
  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 1 อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ี กรมปศุสัตว์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖ เป็นกรอบในการขับเคล่ือนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร             
และพัฒนาบุคลกรให้ทันกระแสการเปล่ียนแปลง เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างเป็นระบบส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง สร้างสมดุลระหว่างการท างานและการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี อันส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดยมิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ            
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรกรมปศุสัตว์มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  บรรลุ                    
ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา            
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์           
ท่ี 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  พ .ศ.  2560 -2565                  
และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างขีดความสามารถ              
และสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์สู่สากล มุ่งเน้นในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร ด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมท้ังมีความเช่ียวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
มขีีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ นั้น 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปี
งบประมาณ  2564 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้มีความรู้                 
ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง 
 
   

 
3. ขัน้ตอนการด าเนิน 
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3. ขั้นตอนการด าเนิน 
 3.1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
 3.2  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
 3.3  ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 สรุปผลและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฯ  

4. กลุ่มเป้าหมาย   
ข้าราชการ/พนักงานราชการ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 รวมทั้งส้ิน 49 คน/รอบ ประกอบด้วย 

 4.1 ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 43 คน/รอบ 
 4.2 ปศุสัตว์เขต 1 จ านวน 1 คน/รอบ 
 4.3  วิทยากร จ านวน 1 คน/รอบ 
 4.4 คณะท างาน จ านวน 4 คน/รอบ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  จ านวน 2 รอบ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1 วัน 
 รอบท่ี 2  กรกฎาคม  - สิงหาคม  2564   จ านวน 1 วัน 

6. สถานที่ด าเนินการ 
  - ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 1  อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 

7. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
 7.1  หัวข้อวิชา หลักเกณฑก์ารคิดวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 ช่ัวโมง                          

 วัตถุประสงค ์  :  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคิดวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายละเอียด : หลักการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์               
ท่ีถูกต้อง 

 วิธีการ :  การบรรยาย 
 วิธีประเมินผล : การประเมินความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับ 

 7.2 หัวข้อวิชา องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงค ์  :  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ

คิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 รายละเอียด : องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการ :  การบรรยาย 

  วิธีประเมินผล : การประเมินความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับ  
 
 
 
 
 

7.3 หัวข้อวิชา.... 
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 7.3 หัวขอ้วิชา วิธีการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 วัตถุประสงค ์  :  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับวิธี 
   การเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 รายละเอียด : วิธีการเก็บข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการ :  การบรรยาย 

  วิธีประเมินผล : การประเมินความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับ 

8. วิทยากร 
 - ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

9. ที่ปรึกษาโครงการ 
 9.1  นายประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 
 9.2  นางสุกัญญา  วิเชียรกร ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 9.3  นายวิเชียร  จารุเพ็ง ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
 9.4  นายรัชพล  หลิมวัฒนา ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 9.5  นางกัญยา  อาษายุทธ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 9.6  นางมยุรี  ประทุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวกนกพิชญ์  ทองรุ่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

11. คณะท างาน 
   11.1  นางเพ็ญแข  สายเช้ือ  นักวิชาการสถิติช านาญการ 
       
 11.2  นางสาวกนกพิชญ์  ทองรุ่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    

11.3  นางสาวสุกัญญา  กระจับเงิน     นักวิชาการสัตวบาล       
11.4  นายสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข    นักวิชาการสัตวบาล        

12. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม 
 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ข้อมลูผลการปฏิบัติงาน 
 13.2  เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ และมีความเข้าใจองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
 13.3  เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ และมีความเข้าใจ ในวิธีการเก็บข้อมูลผลการปฏบิัติงานอย่างถูกต้อง 
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  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต 1 อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี

(รอบที่ 1/2564) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันพธุท่ี 24 กุมภาพันธ์  2564 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.30 น. ช้ีแจงโครงการฯ ประเมินผลก่อนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
 09.30 - 10.00 น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
  โดย นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 
 10.00 - 11.00 น. หัวข้อวิชา หลักการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดย ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 11.00 - 12.00 น. หัวข้อวชิา องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดย ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
          12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 15.00 น หัวข้อวิชา วิธีการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
  โดย ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
 15.00 - 15.30 น ท าแบบประเมินผลหลังอบรมและสรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
 15.30 - 16.00 น. พิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
  โดย นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ : 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 10.00 น.และ  14.30 น. 
  2. ก าหนดการดังกล่าว สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
  3.  ติดต่อประสานงาน นางสาวกนกพิชญ์ ทองรุง่ (098-2616531 ) 


