
การอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” 

------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ จากวิสัยทัศนตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐  ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ )  

ท่ีตองการนําพาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ซ่ึงมุงเนนการปรับรากฐานเพ่ือเปนคานงัดสูการตอยอดการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

ระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ซ่ึงมีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ “คนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนา” เพ่ือใหคนไทยเปนพลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความเคารพใน 

ความแตกตาง และมีจุดยืนทางจริยธรรม และในยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซ่ึงมุงเนนใหภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม สงผลใหระบบราชการตองปรับเปลี่ยนโครงสราง กฎระเบียบ วัฒนธรรม และ

กระบวนการทํางานแบบใหม เพ่ือใหภาคราชการมีระบบการทํางานท่ีเปนบูรณาการ เปดกวาง เชื่อมโยงกับ 

ทุกภาคสวน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีนวัตกรรม ทันสมัย และเตรียมพรอมสูการเปนรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส 

๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” สามารถตอบสนองความตองการ และความ

คาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลาย พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอ

การเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถดึงดูด 

รักษาจูงใจผูมีความรูความสามารถสูง อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ี

ซ่ือสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง 

และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร 

(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเปนขาราชการ  

และเจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหม กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตร

ปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training) ท่ี มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและ 

ทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) โดยมีตัวชี้วัด คือ (๑) ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐ 

มีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม และ (๒) มีระบบการปฐมนิเทศ และทดลองงาน 

ท่ีเขมขน หรือมีโรงเรียนขาราชการใหม รวมท้ังมีหลักสูตรการพัฒนาระหวางทดลองงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑   



๒ 

 
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหผูไดรับ

บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

ซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางท่ียังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและให

ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติใหสวนราชการมีหนาท่ี

ดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีท่ี

เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ

แทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

๑.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี โดยใหดําเนินการใน

กระบวนการ (๑) การปฐมนิเทศ (๒) การเรียนรูดวยตนเอง และ (๓) การอบรมสัมมนารวมกัน ท้ังนี้การ

ดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาใหเปนไปตามท่ีสํานักาน ก.พ. กําหนด 

๑.๕ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓/ ว ๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง

แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงใหสวนราชการใชแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ คลองตัว และมีประสิทธิผล โดยมีสํานักงาน ก.พ. ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางขอมูลในการ 

จัดอบรมสัมมนารวมกันของสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหประสานความรวมมือกันในการรับขาราชการจาก 

สวนราชการอ่ืนเขาอบรม 

๑.๖ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม 

ครั้ งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐ วันท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหปรับปรุงหลักสูตรการเปนขาราชการท่ี ดี  :  

ตนกลาขาราชการ โดยใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปน

ขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” ในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ กอนท่ีจะขยายผลเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 

ใหแกสวนราชการตอไป 

๑.๗ สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกันเพ่ิมเติมในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๖๖๑ อีกจํานวน ๑ รุน โดยใช “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” เพ่ือให

ขาราชการอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการไดรับการพัฒนากรอบความคิด และเกิดแรงบันดาลใจ 

ในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง และเพ่ือใหสถาบัน/หนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ และเพ่ือให

เครือขายมหาวิทยาลัยไดรวมสังเกตการณการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลา

ขาราชการ” ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 



๓ 

 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือใหขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหน าท่ีราชการเขาใจคุณลักษณะ

ขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

๒.๒ เพ่ือใหขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดแรงบันดาลใจในการ

เปนขาราชการผู มีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอ 

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๒.๓ เพ่ือใหสถาบัน/หนวยงานฝกอบรมของสวนราชการ และเครือขายมหาวิทยาลัยไดรวม

สังเกตการณการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” ซ่ึงเปนหลักสูตร 

ท่ีปรับปรุงใหม 

๓. หัวขอการฝกอบรม และรายละเอียด 

หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพ่ือสราง

การเรียนรู อาทิ กิจกรรมการออกคาย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู และกิจกรรม

บทบาทสมมติ โดยเนื้อหาหลักสูตรแบงเปน ๒ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี ๑ คุณลักษณะขาราชการ 

ยุคใหม และชุดกิจกรรมท่ี ๒ ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

๑. ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศไทยกับการทํางานของขาราชการ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ และแผน

ปฏิรูปประเทศไทยได  

๒) อธิบายความเก่ียวของสัมพันธของภารกิจของแตละสวนราชการกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนปฏิรูปประเทศไทยได 

๓) อธิบายไดวาการทํางานในฐานะขาราชการมีสวนชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผน

ปฏิรูปประเทศไทยอยางไร  

สาระสําคัญ 

๑) กรอบยุทธศาสตรชาติ  

๒) แผนปฏิรูปประเทศไทย  

วิธีการ บรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน 

 

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม 



๔ 

 
 

๒. คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายคุณลักษณะของขาราชการท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวไปสูการเปน

ประเทศไทย ๔.๐  

๒) อธิบายหลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความเปน

เลิศในการบริการประชาชนไดอยางถูกตองและครบถวน 

๓) ปรับตัวใหเทาทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนไปสู

การเปนประเทศไทย ๔.๐ 

สาระสําคัญ 

๑) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย ๔.๐ 

ไดแก การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค การทํางานแบบบูรณาการ และสรางจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบ การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

๒) หลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความเปนเลิศใน

การบริการประชาชน 

วิธีการ บรรยาย อภิปรายรวมกัน และการเรียนรูผานกิจกรรมบทบาทสมมติ 

๓. สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ  

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของขาราชการ

พลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบงชี้ได 

สาระสําคัญ 

สมรรถนะหลักสําหรับการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการท่ีดี 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางาน

เปนทีม 

วิธีการ  

การบรรยาย และการเรียนรูผานกิจกรรม  

๔. ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายเก่ียวกับประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนไดถูกตอง  



๕ 

 
๒) สามารถปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน 

สาระสําคัญ 

๑) มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

๒) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  

วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปรายรวมกัน 

๕. กิจกรรม “รู รัก สามัคคี”  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางานเปนทีม และเปนผูท่ีตระหนักถึง

การความสามัคคีในหมูคณะ 

สาระสําคัญ การทํางานเปนทีม การแกปญหาตาง ๆ และฝกความอดทนเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน  

วิธีการ กิจกรรมปฏิบัติภารกิจกลุม เพ่ือฝกการทํางานเปนทีม และผานความยากลําบากรวมกัน 

๖. งานพระราชพิธี และรัฐพิธี  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) แตงกาย และปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒) ถวายความเคารพ เดินแถว ฝกแถว ฯลฯ ไดอยางมีวินัย และพรอมเพรียงกัน 

สาระสําคัญ การปฏิบัติตน และการแตงกายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี รวมถึง 

การถวายความเคารพ การเดินแถว และการฝกแถว 

วิธีการ บรรยาย และฝกปฏิบัต ิ

 

 

๑. ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของการเปน

ขาราชการท่ีดี บทบาท หนาท่ี และคุณคาของอาชีพขาราชการ 

สาระสําคัญ  

๑) ความหมายของคําวา “ขาราชการ” บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ขาราชการ 

๒) คุณคาของอาชีพขาราชการ 

วิธีการ  

ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ขาราชการตามรอยธรรมราชา 



๖ 

 
๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณของวิทยากรที่ไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเดน หรือผูบริหารในภาคราชการ 

๒) การใชกรณีศึกษาแนวคิด และประสบการณของขาราชการท่ีไดรับรางวัลขาราชการ

พลเรือนดีเดน 

๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

๒) อธิบายแนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติใน

ฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

สาระสําคัญ  

๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ 

การระเบิดจากขางใน การแกปญหาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และหลักการทรงงานในสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และพระราโชวาทในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปฏิบัติใน

ฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

วิธีการ การอภิปรายการเรียนรูจากแนวคิดและประสบการณของวิทยากรในชั้น เรียน หรือ

กิจกรรมบทบาทสมมติ 

๓. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษาดูงานเรื่อง

ศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติหนาท่ีของ

ขาราชการ และการดําเนินชีวิตได 

๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตใชเปนหลัก

ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการดําเนินชีวิต 

สาระสําคัญ 

๑) ศาสตรพระราชา  



๗ 

 
๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน และการนําไปใช 

วิธีการ กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเรียนรูการใชชีวิต

แบบพอเพียงอยางยั่งยืน หรือการศึกษาดูงานเรื่องศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. กิจกรรมคายขาราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือประชาชน  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) นําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรไปประยุกตใชในการทําความเขาใจ

บริบทของสังคม และความตองการของประชาชน  

๒. จัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

วิธีการ กิจกรรมออกคายเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน และออกแบบแนวคิดใน

การพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ โดยทํางานเปนกลุมตามความสนใจ อาทิ ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม  

ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน และทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

๕. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 

วัตถุประสงค  

๑) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดท่ีเหมาะสมของตนเองในการเปน

ขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตอาสา ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง จากการ

ประมวลความรูท่ีไดรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน และการพัฒนามุมมองความคิดของตนเอง 

๒) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจถึงประโยชนของการพัฒนาตนเอง และเกิด 

แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

วิธีการ  

๑) นําเสนอขอเสนอรายกลุมซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไป

ประยุกตใช  

๒) ทํากิจกรรมเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

๔. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

๔.๑ ขาราชการพลเรือนท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๔.๒ สามารถเขาอบรมไดตลอดหลักสูตร 

๔.๓ ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหลักสูตร 

๕. กลุมเปาหมาย 

๕.๑ ผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๐ คน   

๕.๒ ฝายบริหาร เจาหนาท่ี และผูสังเกตการณ จํานวน ๑๔ คน 



๘ 

 
รวมท้ังสิ้น ๖๔ คน 

 

๖. วัน เวลา และสถานท่ีฝกอบรม 

๖.๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท ตําบล

ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๖.๒ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก 

๗. เกณฑการผานการฝกอบรม 

๗.๑ เขารับการอบรมสัมมนารวมกัน รอยละ ๑๐๐ ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย อาทิ กรณีผูเขา

รับการฝกอบรมเจ็บปวย กรณีบิดา มารดา คูสมรส และบุตรเจ็บปวยหรือเสียชีวิต โดยอนุญาตใหลาการอบรม

สัมมนารวมกันไดไมเกินรอยละ ๒๐  

๗.๒ การจัดทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรูตามท่ีกําหนด และมีคุณภาพ

เหมาะสม 

๘. การประเมินและการติดตามผล  

๘.๑ ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมโดยการสังเกต  

๘.๒ ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม  

๘.๓ ประเมินการเรียนรู และการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชโดย 

การจัดทําขอเสนอรายกลุม และการสะทอนการเรียนรู 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑ ผูเขารับการฝกอบรมเขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตน

เปนขาราชการท่ีดี 

๙.๒ ผูเขารับการฝกอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี  

คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๙.๓ ผูเขารวมสังเกตการณสามารถจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี 

: ตนกลาขาราชการ” ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางชุติมา  หาญเผชิญ   รองเลขาธิการ ก.พ. 

นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวรพีพร  มณีพงษ  นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 



๙ 

 
นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นายกุลวัฒน อิมะไชย    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

วิทยาลัยขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

อีเมล nokocsc@gmail.com, jeep_ocsc@hotmail.com 

๑๒. งบประมาณคาใชจาย 

 ๑,๐๔๖,๘๐๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

๑๓. การบริหารความเส่ียง    

 กรณีไมสามารถจัดดําเนินการตามแผนไดดวยเหตุสุดวิสัยก็จะจัดดําเนินการในชวงเวลาถัดไป  

๑๔. การบริหารโครงการ / การตดิตามความกาวหนา 

 ๑๔.๑ ดําเนินการตามแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนด มีการติดตามรายงานผลรายเดือนและรายไตรมาส 

 ๑๔.๒ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 ------------------------------------ 
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