรเสนอผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขนั 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

แจ้งแผนพฒันาบคุลากรให้ขออนมุตัิกรมฯ พร้อมทงัจดัทําแผนปฏบิตักิาร ( Action Plan) 

   ดําเนินการตามแผนทีได้รับการอนมุติั 

 นําเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการแผนเงินบํารุง โรงพยาบาลเมตตาฯ เพือพิจารณาอนมุติั 

วิเคราะห์ข้อมลูเพอืเตรียมการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรระยะยาว
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กระบวนงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การสรางหลักสูตร  

 การกําหนดโครงการฝกอบรม 

 การบริหารโครงการฝกอบรม  

 การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนพฒันาบคุลากรของ โรงพยาบาลเมตตาฯ 

 ดําเนินการจดัฝึกอบรม ขออนุมตัิตวับคุคล และวิทยากร 

ประสานงานกบั ฝ่ายต่างๆทีเกยีวข้อง 

แจ้งเวียนแก่กลุม่เป้าหมาย เขียนโครงการและดําเนินการขออนมุตัิ คดัเลอืกโครงการตามลาํดบั 

พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 



ภาพแสดงกระบวนงานดาํเนินการดานฝกอบรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

     หนวยงาน 

 

 

ชวงเวลา 

ประมาณการ 

 

งานพัฒนาบุคลากร(HRD) ฝายทรัพยากรบุคคล ภารกิจดานอาํนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 
 

 

1 วัน 

 

 

 

3 วัน 

 
 

 

 

2 สัปดาห 

 
 

 

 

3 วัน 

 

 

 

3 วัน 
 

 

 

พิจารณาแผนฯตามทไีด้รับอนุมติั จดัลาํดบัโครงการทีต้องทําก่อน-หลงั 
เขียน Action Plan  ของโครงการฝึกอบรมในชว่งระยะเวลาตา่งๆ 

เขียนโครงการฝึกอบรมและการประมาณการค่าใช้จา่ย/โครงการ นําเสนอต่อผู้บังคบับญัชาชนัต้น 
นําเสนอรองปลดัฯ เพอืขออนุมติังบประมาณ 

แจ้งเวียนหน่วยงานในสงักดั และรอผลตอบรับ ขออนุมตัิตวับุคคลและเจ้าหน้าทีในการฝึกอบรม 
แจ้งรายชือผู้ได้รับอนุมติัเข้าฝึกอบรมไปยงัหน่วยงานทสีงักดัและแจ้งผ่านไลน์ facebook 

ประสานกบัฝ่ายต่างๆทเีกียวข้อง อาทิ  วิทยากร , โรงแรม ทําหนงัสอืแจ้งวิทยากรและขออนุมติัวิทยากร 

   ดําเนินการจดัฝึกอบรม    ประเมินผลการฝึกอบรม     สนิสดุ 



คูมือและขั้นตอนการจัดฝกอบรมโครงการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 

โดย  นางสาวสุพัตตรา คุมทรัพย ตําแหนง นกัทรัพยากรบุคคล 

งานพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล ภารกิจดานอํานวยการ 

 

ผูรับผิดชอบ         ข้ันตอนการปฏิบัติ             อางอิง 

วัชรธฤต            1.                                                                   – แผนเงินบํารุงประจาํป 

สุพัตตรา                                                           

                               2.  

  

 - โทรประสานงานกับวิทยากร 

                               3.   - หนังสอืเชิญถึงวิทยากร                                                                               

                                                                                                     - จัดทําหลักสูตรการออกกําลังกาย 

                               4.                      - บันทกึขอความแจงเวียน 

                    

               - โปสเตอรประชาสัมพันธ 

                                   5.    - พิมพรายชื่อผูเขาอบรม 

     

                               6.   

                                                                                                                            

                               7.               -เอกสารหลักสูตร 

 

                

                             8. 

เขียนโครงการ  (60 นาที) 

จัดทําขออนุมัติยืมเงินเพ่ือใชสาํหรับ

โครงการฯ (45 นาที) 

จัดทําหนังสอืเชิญวิทยากรเพ่ือมาใหความรูดาน

สุขภาพ  (120 นาที) 

แจงเวียนโครงการฯ  (45 นาที) 

ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย, จัดทําโปสเตอร, 

ติดโปสเตอรประชาสัมพันธในลิฟท และบอรด

ประชาสัมพันธตางๆ (60 นาที) 

ติดตามรวบรวมรายชื่อบุคลากรท่ีจะเขา

ฝกอบรมโครงการฯ  (60 นาที) 

จัดทําเอกสาร / คูมอืการฝกอบรม   

(60 นาที) 

จัดเตรียมสถานท่ี ประสานงานการจัดรูปแบบหองประชุม 

เพ่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรมการออกกําลังกาย และ

จัดเตรียมสถานที่จอดรถสําหรับวิทยากร   (165 นาที) 
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คูมือและข้ันตอนการจัดฝกอบรมโครงการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)ตอ 

 

                                9. 

                                                   

                               10. 

 

 

                          -เอกสารกลาวรายงาน/เปด

โครงการ    โครงการฝกอบรม 

                               11.      -เอกสารจากวิทยากร 

      -ไฟลนาํเสนอ/อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

                               12.      -แบบ HR 4.5 

เกณฑประกันคุณภาพฝกอบรม 

                                               เวลาที่ใชทั้งหมด 1,260 นาที / ครั้ง 

 

 

 ประเมินผลการฝกอบรมกิจกรรมตาม

แบบฟอรม (60 นาที) 

ดําเนินกิจกรรม                                                           

เชา คํากลาวรายงาน,เปด,เชิญประธาน 

จัดเตรียมเอกสารรายชื่อลงทะเบียน,                              

แจกเอกสาร/คูมือการฝกอบรม,  เตรยีม

อุปกรณการจัดกิจกรรม (ไมพอง, ขวดน้ํา)    

           

ติดตอประสานงาน เรื่องการถายทาํ

ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว/ปายเวที (45 นาที) 

ติดตอประสานงาน เร่ืองอาหารวาง และ

อาหารกลางวัน (อาหารเพ่ือสขุภาพ)       

(60 นาที) 

ดําเนินกิจกรรม                                                      

บาย   แจก และเก็บเอกสารการประเมิน

ฝกอบรม, จายคาตอบแทนวิทยากร, 

ตรวจสอบเอกสารการรับเงนิ (360 นาที) 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง) 

ขั้นตอน/กิจกรรม เอกสารดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

เขียนโครงการขออนุมัติตามสายบังคับ

บัญชา/ผานฝายแผนฯ/เสนอ

ผูบังคับบัญชาตามสายงานขออนมุตัิ

ดําเนินการ 

-แผนเงินบํารุงประจาํปงบประมาณ 

-แผน HR Scorecard : แผนกลยุทธ

พัฒนาบุคลากร กรมการแพทย 

-โครงการและขอมูลภาวะสุขภาพบุคลากร

ประจําปที่ผานมา 

วัชรธฤต/สุพัตตรา/ฝาย

ทรัพยากรบุคคล/ฝายแผน/

ผูบริหารตามสายงาน 

ยืมเงินสวัสดิการ/เงินบํารุงรพ. 

เพื่อเตรียมดําเนินงาน คาวิทยากร  

โครงการที่อนุมัติแลว แผนเงินบํารุง 

สัญญายืมเงิน/สัญญาค้ํา 
สุพัตตรา คุมทรัพย/ ฝาย

การเงินและบัญช ี

จัดทําหนังสอืเชิญวิทยากรเพ่ือมาใหความรูดาน

สุขภาพ  จํานวนวิทยากร ออกแบบ

หลักสูตร รูปแบบกิจกรรม เชิงบรรยาย 

เชิงปฏิบัติการ 

หนังสือเชิญ/หนังสือตอบรบั หลักสูตรคูมือ

การบรรยาย การปฏิบัติการ 

 

สุพัตตรา คุมทรัพย/

หนวยงานตนสังกัดวิทยากร

กรมอนามัย/วิทยากรอิสระ 

แจงเวียนโครงการ ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย

, จัดทําโปสเตอร, ติดโปสเตอรประชาสัมพันธใน

ลิฟท และบอรดประชาสัมพันธตางๆ (60 นาที) 

บันทึกแจงเวียนโครงการ โปสเตอร 

เอกสารขอประชาสัมพันธเสียงตามสาย

ประชาสัมพันธสื่อออนไลน 

Line/Facebook 

สุพัตตรา คุมทรัพย/

หนวยงานทุกภารกิจ/งาน

ประชาสัมพันธ 

ติดตามรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่จะเขาฝกอบรม

แยกตามกลุมภารกิจ แจงการแตงกายและ

เตรียมอุปกรณ กิจกรรมเบื้องตนในการเขารวม

กิจกรรม  

ตารางลงทะเบียนแยกตามกลุมภารกิจ สุพัตตรา คุมทรัพย/

หนวยงานธุรการของกลุม

ภารกิจ 

จัดทําเอกสาร / คูมือการฝกอบรม   และ

แบบประเมินโครงการกิจกรรมแบบHR4.5  

เอกสารวิทยากร/หลักสูตร/แบบ

ประเมินผลโครงการอบรมเกณฑประกัน

คุณภาพฝกอบรม กรมการแพทย HR4.5 

สุพัตตรา คุมทรัพย/วิทยากร 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)(ตอ) 

ขั้นตอน/กิจกรรม เอกสารดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ 

จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานการจัดรูปแบบ

หองประชุม เพื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย และจัดเตรียมสถานที่จอดรถ

สําหรับวิทยากร   

 

-แบบขอใชหองประชุมและรูปแบบการจัด

สถานท่ีอบรม  

-ประสานเจาหนาที่ รปภ.เรื่องสถานที่จอด

รถและขอทะเบียนรถยนตวิทยากรพิมพให

เจาหนาที่รปภ.ตดิแผงกั้นรถยนต 

สุพัตตรา คุมทรัพย/งาน

อาคารสถานท่ี/งานรักษา

ความปลอดภัย 

ติดตอประสานงาน เรื่องการถายทําภาพนิ่ง/

เคลื่อนไหว/ปายเวที 

แบบขอใชอุปกรณงานโสตและเจาหนาท่ี

กรณีท่ีตองมีการบันทึกภาพนิง่และ VDO 

สุพัตตรา คุมทรัพย/งาน

โสตทัศนูปกรณ 

ติดตอประสานงาน เรื่องอาหารวาง และอาหาร

กลางวัน (อาหารเพื่อสขุภาพ)  ตามระเบียบการ

เบิกจายการจัดฝกอบรม 

แบบคํ าขอจัดอาหารว า งและอาหาร

กลางวันแนบโครงการและยอดจํานวนผู

เขารับการอบรม 

สุพัตตรา คุมทรัพย/งาน

อาคารสถานท่ี 

ดําเนินกิจกรรม                                                           

เชา คํากลาวรายงาน,เปด,มอบประธานแกไข

จัดเตรียมเอกสารรายชือ่ลงทะเบียน,                              

แจกเอกสาร/คูมือการฝกอบรม,  เตรยีมอุปกรณ

การจัดกิจกรรม (ไมพอง, ขวดน้าํ)    

 

คํากลาวรายงาน/คํากลาวเปดโครงการ 

เอกสารรายชื่อเพ่ือลงทะเบียนอบรม 

เอกสารคูมือฝกอบรม 

อุปกรณการเขาการฝกอบรม  

สุพัตตรา คุมทรัพย/ทีม

วิทยากร/ประธานเปดงาน 

ทีมลงทะเบียน/ตอนรับ 

ดําเนินกิจกรรม                                                      

บาย   แจก และเก็บเอกสารการประเมิน

ฝกอบรม, จายคาตอบแทนวิทยากร, ตรวจสอบ

เอกสารการรับเงิน เช็คอุปกรณคืนทีมวิทยากร 

แบบประเมินผลการฝกอบรม HR4.5 

เอกสารรบัเงินวิทยากร/หลักฐาน 

 

สุพัตตรา คุมทรัพย/ทีมผูจัด 

สรุปผลการดําเนินงานและสรุปโครงการรายงาน

ตามลาํดับ  

สรุปคาใชจายตามระเบียบแจงการคืนเงินยืม 

แบบประเมินผลการฝกอบรม HR4.5 

สําเนาโครงการฝกอบรมและทําบันทึก

สรุปคาใชและสรุปผลดําเนินงาน 

สุพัตตรา คุมทรัพย 
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