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รายงานสรุปความคิดเห็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ” 

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร 

 

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

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการ

พัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ของกระบวนการพัฒนา 

ทั้ง ๓ กระบวนการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยใหมีผลใชบังคับสําหรับขาราชการ 

พลเรือนสามัญที่บรรจุเขารับราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป นั้น เพื่อใหการดําเนินการ

พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดนีั้น  

สพข. จึงเห็นควรใหมีการสอบถามความคิดเห็นของกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ 

ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อมาประกอบการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสวนที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงคของการประเมิน 

   เพื่อใหสวนราชการสามารถนําแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผล 

การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตของการประเมิน 

๑. การประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินกระบวนการพัฒนาทั้ง ๓ กระบวนการ ไดแก  

การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๒. ศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๔๘ คน 

ของจํานวนผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๒๒ 

๓. แบบรายงานความคิดเห็น แบงเปน ๓ สวน ประกอบดวย สวนที่ ๑ การปฐมนิเทศ 

สวนที่ ๒ การเรียนรูดวยตนเอง และสวนที่ ๓ การอบรมสัมมนารวมกัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
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[สวนที่ ๑]   เรื่อง  การปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงค  : เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เขาใจถึง

สภาพแวดลอมการทํางานในหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางองคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน

และหนาที่ความรับผิดชอบ ความสําคัญของภารกิจที่มีตอประชาชน สังคม ประเทศชาติ ไดรับทราบโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง โอกาสความกาวหนาในอาชีพขาราชการ เพื่อใหมีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการ

ทํางานรับราชการ 

  ประเด็นคําถาม  

๑.๑ นอกเหนือจากการใหหัวหนาสวนราชการในสวนกลาง และผูบริหารระดับอํานวยการ

ขึ้นไปในสวนภูมิภาค เปนผูถายทอดถึงภารกิจความรับผิดชอบของสวนราชการที่มีตอราชการนโยบาย 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โอกาสในการพัฒนา ฝกอบรม ดูงาน โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 

ในสวนราชการแลว  สวนราชการของทานมีวิธีการปฐมนิเทศที่เพิ่มเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. 

กําหนดหรือไม 

พบวา สวนราชการดําเนินการปฐมนิเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว มีจํานวน 

๗๘ แหง และสวนราชการที่มีวิธีการปฐมนิเทศเพิ่มเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว มีจํานวน 

๒๒ แหง อาทิ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กรมปาไม กรมอนามัย  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ฯลฯ เปนตน 

ทั้งนี้ วิธีการที่สวนราชการดําเนินการเพ่ิมเติมจากแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยสรุป ดังนี้ 

(๑) การกําหนดใหขาราชการบรรจุใหมไปเรียนรูงานตามสํานัก/กองตาง ๆ  

(๒) การไปศึกษาดูงานหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค หรือพ้ืนที่จริง  

(๓) มีการประเมินพฤติกรรมของขาราชการบรรจุใหมกอนการปฐมนิเทศ  

(๔) การฝกปฏิบัติงานตามสายงาน หรือสายงานหลักในหนวยงานกอนการปฐมนิเทศ  

(๕) การมีกิจกรรมการเรียนรูเปนผูใหและผูสรางสิ่งที่ดีใหสังคม เพื่อสังเกตพฤติกรรม 

(๖)    การแยกกลุมขาราชการบรรจุใหม เชน กลุมวิชาชีพเฉพาะ  อบรมสัมมนารวมกันเฉพาะ 

(๗) ระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

(๘) การฝกงานใหครบทุกสายงานกอนบรรจุลงปฏิบัติงานจริง 

(๙) ใหบุคลากรของสวนราชการที่เปนตนแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

(๑๐) เปดวีดิทัศน เกี่ยวกับภารกิจและขอมูลตาง ๆ ใหชม 
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 ๑.๒  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลเพื่อวัดระดับความเขาใจเกี่ยวกับองคกร วิสัยทัศน 

พันธกิจผูบริหารและโครงสรางขององคกรของขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการในสวนราชการของทานคืออะไร 

 พบวา สวนราชการมีการใชเครื่องมือวัดการประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย 

แบบประเมิน สังเกตการณ สัมภาษณ และอ่ืน ๆ (รายงานรูปเลม รายงานการปฐมนิเทศ) ดังนี้ 

 

เครื่องมือวัดการประเมินผล จํานวนคําตอบ 

แบบประเมิน  ๖๓ 

สังเกตการณ  ๒๐ 

สัมภาษณ ๑ 

อื่น ๆ ๗ 

แบบประเมินและสังเกตการณ ๓๒ 

แบบประเมินและสัมภาษณ ๑ 

สังเกตการณและสัมภาษณ ๕ 

แบบประเมิน สังเกตการณ และสัมภาษณ ๗ 

แบบประเมิน และอ่ืน ๆ ๕ 

แบบประเมิน สังเกตการณ และอื่น ๆ ๓ 

สังเกตการณ และสัมภาษณ ๔ 

รวม  ๑๔๘ 
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[สวนที่ ๒]   เรื่อง  การเรียนรูดวยตนเอง 

วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําเอกสารชุดการเรียนรูดวย

ตนเอง “หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา และจัดทําเปนบทเรียน 

หลักสูตร e-Learning “รหัส 001 M หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๑๓ วิชา 

  ประเด็นคําถาม 

  ๒.๑ สวนราชการของทานเลือกใชวิธีการใดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเรียนรูดวยตนเอง 

  พบวา สวนราชการสวนใหญใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการเลือกใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง หลักสูตร e-Learning คิดเปนรอยละ ๘๗.๑๖ และชุด

เอกสารการเรียนรูดวยตนเองคิดเปน รอยละ ๑๒.๘๔ ของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของชุดการเรียนดวยตนเอง และหลักสูตร  e-Learning ที่สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด โดยสรุป ดังนี้ 

 

เอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง   e-Learning 

- มีรูปแบบความสวยงามมากกวา e-Learning 

- เนื้อหาเนนตัวอักษร ไมมีสื่อการสอน และแบง

เนื้อหาออกเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 

 

- เนื้อหาควรมีเฉพาะแบบทดสอบ แลวใหขาราชการ 

ที่บรรจุใหมไปศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเองจากสื่อใด

ก็ได   

- website ของสํานักงาน ก.พ. บางครั้งเขายาก 

- รูปแบบของตัวอักษรควรเพิ่มขนาดตัวอักษร   

- เพิ่มชองทางการเรียนรูผาน app มือถือ หรือ Smart 

Phone 

- การเก็บเวลาเรียนของผูที่เขาเรียน ควรมีการปรับปรุง

การเขาทําขอสอบ Pretest, Posttest ที่อาจมีการใช

วิธีการผิด ๆ ในการทําขอสอบ เชน อาจจะมีการ login 

เขาไปทําขอสอบเฉพาะบุคคล 

- ควรมีการปรับปรุงขอมูล ขอสอบใหทันสมัย ควรปรับ

การถาม-ตอบ ใหมีผลกับการสอบ /ระบบมีการ

ตอบสนองตลอดเวลา 

- มีรูปแบบการนําเสนอที่สามารถเรียนรูไดงายแตควร

ปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัยมากขึ้น เชน ระบบเสียง 

ภาพประกอบ  
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[สวนที่ ๓]   เรื่อง  การอบรมสัมมนารวมกัน 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับการปลูกฝง

ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสราง

สายสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณและการลงมือ

ปฏิบัติจริง 

  ประเด็นคําถาม 

  ๓.๑  สวนราชการของทานเปนผูดําเนินการเอง หรือไดรับมอบหมายใหจัดอบรมสัมมนา

รวมกันระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือไม อยางไร 
 

การดําเนินการจัดอบรมสัมมนารวมกัน จํานวนคําตอบ 

เปนผูจัดอบรมสัมมนา ๔๘ (๓๒.๔๓) 

ไมไดเปนผูดาํเนินการจัดอบรมสมัมนา ๑๐๐ (๖๗.๕๖) 

 

  ๓.๒  ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหสวนราชการสามารถสงขาราชการไปอบรมสัมมนา

รวมกันในกลุมกระทรวงเดียวกันนั้น  หนวยงานของทานมีความพรอมที่จะรับขาราชการจากสวนราชการ 

อื่นหรือไม อยางไร 

 พบวา มีผูใหความเห็นวามีความพรอมที่จะรับขาราชการจากสวนราชการอื่นเขา

อบรมสัมมนารวมกัน จํานวน ๒๒ แหง และที่ไมมีความพรอม จํานวน ๙๓ แหง โดยมีเหตุผล โดยสรุปดังนี้ 

 

เหตุผลความพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

เหตุผลความไมพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

- เปนสวนราชการที่ตองดําเนินการในภาพกระทรวง 

(สํานักงานปลัดกระทรวง) ประกอบกับมีสํานัก

พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ฝกอบรมอยูแลว และมี

ความเชี่ยวชาญการจัดฝกอบรม 

- มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งคณะกรรมการ

มาจากหนวยงานในสังกัด 

- มีศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความสามารถและมี

ประสบการณที่มีทักษะพรอมในการดําเนินงาน 

 

  

- ขาดความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนงบประมาณ

สําหรับการอบรมขาราชการจากหนวยงานอื่น  

- เปนสวนราชการขนาดเล็ก อัตรากําลังนอย 

งบประมาณจํากัด 

- พันธกิจ วิสัยทัศน ทักษะ แนวคิด ฯลฯ แตละ 

สวนราชการทีแ่ตกตางกัน 

- บุคลากรไมเพียงพอ  

- ขอจํากัดเรื่องคน เงิน สถานที ่

- มีภารกิจตามแผน และงานตามนโยบายอยูแลว  

ที่จะตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  

- ขาดประสบการณในการจัดอบรมสัมมนา 



๖ 
 

   

เหตุผลความพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

เหตุผลความไมพรอมท่ีจะรับขาราชการจาก 

สวนราชการอื่นเขาอบรมสัมมนารวมกัน 

 

  

- ระเบียบการเบิกจาย และการตั้งงบประมาณ 

ไม เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอื่นภายนอกสวน

ราชการ 

- สะดวกที่จะสงขาราชการไปอบรม ฯ มากกวา

เพราะหนวยงานมิไดจัดการอบรม ฯ รวมกันอยูแลว 

- อัตราการบรรจุใหม จํานวนคอนขางมาก และเปน 

ลักษณะสายงานเฉพาะ จึงไมสามารถรองรับจาก 

สวนราชการอื่น เพ่ิมเติมได 

- เปนสวนราชการระดับกรม 

- หลั กสู ตรการอบรมเป นองค ความรู เ ฉพาะ

หนวยงาน 

 

๓.๓  การจัดอบรมสัมมนารวมกันระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือสวนราชการ

ที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี มีขอจํากัดเชนไร 

 พบวา มีความเห็นของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ 

มีหัวหนาส วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

จํานวน ๘ สวนราชการ ซึ่งประกอบดวย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

กรมประชาสัมพันธ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค สํานักขาวกรองแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ. เห็นวามีขอจํากัด และไมมีขอจํากัดในการอบสัมมนา

รวมกัน โดยสรุปดังนี้ 

 

มขีอจํากัดในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน ไมมีขอจํากัดการจัดอบรมสัมมนารวมกัน 

- มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของสวนราชการ 

- จํานวนขาราชการที่บรรจุในแตละครั้งมีจํานวน

ไมมาก ทําใหไมคุมคาในการจัดอบรม 

- ระยะเวลาการบรรจุขาราชการไมพรอมกัน 

 - ไมมีตัวกลางในการประสานงาน   

 - ลักษณะของภารกิจแตละหนวยงานแตกตางกัน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑระเบียบที่ตอง

ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

- เปนสวนราชการขนาดใหญ 

 



๗ 
 

๓.๔  จากการที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. ทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรม

สัมมนารวมกันของสวนราชการตาง ๆ ทานคิดวา สํานักงาน ก.พ. ควรดําเนินการในเรื่องนี้อยางไร 

สวนราชการมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังนี ้

๑) สํานักงาน ก.พ. ควรดําเนินการเปนศูนยกลางในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน  

๒) ควรดําเนินการเพื่อใหมีขอมูลรวมกันในเรื่องกําหนดการ งบประมาณจากสวน

ราชการตาง ๆ ทั้ง ๓ กระบวนการ  

๓) กําหนดหลักสูตรกลางและเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.  

๔) ใหออกแบบสอบถาม online ในการประเมินผลทั้ง ๓ กระบวนการ เพื่อเปน

มาตรฐานกลาง ทําใหสามารถสรุปภาพรวมขอมูลขาราชการบรรจุใหมของภาครัฐทั้งหมดได  

๕) ควรเปนหนวยงานที่จัดอบรมขาราชการใหม หรือการปฐมนิเทศใหแกขาราชการ

พลเรือนของทุกสวนราชการ  

๖) มีวิทยากรกลาง  

๗) ควรจัดประชุมชี้แจงหัวหนาสวนราชการ  

๘) สํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานที่สามารถปลูกฝงการเปนขาราชการที่ดีและการเดิน

ตามรอยพระยุคลบาทไดดีมากกวาหนวยงานอื่น ๆ  

๙) ควรจัดอบรมใหสวนราชการ ถาสวนราชการระดับกรมรองขอ เพราะบางครั้งบรรจุ

ขาราชการไมกี่อัตรา เพื่อใหครอบคลุมระยะเวลาทดลองงาน 
๑๐) เปนพี่เลี้ยงในการจัดอบรมสัมมนารวมกันใหแกสวนราชการที่เปนผูดาํเนนิการจัด

อบรมสัมมนารวมกัน 

๑๑) ใหประกาศหนา web-site ขอมูลสวนราชการที่จดัการอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อให

สวนราชการสบืคนขอมูลไดวามสีวนราชการใดจัดการอบรมสัมมนาในชวงเวลาใด 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 




