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โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ 
***********   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2560 
 
1. หลักการและเหตุผล               

ในการบริหารองค์กรนั้นผู้น าต้องมีการด าเนินการบริหารอย่างครอบคลุมในทุกองค์ประกอบคือ 
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และระบบในการด าเนินการ ในสถานการณ์ ปัจจุบัน 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในองค์กร บุคลากรทุกคนในหน่วยงานควรได้รับการคัดเลือกให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ หน่วยงานต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพ่ือคุณภาพของผลงานตามหน้าที่ที่ก าหนด บุคลากรควรได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมหรือทบทวนความรู้ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ หน่วยงานควรมี
ระบบสวัสดิการ หรือสิ่งสมนาคุณเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับบุคลกร และส่งเสริมในได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่ง
หรือเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 

 แต่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในความเป็นจริงไม่ได้ด าเนินการได้โดยง่าย ผู้บริหารหรือหัวหน้า
งาน มักมาจากสายวิชาชีพต่างๆ ดังนั้นกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้างานควรได้รับรู้ถึง เทคนิค หรือตัวอย่างใน
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเองก็ตามควรมีความเข้าใจในการ
บริหารงานด้านนี้ด้วยเพ่ือเกิดความร่วมมือ ปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นบ่อยจนอาจเป็นปัญหาเรื้อรังขององค์กร 
คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จนอาจท าให้เกิดความไม่
พอใจซึ่งกันและกันในองค์กร ก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นในการท างานร่วมกัน ปัญหาบุคลากรมีความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความล าบากใจอย่างยิ่งของหัวหน้าองค์กร ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิบุคคล สภาพสังคม แนวความคิด ระบบสารสนเทศในยุคสมัยปัจจุบัน ยิ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปัญหาต่างๆของบุคลากร 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยจัดเป็น 2 สูตรโดยหลักสูตรแรกเน้นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม และลดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน หลักสูตรที่สองเป็นหลักสูตรเน้นการเขียนผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือเป็นการประเมินสมรรถนะเพ่ือก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรแต่ละคน โดย
ทางศูนย์เห็นว่าโครงการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อหัวหน้างาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร รายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามรายละเอียดใน
โครงการ ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามระเบียบของ
แต่ละหน่วยงาน 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
หลังอบบรมแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ 

1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่าง   
2. เทคนิคการมอบหมายงาน  
3. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหา

และแนวทางแก้ไข  
4. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร  
5. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร  การสร้างแรงจูงใจ  การธ ารงรักษาบุคลากร และ

การจัดสวัสดิการ  
6. มีทักษะในการเขียนประเมินผลงานของตนเองในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย  
 หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล และ บุคลทั่วไปที่สนใจ 
จ านวนรุ่นละ 80-200 คน  
 

4.  วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
รหัสชื่อ
หลักสูตร 

หัวข้อบรรยายเชิงปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2560 
ค่าลงทะ
เบียน 

101  
งานทรัพยากร 

มนุษย์ 

เทคนิคในการประเมินค่างานแบบ
ต่างๆ  การมอบหมายงาน พร้อมฝึก
ปฏิบัติการ 

วันที่ 2-3 

  

วันที่16-17 

  

4,800 
บาท 

เทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบต่างๆ และการ
พิจารณาความดีความชอบ ปัญหา
และแนวทางแก้ไข ในการ
ประเมินผล 
เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร  
เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งใน
องค์กร  การสร้างแรงจูงใจ   การ
ธ ารงรักษาบุคลากร และการจัด
สวัสดิการ  

102 
การประเมิน 
สมรรถนะ 

เทคนิคการเตรียมตัวประเมิน
สมรรถนะ เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น ของพนักงานราชการ 

  
วันที่ 
15 

  
วัน
ที่ 
20 

3,000 
บาท 

 
 
หมายเหตุ 
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1. ส่งใบสมัคร และช าระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม 7 วัน (ติดต่อ
สอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 081-6622233, 098-2490099 e-mail: 
hpdccenter@gmail.com) 
2. ค่าลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่าย ที่อยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 128/32 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105560095493 
3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 081-6622233, 098-2490099 หรือ 
https://www.hpdcthailand.com  

 
5. สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ 402 ซ.เรวดี ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครและจะส ารองห้องพักไว้ให้หากระบุมาในใบสมัคร 
 
6.งบประมาณ 

6.1 รหัสชื่อหลักสูตร 101 งานทรัพยากรมนุษย์ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,800 บาท 
6.2 รหัสชื่อหลักสูตร 102 การประเมินสมรรถนะค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
หัวหน้างาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ที่เข้าการอบรม สามารถปรับความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การลดความขัดแย้ง การปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
บุคลากร และน าทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในงานของตนเอง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างาน
ให้แก่บุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  
 
 
         

             ลงชื่อ            
       (นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา) 

       ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

mailto:hpdccenter@gmail.com
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ก าหนดการหลักสูตร 101 งานทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่1 วันที ่2-3 ธันวาคม รุ่นที่2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 60 

วันแรก วิทยากร    นายพิชาวุธ  เพ็งทอง  
หัวข้อ 1.  เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน 
9.00 - 10.30 น.             1.1 หลักการและแนวคิดของการประเมนิค่างาน (Job Evaluation) 
                                 1.2 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ 
                                 1.3 ขั้นตอนของการประเมินค่างาน 
                                 1.4 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน 
10.30 - 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.           1.5 ฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์งานด้วย Position Analysis Questionnaire (PAQ) 
                                 1.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินคา่งานแบบ 
                                     Civil Service Commission (CSC Guide Charts) 
                                 1.7 การมอบหมายงาน 
12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน  
หัวข้อ 2.  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขในการประเมินผล 
13.00 - 14.30 น.           2.1 หลักการและแนวคิดของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน  
                                 2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ 
                                 2.3 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบต่าง ๆ 
                                 “การก าหนดตัวช้ีวัดจากผลผลติหรือผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ผูร้ับบริการ” 
14.30 - 14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30 น.           2.4 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบต่าง ๆ (ต่อ) 
                                 “การถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากบนลงล่าง” 
                                 2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบต่าง ๆ (ต่อ) 
                                    2.5.1 “การก าหนดตัวช้ีวัดตามกระบวนการท างาน” 
                                    2.5.2 “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
                                             (Competency)” 
 
วันที่สอง วิทยากร    ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม                    
หัวข้อ 3.  เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร  
 9.00 - 10.30 น.           1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงาน 
                                1.2 สาเหตุของการเกดิพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
10.30 - 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 - 12.00 น.          1.3 ภารกิจ วิธีการและกิจกรรม ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                                1.4 การป้องกันสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
หัวข้อ 4.  เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธ ารงรักษาบุคลากร   .                                   
และการจัดสวัสดกิาร 
13.00 - 14.30 น.           2.1  การบริหารความขดัแย้งในองค์กร สู ่productive conflict 
                                       และ เทคนิคการลดความขัดแย้ง 
14.30 - 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.00 - 16.30 น.           2.2  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 
                                 2.3 วิธีการธ ารงรักษาบุคลากร และการจัดสวสัดิการ 
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หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

ก าหนดการหลักสูตร 102 การประเมินสมรรถนะ รุ่นที่1 วันที่ 15 ธันวาคม รุ่นที่2 วันที่ 20 ธันวาคม 60 
 

วิทยากร    ผศ. ดร. นิภา แก้วศรีงาม                                                                  
หัวข้อ  1. เทคนิคการเตรียมสมรรถนะของพนักงานราชการ เพ่ือรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น  
 9.00 - 10.30 น.            1.1 สมรรถนะร่วมของพนักงานราชการ 5 ด้าน  
                                 1.2 ระดับสมรรถนะที่คาดหวังในแตล่ะกลุ่มงาน 
10.30 - 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
10.45 - 12.00 น.           1.3 ขอบเขตการประเมิน”ผลสัมฤทธ์ิของงาน” (ผลงาน และความส าเร็จของงาน) 
                                 1.4 ขอบเขตการประเมิน” พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” 
12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน  
หัวข้อ  2. ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของตนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
13.00 - 14.30 น.           2.1  การฝึกปฏิบัติรายบุคคล 
14.30 - 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15 - 16.30 น.           2.2  การฝึกปฏิบัติแบ่งตามกลุ่มงาน และระดับของต าแหน่ง 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
 

ช่ือ……………………………………………………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………E-mail Address…………………………………………………….. 

รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………วันท่ี………………………………………ค่าลงทะเบียนท่ีช าระ........................... 

รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………วันท่ี………………………………………ค่าลงทะเบียนท่ีช าระ........................... 

หน่วยงานที่สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่เลขท่ี…………………………ซอย…………………………………ถนน………………………………

ต าบล…………………………………………………….....อ าเภอ…………………………………………

จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณยี…์……………………………………………….

โทรศัพท…์………………………………………โทรสาร……………………………………… 

การรับสมัครและช าระค่าลงทะเบยีน 

1.ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน ทางอีเมล์: hpdccenter@gmail.com หรือโทรสาร 

(FAX) หมายเลข 02-1293136   

2.โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีอยุธยา ประเภท ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี บริษัท ศูนย์พัฒนา

ศักยภาพบุคคล จ ากัด เลขท่ีบัญชี 013-0-28716-4 เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์หรือทางโทรสาร 

และกรณุาเขยีนรายช่ือผูเ้ข้ารับการอบรม ช่ือหน่วยงานและช่ือหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน 

3. ออกใบเสร็จในนาม ช่ือและที่อยู่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การรับประธานอาหาร ( ) ทั่วไป  ( )อ่ืนๆ (…………………………….) 

ส ารองห้องพักเดี่ยว ราคา 1400 บาท (เตียงเดี่ยว)………… ห้อง เข้าพักวันท่ี……………………ถึงวันท่ี………………............ 

ส ารองห้องพักคู่ราคา 1400 บาท (เตียงคู่) …………………..ห้อง เข้าพักวันท่ี………………….…..ถึงวันท่ี………………........... 

ช าระค่าท่ีพักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะส ารองห้องพักโรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พร้อมอาหารเช้า  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-6622233, 098-2490099 หรือ https://www.hpdcthailand.com  

 

ลงช่ือ……………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………………....) 

ต าแหน่ง……………………………………………………………….. 

วันท่ี…………………………………………………………………...... 

mailto:hpdccenter@gmail.com

