
คูมื่อ
การจดัท าแผนพฒันาบคุลากร ตามความจ าเป็น

(Training Need) 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า



ค ำน ำ

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากร จึงมีนโยบายให้การ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ  
สมรรถนะ มีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานและพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสามารถตอบสนองต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของ
โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคลากรของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามส่วนขาด
และความจ าเป็นและสอดคล้องกบัภารกิจท่ีหน่วยงานได้รับมอบหมาย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
พฒันาบุคลากร ดงัน้ี

1. พฒันาตามนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
2. รองรับเพื่อเป็นศูนยเ์ช่ียวชาญ / Service Plan
3. เพื่อรองรับการขยายงาน
4. เพื่อบริหารความเส่ียง
5 . เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะของบุคลากร

ดงันั้นกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จึงไดจ้ดัท าคู่มือการ
จดัท าแผนพฒันาบุคคลากร ตามความจ าเป็น (Training Need) เพื่อให้กลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาลได้
ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้กิดความเขา้ใจใน
รายละเอียดต่างๆเพิ่มมากข้ึนต่อไปและสามารถวางแผนพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป

นางสาวธญัธร ธรรมรักษ์
นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี



แบบฟอรม์แผนพฒันาบคุลากร
ตามความจ าเป็นในการฝึกอบรม



การระบุความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร

(ตามเกณฑพ์ฒันาบคุลากร)

พฒันาตามนโยบาย ยทุธศาสตร ์

(เนน้แผนยทุธศาสตรข์องโรงพยาบาลเป็นหลกั)

การรองรบัเพ่ือเป็นศนูยเ์ช่ียวชาญ / Service Plan 

เพ่ือรองรบัการขยายงาน

เพ่ือบรหิารความเส่ียง

เพ่ือเพิ่มพนูความรู ้/ ทกัษะ ของบคุลากร



การก าหนด 
วธิใีนการพัฒนาบุคลากร

การพฒันาด้วยตนเอง ความหมาย

S = Self – Direct 
Study

การศกึษาดว้ยตนเอง

E = E - Learning การเรยีนรูผ้่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์

การพฒันาโดยผู้บังคับบัญชา ความหมาย

OJT = On The Job Training สอนงานในขณะปฏิบติังานจริง

A     = Assignment มอบหมายงาน / เพ่ิมงาน

O     = Orientation การหมุนเวียนงาน

กำรพฒันำโดย
ขออนุมตัิเข้ำประชุม/อบรม/

สัมมนำ

ควำมหมำย

M = Meeting / T= Training /
S = Seminar

ประชมุ / อบรม /สมัมนา

KS & KM  = Knowledge skill 
& Knowledge Management

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้/ การจดัการ
ความรู้



วธีิการพฒันาสมรรถนะ(Development Tool)

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning)

การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นเทคนิคในการพฒันาของบุคลากร โดยบุคลากรเรียนรู้
โดยตนเองเนน้การฝึกฝน ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น อ่านหนงัสือ หรือศึกษาระบบจาก Work Instruction หรือคน้ควา้ผ่านช่องทาง 
Internet หรือเรียนรู้จาก E- Learning หรือการสอบถามผูรู้้ ซ่ึงวิธีน้ีเหมาะกบัผูท่ี้ชอบ
การเรียนรู้ และพฒันาตนเอง การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

E =  E- Learning

การเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Computer – based 
Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผา่นช่องทางการส่ือสาร อาทิ Internet , E-Learning 

S = Self – Directed Study

การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยส่ืออ่ืนท่ีไม่ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ (Non 
Computer – based Learning) เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีไม่ผา่นคอมพิวเตอร์ เช่น 
หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ์

วธีิการพฒันาสมรรถนะ(Development Tool)



วธีิกำรพฒันำโดยผู้บงัคบับญัชำ

กำรสอนงำนในขณะปฏบิัติงำนจริง (On The Job Training)

เป็นการสอนงานจริง หนา้งานจริง เป็นการใหค้  าแนะน าในลกัษณะตวัต่อตวั หรือเป็นกลุ่มเล็กใน
พื้นท่ีท างาน โดยมีผูส้อนท่ีเป็นหวัหนา้งานหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมีความเช่ียวชาญท าหนา้ท่ี
ประกบเพื่อธิบายหรือช้ีแนะ

กำรมอบหมำย (Assignment )

1. กำรมอบหมำยแบบเพิม่ปริมำณงำน (Job Enlargement)
เป็นการมอบหมายงานท่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นงานท่ีขั้นตอนงานคลา้ยกบังานเดิมท่ีเคย

ปฏิบติัหรืออาจจะเป็นงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั แต่งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ยากหรือไม่
ตอ้งใชค้วามคิดเชิงวเิคราะห์มากนกั

2. กำรมอบหมำยงำนแบบเพิม่คุณค่ำงำน (Job Enrichment)
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร เนน้การมอบหมายงานท่ียากหรือทา้ทาย

มากข้ึน ตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนมากกวา่เดิม เน่ืองจากเป็นงาน
ท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั

กำรหมุนเวยีนงำน (Orientation)
เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาความสามารถใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เนน้การใหบุ้คลากร

หมุนเวยีนงานจากงานหน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึง เพื่อเรียนรู้งานนั้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด 



วิธีการพัฒนาโดยการ ประชุม อบรม สัมมนา

การประชมุ อบรม สมัมนา เป็นการพฒันาบคุลากรใหเ้กิดความรูใ้หม่ๆ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การจัดการความรู้

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knoeledge Sharing) เป็นขั้นตอนการจดัการความรู้
ขั้นตอนหน่ึงท่ีเนน้การจดัการความรู้ฝังลึกท่ีมีอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) โดยการเล่าเร่ือง
(Story Line) หรือการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหบุ้คลากรเล่าประสบการณ์ท่ีเป็น
ความส าเร็จเลก็ๆในการท างานตามประเดน็ความรู้หลกั หรือเป็นการจดัใหค้นแลกเปล่ียนเร่ือง
เล่าความส าเร็จซ่ึงกนัและกนั (Successes Story Sharing)

การจดัการความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวัคน หรือเอกสาร พฒันาเป็นองคค์วามรู้และมีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้อยา่งเป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูป้ฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ


