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1. วัตถุประสงค 

     เพ่ือใหสํานักหอสมุดมุดกลางมีกระบวนงานดานการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ โดยมีการ

แสดงรายละเอียดของการทํางานอยางชัดเจน มีความถูกตอง สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานและสราง

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลางอยางมีประสิทธิภาพ 

          2. ขอบเขต 

     กระบวนงานดานการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลางประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

  1) การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

  2) การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

  3) การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

  4) การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

          3. นิยาม 

     การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ 

มีทักษะ ทัศนคติ รวมถึงประสบการณ ท่ีทําใหบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ และ

ประสบการณใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร สอดคลองกับความตองการขององคกร และ

สอดคลองกับสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรของ

องคกร นโยบายของผูบริหาร สมรรถนะของตําแหนง และวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรตามตําแหนงท่ีมี

ชองวางใดท่ียังขาดสมรรถนะนั้นๆ อยู รวมถึงผลการสํารวจความตองการในการฝกองรมของบุคลากร วา

บุคลากรในสังกัดยังขาดความรูหรือทักษะดานใดท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

    การพัฒนาบุคลากรแบบช้ันเรียน (Classroom) หมายถึง กระบวนการท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู 

ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ หรือความชํานาญ ความสามารถของบุคคลใหมีเทคนิควิชาการ ในการทํางาน 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม หรือเพ่ือใหเกิดทักษะในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การ

ฝกอบรมหมายถึง การพัฒนาหรือฝกอบรมบุคคลใหเหมาะหรือเขากับงานหรือการทํางาน ในรูปแบบการ

ฝกอบรม สัมมนา และประชุมหารือเสวนา 

 การพัฒนาบุคลากรแบบนอกช้ันเรียน (Non-Classroom) หมายถึง กระบวนการท่ีชวยสนับสนุน 

หรือสรางบรรยากาศการเรียนรูของคนในองคกร โดยบุคลากรสามารถเรียนรูผานระบบออนไลน หรือเรยีนรู

จากรุนพ่ี หรือหัวหนา หรือการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงชวยใหบุคลากรไดรับความรู ทักษะ ความคิด 

ทัศนคติ หรือประสบการณ ในการทํางานไดดียิ่งข้ึน โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาแบบนอกชั้นเรียน 

เชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ (Knowledge Management) เพ่ือ

งายตอการสืบคนขอมูล หรือนําความรูท่ีมีอยูในตัวคนออกมาเปนคูมือ และงายตอการนําความรู เทคนิค และ

ประสบการณไปปรับประยุกตใชงานตอไป 
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4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

    4.1 วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

         4.1.1 กําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง โดยการศึกษา วิเคราะห

ปจจัยในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงฯ นโยบายผูบริหาร คําบรรยายลักษณะ

งาน (Job Description) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) ขอมูลการสรุปผลการประเมินการฝกอบรม 

รวมถึงแนวโนมหรือ Trend ในปจจุบันท่ีเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีสรางโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุกและ

เรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร วาควรจะพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบาง ท่ีเปนประเด็นสําคัญ 

         4.2.2 วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร โดยแบงออกเปน ดังนี้ 

       1) วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทําแบบสํารวจ

และมีการนําเสนอหลักสูตรและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหบุคลากรเสนอหลักสูตรเองได  

       2) วิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะในการพัฒนาบุคลกร โดยการนําผลการประเมิน

สมรรถนะมาวิเคราะหวาสมรรถนะใดมีชองวางกับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

       3) จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยนําเรื่องท่ีมีความจําเปนและมี

ความสําคัญเรงดวนจากการวิเคราะหความจําเปนมาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือนํามาวางแผนการพัฒนา

บุคลากรตอไป 

      4.2 วางแผนการพัฒนาบุคลกร 

            1) ออกแบบการพัฒนา 

      - กําหนดรูปแบบ วิธีการ หลักสูตรท่ีจะพัฒนา โดยนําผลสรุปการวิเคราะหความจําเปน

ในการพัฒนาบุคลากร มาใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการท่ีจะพัฒนาบุคลากร เพ่ือ

ดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป 

      - วางแผนการดําเนินการ เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป 

           2) วางแผนการดําเนินงาน 

     นําผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากนโยบายผูบริหาร ผลการประเมินการฝกอบรม 

ผลการประการปฏิบัตงิานและสมรรถนะ และผลการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร มากําหนดความ

จําเปนเรงดวน ลําดับความสําคัญ งบประมาณ และชวงเวลาในการพัฒนาบุคลากร จัดทําเปนแผนพัฒนา

บุคลากร และประชาสัมพันธใหบุคลกรทราบหลักสูตรและชวงเวลาการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตอไป 

     4.3 การพัฒนาบุคลากร ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร แบงเปน 2 รูปแบบ 

ดังนี้ 

 1) แบบชั้นเรียน (Classroom) : ฝกอบรม สัมมนา เสวนา รูปแบบการฝกอบรมและพัฒนา

โดยการเรียนรูในหองเรียนเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการฝกอบรม สัมมนา เสวนา เรื่องท่ีเก่ียวกับการบอก

กลาวใหทราบถึงขอมูลและใหคําแนะนําตางๆ โดยอาศัยผูบรรยาย/วิทยากรเปนผูถายทอดความรูใหกับผูผูเขา

รับการอบรม โดยผูฝกอบรม/พัฒนาในรูปแบบการเรียนรูในหองเรียน ประกอบดวยวิธีการบรรยาย (Lecture) 

และวิธีการอภิปราย (Discussion) 
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 2) แบบนอกชั้นเรียน (Non-Classroom) ประกอบดวย 

    - การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) เปนรูปแบบท่ีใชการสงเสริม/จัดใหเกิดการ

สื่อสารกันระหวางกลุมคน เพ่ือใหเกิดการถายทอดขอมูลความรู การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็นและประสบการซ่ึงกันและกัน โดยการฝกอบรม/พัฒนาในรูแบบการแบงปนความรู (Knowledge 

Sharing)  

    - การเรียนรูผานระบบออนไลน (Online Self Learning) รูปแบบการฝกอบรม/พัฒนา

โดยการเรียนรูผานระบบออนไลน เปนรูปแบบท่ีชวยใหผูเขารับการอบรมสามารถเรียนรูไดหลายชองทางเพ่ือ

ชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับผูเขารับการฝกอบรม 

    - การเรียนรูดวยวิธผีสมผสาน (Blended Learning) เปนการผสมผสานหลายๆ รูปแบบ

ของการฝกอบรมและพัฒนา เชน การผสมผสานระหวางการเรียนในชั้นเรียน และการเรียนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสเขาไวดวยกัน 

    - การศึกษาดูงาน (Field Trip) เปนการนําผูเขารวมฝกอบรม/พัฒนาไปชมกระบวนการ 

สถานท่ีสภาพแวดลอมจริง ไดแก ภาพ เสียง เครื่องมือ บรรยากาศ ในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว ซ่ึงไมสามารถ

นํามาแสดงในหองเรียนได เพ่ือใหไดประสบการณตรงและไดเห็นภาพรวม ท้ังนี้การศึกษาดูงานท่ีมี

ประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผูศึกษาดูงานสามารถรูวิธีท่ีจะนําสิ่งท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับ

วัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือการนํามาใชในชีวิตจริง เปาประสงคของการพัฒนา เพ่ือใหขอมูล เพ่ือเกิด

กระบวนการคิด และเพ่ือพัฒนาทัศนคติ 

5. เอกสารอางอิง 

        5.1 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏบิัติงานและแผนการพัฒนาพนักงาน 

        5.2 แบบสํารวจความตองการฝกอบรมสําหรับบุคลากร 
 


