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กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) 

  หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการศึกษาก่อนช่วงการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเพื่อใช้ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  
ในชั้นเรียน และเพื่อลดระยะเวลาในการฝึกอบรมด้วยวิธีการบรรยายในชั้นเรียนลง จึงกำหนดให้มีกิจกรรม
การศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) โดยให้ผ ู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรมศึกษาเร ียนร ู ้ด ้วยตนเองผ ่าน 
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal และ https://www.coursera.org ซึ ่งจะเริ่มเข ้าไป
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบได้ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดหัวข้อ
และระยะเวลาที่ศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กำหนดการกิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre-work) 

ที ่ หัวข้อ ส่งแบบบันทึกสะท้อน
การเรียนรู้ (Learning 
Refection Note) 

กำหนดการ 

๑ บันทึกสะท้อนการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning 
Reflection) นำไปใช้ในการสะท้อนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal 

 ศึกษาในลำดับ
แรก 

ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 

๑๓ มี.ค. ๖๖ 
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สืบค้นด้วยตนเอง) ใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
การทำงานกลุ่ม 

 ศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่
๑๓ มี.ค. ๖๖ 

๓ เร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง : BCG Model (สืบค้นด ้วยตนเอง)  
ใช้ประกอบการวิเคราะห์การทำงานกลุ่ม 

 ศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่
๑๓ มี.ค. ๖๖ 

๔ เรียนรู้ด้วยตนเองไม่จำกัดรูปแบบ :  Green and Sustainability  ศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 
๒๘ มี.ค. ๖๖ 

๕ เรียนรู้ด้วยตนเอง : ผ่านหมวดรายวิชา Leadership  
ทาง OCSC Learning Portal หรือ Coursera.org : 
Visionary leadership, identity & motivation : 
Become a meaning maker (ภาษาอังกฤษ)  
by Macquarie University อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

 ศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 
๒๘ เม.ย. ๖๖ 
แสดงหลักฐาน

หรือส่งใบ
ประกาศ 
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เมื ่อได้ศึกษาแต่ละหัวข้อแล้วให้ท่านบันทึกสรุปสิ ่งที ่ได้เรียนรู ้ลงในแบบสะท้อนการเรียนรู้  
ส่วนบุคคล (Individual Learning Reflection Note) เป็นรายประเด็น ๆ ตามแบบฟอร์มตามต่อไปนี้ 
https://forms.gle/CuNuyCtgjmHVZgLy9 

 
 

๒. ขั้นตอนการเข้าระบบ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal 

(๑) พิมพ์ URL: https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal เพ่ือเข้าระบบ e-Learning ของ
สำนักงาน ก.พ. 

 

 

 

(๒) Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ ID และ password ซึ่งจัดส่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาง e-mail ที่ได้แจ้งไว้ 
ในใบสมัคร 

 

 

username 

password 
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(๓) เมื่อ log in เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏเนื้อหาในข้อวิชา “Pre Work: หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘” ซึ่งท่านสามารถศึกษาเรียนรู้วิชาดังกล่าวได้ทันที 

 

๓. ขั้นตอนการเข้าระบบ https://www.coursera.org 
 

(๑) พิมพ์ URL: https://www.coursera.org เพ่ือเข้าระบบ 

 
 
(๒) สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) โดยกด Log in หรือ Join for free โดยสามารถสร้างใหม่หรือสมัครได้โดยใช้
บัญชี Gmail, Facebook หรือบัญชีผู้ใช้ Apple ได้ 
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(๓) เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จ ให้ค้นหาชื่อหลักสูตรที่กำหนด Visionary leadership, identity & motivation: 
Become a meaning maker เพ่ือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งจะปรากฏคำว่า “Enroll for Free” 
กดลงทะเบียน 

 
จากนั้นจะปรากฏ Pop up ให้เลือก Full Course, No Certificate เพื่อเรียนให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อน 
แล้วจึงค่อยกลับมาเลือก “Free Trial for 7 Days” เพ่ือทำการทดสอบและให้ได้ประกาศนียบัตรในภายหลัง 

 
 

(๔) ท่านสามารถดูหลักสูตรที ่ลงทะเบียนแล้วได้โดยกดเครื ่องหมายข้างชื่อของท่านทางขวามือ ซึ ่งจะมี  
Drop Down ปรากฏคำว่า My Course เมื่อกดเข้าไปจะเห็นรายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ และเห็นสถานะ
ของการเรียนได ้ดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง 
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ทั้งนี้  ๒ เว็บไซต์ข้างต้นมีรายวิชาอื่น ๆ ที่ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการในการพัฒนาตนเอง  
โดย http://learn.ocsc.go.th ไม่ม ีค ่าใช ้จ ่ายในการลงทะเบียนรายวิชา ส่วน  https://www.coursera.org   
อาจมีค่าใช้จ่ายในบางหลักสูตร 


