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สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ไดรับภารกิจหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การผลิตและใหบริการสื่อหรือเทคโนโลยีการฝกอบรม
จึงไดพัฒนานโยบาย ระบบ และกลไกตาง ๆ เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งหลักสูตร
การฝกอบรมในเอกสารเลมนี้ เปนผลมาจากการวิเคราะห สังเคราะห สาระ และรูปแบบ
อย า งเป น ระบบโดยคำนึ ง ถึ ง ความต อ งการในการพั ฒ นาของข า ราชการ ส ว นราชการ
ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาขาราชการทุกระดับและทุกประเภทตำแหนง โดยใชรูปแบบวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลาย การฝกอบรมพัฒนาที่เขมขนทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหลักสูตร
ทีข่ า ราชการสามารถเรียนรูด ว ยตนเอง ผานการฝกอบรมระบบออนไลนหรือการศึกษาทางไกล
สำนักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรวมหลักสูตรฉบับนี้ จะมีสวนชวย
จุ ด ประกายให ส ว นราชการต อ ยอดแนวทางการพั ฒ นาของข า ราชการของส ว นราชการ
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของขาราชการในมิติตาง ๆ อันจะนำไปสูความเขมแข็งของภาครัฐ
ที่จะสรางสรรคประโยชนตอประเทศชาติและสังคมตอไป

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สำนักงาน ก.พ.
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แนะนำสถาบันขาราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (สพข.) สำนักงาน ก.พ. เปนหนวยงานหลักของประเทศ

ในการพัฒนาขาราชการ โดยมีภารกิจสำคัญที่มุงยกระดับคุณภาพการพัฒนาขาราชการใหเปนมืออาชีพ
มีความเชีย่ วชาญในการพัฒนาขาราชการ เปนพลังขับเคลือ่ นใหภารกิจภาครัฐบรรลุเปาหมายควบคูไ ปกับ
การสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการทำงานที่เนนคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต และมีจิตสำนึก
ในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม ซึ่งสามารถแบงภารกิจที่สำคัญไดดังนี้

1
การพัฒนานโยบาย
และกลไกการพัฒนา
ขาราชการ
ไดแก ภารกิจดานการศึกษา
วิเคราะหและวิจยั เกีย่ วกับนโยบาย
ระบบกลไก หรื อ แนวทางการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน รวมทัง้
การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาขาราชการ ทีส่ อดคลองกับ
ยุ ท ธศาสตร ป ระเทศไทย พ.ศ.
2556 - 2561 โดยเฉพาะอยางยิง่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 วาดวย
การสร า งสมดุ ล และปรั บ ระบบ
บริ ห ารจั ด การภายในภาครั ฐ
(Internal Process) ซึง่ ไดระบุถงึ
“การพัฒนาและบริหารกำลังคน
ภาครัฐ” ไว 2 แนวทาง คือ 1)
การบริหารกำลังคนใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน
และเตรียมพรอมสำหรับอนาคต
และ 2) การพั ฒ นาทั ก ษะและ
ศั ก ยภาพของกำลั ง คนภาครั ฐ
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และเตรี
แล ยมความพรอมบุคลากร
ภาครั ฐ สู ป ระชาคม โดย สพข.
ไดจัดทำกรอบ การพัฒนาเพื่อ
ยกระดั บ ขี ด สมรรถนะของ
บุ ค ลากรภาครั ฐ โดยอาศั ย
หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
การบริหารงานภาครัฐ
ที่ประสบผลสำเร็จ ประกอบดวย
การมี ผู น ำที่ มี ส มรรถนะสู ง มี ผู
ปฏิบตั งิ าน ทีม่ คี วามรู ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และ
มีการบริหารจัดการที่ดี
การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ภาครั ฐ ต อ งมี ก ารจำแนกกลุ ม
เปาหมายและกำหนดเปาหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ภาครัฐตองเกิดความคุมคาและ
ตรงตามภารกิ จ ของรั ฐ และ
ความตองการของผูไ ดรบั การพัฒนา

ดวยเหตุนี้ ในการยกระดับ
ขีดสมรรถนะ จึงมุงสงเสริมและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) มี ค วามเป น มื อ อาชี พ
(Professional) โดยมีสมรรถนะ
ในการทำงานที่ มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทำงานเปนทีม และ มีความรูเ ชิงลึก
ในภารกิจทีต่ นเองปฏิบตั ิ ตลอดจน
มีความโปรงใส เขาใจและปรับใช
วิธีการทำงาน ในรูปแบบที่เปน
มาตรฐานสากลระดับภูมิภาค
2) มีความเปนนานาชาติ
(International) โดยมีความ
เปดกวางทางความคิด กับบริบท
นานาชาติ เคารพในความแตกตาง
และความหลากหลายของ
ประชาคม และมีทกั ษะการทำงาน
ในบริบทสากล
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3) มีความเปนผูส นับสนุน
(Facilitator) โดยมียุทธศาสตร
ที่ชัดเจนในการนำภาคสวนอื่นๆ
ของสังคมที่จะกาวสูการเปนสวน
หนึ่ ง ของประชาคมอาเซี ย น
มี ม าตรฐานในการให บ ริ ก ารใน
ระดั บ มาตรฐานสากล โปร ง ใส
ลดอุ ป สรรค เพื่ อ อำนวยความ
สะดวกใหผูรับบริการ
4) เปนผูน ำการเปลีย่ นแปลง
โดยบุคลากร ภาครัฐตองมีความ
พรอมในดานสมรรถนะที่จะนำ
การเปลีย่ นแปลง เพือ่ ลดอุปสรรค
และความเสีย่ ง อันเปนผลมาจาก
การทีป่ ระเทศตองเผชิญกับสภาวะ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ โลก
อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ใ นบริ บ ท
ปจจุบัน
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การพัฒนาและ
วางมาตรฐาน
ระบบฝกอบรม

การดำเนินการจัดและ
สนับสนุนการจัด
ฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการ

ได แ ก ภารกิ จ ด า นการ
ศึกษาวิเคราะห วิจัย ระบบการ
ฝกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรมตางๆ ทัง้ นี้ โดยผาน
การกลั่ น กรองหลั ก สู ต รและให
ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ น (อ.ก.พ.)
ซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชน
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวสวนหนึ่งจะ
เป น หลั ก สู ต รต น แบบที่ เ ป น
มาตรฐานของหลักสูตร ที่จัดโดย
สวนราชการอืน่ ๆ ในระดับเดียวกัน
ตอไป

ได แ ก ภารกิ จ ด า นการจั ด
ดำเนินการฝกอบรม ซึง่ ไดดำเนิน
การจั ด ครอบคลุ ม การพั ฒ นา
ข า ราชการในทุ ก ระดั บ ที่ เ น น
ทัง้ การพัฒนาความรูค วามสามารถ
ทั่วไป และสมรรถนะการปฏิบัติ
งานเฉพาะดาน รวมทัง้ สนับสนุน
การจั ด ฝ ก อบรมและพั ฒ นา
ขาราชการในสวนราชการตางๆ
โดยเฉพาะให ก ารสนั บ สนุ น
วิทยากรทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะดาน นอกจากนี้ ยังมีการ
ดำเนินการจัดฝกอบรมใหกบั กลุม
เป า หมายเฉพาะ ตามที่ ไ ด รั บ
นโยบายจากรั ฐ บาลและ ก.พ.
อาทิ กลุม ขาราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กลุม ขาราชการในภูมภิ าคอาเซียน
เปนตน
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การใหบริการ
เทคโนโลยีการพัฒนา

การสงเสริมวัฒนธรรม
และคานิยม
ในการทำงาน

การเปนที่ปรึกษา
และปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอื่น

ได แ ก ภารกิ จ ด า นการให
บริ ก ารเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก าร
พัฒนา อันประกอบดวย ชุดฝกอบรม
สือ่ ประกอบการฝกอบรม วีดทิ ศั น
อุปกรณโสตทัศนศึกษา เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง นำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข า มาใช ใ นการฝ ก
อบรม ในรูปแบบการฝกอบรม
แบบออนไลน (e-learning) เพื่อ
ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ด า นการพั ฒ นาบุ ค คลในยุ ค
ป จ จุ บั น ที่ ส ะดวก ทั น การณ
สามารถพัฒนาไดเปนจำนวนมาก
และเกิดประสิทธิภาพ อันเปนการ
ขยายผลการใหบริการดานการ
ฝกอบรมใหเปนไปอยางกวางขวาง
เป น ประโยชน กั บ ข า ราชการ
ที่มีอยูในทั้งสวนกลาง และสวน
ภูมภิ าคอยางทัว่ ถึงและเทาเทียมกัน

ไดแก การพัฒนาเพื่อเสริม
สรางใหขา ราชการ มีวฒ
ั นธรรม
การทำงานอย า งมี ส ว นร ว ม
มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนา
ผ า นเทคนิ ค การฝ ก อบรมใน
รูปแบบตาง ๆ

ได แ ก ภารกิ จ ในบทบาท
ที่ ป รึ ก ษาและแนวร ว มในการ
พัฒนากับสวนราชการ เพือ่ ใหการ
พัฒนาสอดคลองกับทิศทางการ
บริหารราชการและความจำเปน
ในการพัฒนาของทั้งภาคราชการ
ส ว นราชการ และข า ราชการ
อั น จะนำไปสู ค วามคุ ม ค า เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ
และประชาชน
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การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
สถาบั น พั ฒ นาข า ราชการพลเรื อ นได
ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย า งเป น ระบบ
ภายใตแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ 2556 - 2558
และเนนการพัฒนาอยางมีสว นรวม โดยมีการหารือ
ร ว มกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ส ว นราชการ และกลุ ม ข า ราชการเป า หมาย
ประกอบดวย การวิเคราะหหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
คุณลักษณะสำหรับตำแหนงของกลุมเปาหมาย
การพัฒนา และสมรรถนะหลัก ซึ่งไดแก การมุง
ประเภทตำแหนง
ตำแหนงประเภทบริหาร
ตำแหนงประเภทอำนวยการ
ตำแหนงประเภทวิชาการ
ตำแหนงประเภททั่วไป
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การทำงานเปนทีม

ผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ ี การยึดมัน่ ในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม การสัง่ สมความเชีย่ วชาญ
ในงานอาชีพ และการทำงานเปนทีม รวมถึงการ
พิจารณาความหลากหลายของผูเขารับการอบรม
ในแตละหลักสูตร เพื่อสงเสริมการสรางเครือขาย
การทำงานภาครัฐใหแกสว นราชการ และนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาตอคณะอนุกรรมการขาราชการ
พลเรือน (อ.ก.พ.) ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ พิจารณาความ
ครบถวนสมบูรณ

การวิเคราะหความจำเปน
ในการพัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
คุณลักษณะตามประเภทตำแหนง และสมรรถนะ

หลักสูตรการฝกอบรม
เสนอฝายบริหารสำนักงาน ก.พ.
/อ.ก.พ.
ดำเนินการฝกอบรม

ประเมินและติดตามผล
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หลักสูตร HRD : e-Learning
ที่ รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6

วิชา

001M หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม
002 หลักสูตรผูนำทีมที่มีประสิทธิภาพ
การบริหาร
A00 การวางแผนกลยุทธ
M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
(Effective Thinking)
M02 การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
M03 การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำงาน
M04 การสอนงาน
M05 การใหคำปรึกษา
M06 การอำนวยการ การติดตามงาน
และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
M07 กระบวนการวิเคราะหปญหา
และการแกปญหา
M08 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
M09 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
M10 การใชหลักการตลาดเพื่อการทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
M11 ความรูเกี่ยวกับราชการไทย
และการเปนขาราชการ
M12 ภาวะผูนำ (Leadership)
M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
M14 การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
M15 การบริหารความขัดแยง
(Conflict Management)
M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ

ที่ รหัส

20
21
22
23
24

M17
M18
M19
M20
M21

25 A01
26 A02
27 A03
28 A04
29 D14

30
31
32
33
34
35
36
37

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08

38
39
40
41
42

E09
E10
E11
E12
EC01

วิชา

การเทียบเคียง (Benchmarking)
การจัดลำดับความสำคัญ
องคการแหงการเรียนรู
การปรับปรุงการทำงาน
การคิดเชิงสังเคราะห
การเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการ
และหนังสือติดตอราชการ
การเขียนขอความในหนังสือ
ติดตอราชการ
หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการ
ที่ถูกตอง
หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี
เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การพัฒนากระบวนทัศน
และคุณลักษณะขาราชการ
ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา
ทัศนคติที่ดีตอการทำงานภาครัฐ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทำงาน
การมุงอนาคตและการควบคุมตน
การพัฒนาจริยธรรมผูใตบังคับบัญชา
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนสวนรวม
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
การบริการที่เปนเลิศ
คุณธรรมสำหรับขาราชการ
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ รหัส

43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

วิชา

การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย
G01 ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทำงาน
G02 การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน
(Sexual Harassment)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
PC03 ระบบพิทักษคุณธรรม
PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
PC05 Human Resource Scorecard
PC08 การบริหารคาตอบแทน
PC09 การสรรหา และเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการ
PC11 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
PC14 การฝกอบรม และพัฒนาขาราชการ
PC15 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
PC16 วินัยขาราชการพลเรือน
PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของ
สวนราชการดานบริหารทรัพยากรบุคคล
PC21 การจัดทำตัวชี้วัด
PC22 การบรรจุ และแตงตั้งบุคคล
PC23 ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
PC24 การสื่อสารภายในองคกรเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
PC25 การกำหนดตำแหนง และการประเมินคางาน
PC26 การจัดสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล
PC27 การเสริมสรางความเปนมืออาชีพดาน HR

ที่ รหัส

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

วิชา

เสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
C01 การใชงาน Microsoft Office XP : Word
C02 การใชงาน Microsoft Office XP : Excel
C03 การใชงาน Microsoft Office XP :
PowerPoint
C04 การใชงาน Microsoft Office XP :
Outlook
C05 การใชงาน Microsoft Windows XP
Professional
C09 Microsoft Visual Basic
C11 การสราง Website ดวยตัวเองใน 7 วัน
C13 WinZip
C18 PHP
C19 ความรูเบื้องตนดานความปลอดภัย
สารสนเทศสำหรับผูใชคอมพิวเตอร
C20 Microsoft Office Word 2007
C21 Microsoft Office Excel 2007
C22 Microsoft Office PowerPoint 2007
การเสริมสมรรถนะดานภาษา
L01 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี
L02 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
L03 ภาษาจีน
L08 ภาษาเวียดนาม
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
LA01 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ
LA02 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
LA03 สิทธิมนุษยชน
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หลักสูตรการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร

หลักสูตรพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
และการสรางความพรอม

หลักสูตรการเสริมสราง
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน
(HRD e-Learning)
8

หลักสูตร
การพัฒนาภาวะผูนำ
และการบริหาร
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โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ
(Senior Executive Development Program) (นบส.2)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 เดือน
(สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง – 1 วัน โดยประมาณ)
เดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. สรางความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาทการเปนผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ
2. สรางความพรอมในระยะเปลี่ยนผานการเขาสูตำแหนงประเภทบริหาร
3. สรางความเปนเลิศดานการบริหาร ดวยการเสริมสราง เรงเรา และรักษาไวซึ่งทักษะและสมรรถนะ
ดานการบริหารและการปฏิบัติราชการใหกับผูบริหารระดับสูง
4. สงเสริมใหเกิดเครือขายการบริหารราชการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สำหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการปฏิบัติงาน และเปนเครื่องมือสนับสนุนใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ผูบริหารตำแหนงประเภทบริหารระดับตน (รองอธิบดีหรือเทียบเทา) หรือ ตำแหนงรองหัวหนา
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และ
หัวหนาสวนราชการดังกลาวดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 11 เดิม)
สิ่งที่จะไดเรียนรู
1. กลยุทธดานการบริหารและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะรองหัวหนาสวนราชการ และทักษะ
สำหรับนักบริหารอื่น ๆ ตามความสนใจของผูเขารวมโครงการ
2. ประสบการณดา นการบริหารจากนักบริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสบการณและเปนแบบอยางทีด่ ี (Role Model)

10

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

รูปแบบการดำเนินการ
เนนการเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารและการสรางเครือขายระหวางผูบริหารประกอบดวย
กิจกรรม 5 รูปแบบ ไดแก
การฝกอบรมในชั้นเรียน (Training : TN)
การถายทอดประสบการณโดยที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ (Senior Consultant: SC)
การเสริมสรางองคความรูและประสบการณโดยผูรู/ผูทรงคุณวุฒิ
(Executive Networking : EN)
การประชุมสัมมนาวิชาการ (Forum : FR)
การศึกษาดูงาน (Field Trip : FT)
โดยสำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดหัวขอการเรียนรูเฉพาะในกิจกรรม TN และเปดโอกาสใหผูเขารวม
โครงการเสนอหัวขอการเรียนรูเฉพาะในกิจกรรม TN และเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการเสนอหัวขอ
การเรียนรูในกิจกรรมอื่น ๆ ตามความตองการของตนเอง (Self Design)
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1747, 0 2547 1754
โทรสาร 0 2547 1768

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร
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การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศน และคุณธรรม
(The Civil Service Executive Development Program:
Visionary and Moral Leadership) (นบส.1)

ระยะเวลา
ชวงเวลา

ประมาณ 4 เดือน
กลุมที่ 1 ธันวาคม - เมษายน
กลุมที่ 2 เมษายน – สิงหาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อสรางนักบริหารระดับสูงใหเปน
1.1 ผูนำที่มีวิสัยทัศน มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พรอมที่จะเปนกลไกของรัฐในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ผูสรางหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอมดานบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนา
องคการใหประสบความสำเร็จและเปนรูปธรรม
1.3 นักบริหารที่มีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล ทั้งในปจจุบันและอนาคต
1.4 ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนตัวอยางที่ดีของอาชีพขาราชการที่ตองปฏิบัติงานโดยยึด
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
2. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายผูนำที่มุงสูการพัฒนาสังคม
2.1 เพือ่ ใหนกั บริหารระดับสูงไดรว มมือกันใหเกิดพลังรวมในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลือ่ น
ภารกิจของรัฐบาลไปสูเปาหมาย
2.2 เพื่อสรางความสามัคคีและมีวิสัยทัศนรวมกันอยางเปนเอกภาพในการบริหารราชการและ
แกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมและทันสถานการณ
2.3 เพื่อใหการปฏิบัติราชการในภาพรวมไดมุงความสำคัญตอภาคีภาคสวนนอกระบบราชการ
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. ขาราชการพลเรือนผูดำรงตำแหนงดังตอไปนี้
ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม
ผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยู
ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาว
ดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหนงระดับ 11 เดิม)
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2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่องคกรอิสระ ทหาร ตำรวจ ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่จะไดเรียนรู
แบงการดำเนินงานเปน 2 ชวง รายละเอียดประกอบดวย
ชวงที่หนึ่ง ระยะเวลา 6 วัน เปนการฝกอบรมแบบอยูประจำ
หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร
ทักษะการคิดอยางมีประสิทธิภาพ
การนำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการนำเสนอนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เทคนิคการวิจัย
ชวงที่สอง การนำองคความรูมุงสูผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลาโดยรวมประมาณ 3 เดือน เปนการ
ฝกอบรมแบบอยูประจำและไป - กลับ ไมตอเนื่องและมีการศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ
เน น การเสริ ม สร า งองค ค วามรู ความเข า ใจในสมรรถนะนั ก บริ ห าร ทำความเข า ใจกั บ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ การเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติ เพื่อนำไปสูการผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบดวย หมวดวิชาที่ 2 - 8 มีรายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองในระดับสากล
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน เทคโนโลยี ขอมูลสื่อสาร
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การทองเที่ยว
การบรรยายพิเศษโดยผูนำระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน
หมวดวิชาที่ 3 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศ
การเพิ่มและรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มุมมองดานเศรษฐกิจ
มุมมองดานกฎหมาย
มุมมองดานสังคม
มุมมองดานการเมือง และการบริหารราชการแผนดิน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมสำหรับผูบริหาร
การดำเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล
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หมวดวิชาที่ 4 การสรางและพัฒนาภาวะผูนำในองคกร
การบริหารจัดการในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธกับกลุมตาง ๆ เพื่อการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
การบริหารแบบคิดนอกกรอบ
การวิเคราะหและการแกปญหา
บทบาทและความสัมพันธของขาราชการกับการเมือง
บทบาทของผูนำองคกร : มุมมองผานสมรรถนะนักบริหารระดับสูง
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยงขององคกร
หมวดวิชาที่ 5 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล
การบริหารการเงิน การงบประมาณ
การบริหารระบบสารสนเทศและการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยง
หมวดวิชาที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายสูภาคปฏิบัติ
การกำหนดและการดำเนินการตามยุทธศาสตร
กลยุทธในการปฏิบัติการและการบริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การจัดทำงานการศึกษาสวนบุคคล งานการศึกษากลุม
หมวดวิชาที่ 7 การเสริมสรางประสบการณนักบริหารเชิงประจักษ
การศึกษาดูงานในประเทศ
หมวดวิชาที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางสุนทรียภาพของชีวิต
การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
การปฏิบัติธรรม
รายงานทางวิชาการ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทำรายงานทางวิชาการ จำนวน
3 ชิ้นงาน
1) การศึกษาสวนบุคคล
เปนการศึกษาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาองคกรตามกรอบที่นำเสนอในชวงแรกกอนการ
ฝกอบรม เปนโครงการที่ดำเนินการระหวางการฝกอบรมและสามารถนำไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
การศึกษาสวนบุคคลนี้จะชวยเสริมสรางประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มีการนำเสนอ
ความกาวหนาเปนระยะๆ
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2) การศึกษากลุม
เปนการศึกษาที่เนนประเด็นที่เปนวาระแหงชาติ ดาน National Competitiveness
ในดานตาง ๆ ตามที่ ผูเขารับการฝกอบรมสนใจ ซึ่งการศึกษากลุมนี้ จะเชื่อมโยงกับการศึกษาดูงานใน
ประเทศ และศึกษาดานการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนของประเทศ การศึกษากลุมนี้จะชวยเสริม
สร า งประสบการณ ก ารแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู ร ะหว า งกั น มี ก ารนำเสนอความก า วหน า เป น ระยะๆ
ในระหวางการฝกอบรม
3) การศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดานการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพรอม
สูประชาคม ASEAN
เปนการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนา
องคกรและศักยภาพของประเทศใหกาวสูการเปนผูนำในภูมิภาคอาเซียน มีการจัดทำรายงานผลการ
ศึกษาดูงาน หลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานในแตละครั้ง
รูปแบบการดำเนินการ
วิธีการฝกอบรมจะเนนหลักการเรียนรูของผูใหญ และการเรียนรูดวยตนเอง โดยนักบริหารทุกคนที่
เข า ร ว มหลั ก สู ต ร สามารถกำหนดประเด็ น หรื อ ป ญ หาที่จ ะศึ ก ษาด ว ยตนเองหรื อ โดยกลุม รวมทั้ง
มีโอกาสศึกษาในวิชาเสริมตาง ๆ ตามความตองการได ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในหนวยงานธุรกิจ สวนราชการ ซึ่งจะเปนการชวยเสริมสรางประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการฝกอบรมใชวิธีการตาง ๆ เชน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับนักบริหารที่ประสบความสำเร็จและเปนที่
ยอมรับ
การบรรยายพิเศษโดยผูท รงคุณวุฒิ (Executive Forum) หรือฝกอบรมหลักวิชาการในหองเรียน
การอภิปรายกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางนักบริหาร
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและบริเวณชายแดนระหวางประเทศ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1757, 0 2547 1770
โทรสาร 0 2547 1783 , 0 2547 1752

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร

15

การฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 115 ชั่วโมง (ประมาณ 18 วัน)
รุนที่ 1 ประมาณเดือนสิงหาคม
รุนที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางองคความรูตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ.
เพื่อใหผูผานการฝกอบรมพรอมที่จะเปนนักบริหารที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม และมีคุณสมบัติเสมือนได
ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการพลเรือนผูที่เขารับการฝกอบรมนี้ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของ ก.พ. คือ
1.1 เปนผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ไมนอยกวา 2 ป หรือผูดำรงตำแหนงอื่นที่
ปฏิบตั ริ าชการเชนเดียวกับประเภทอำนวยการมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑ
และเงือ่ นไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหนงขางตนรวมกันมาแลว ไมนอ ยกวา
2 ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ
1.2 เปนผูด ำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชีย่ วชาญ หรือเคยดำรงตำแหนงดังกลาว
แตปจ จุบนั ไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ในสังกัดสวนราชการ
ที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหนง
ระดับ 11 เดิม)
2. สวนราชการตนสังกัดประสงคจะให ก.พ. พิจารณาวาเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. เปนผูสงเขาอบรม
3. เปนผูที่สำเร็จจากการฝกอบรมในหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจาก ก.พ.
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
ลักษณะของหลักสูตรเปนการฝกอบรมเสริมเนื้อหาสาระที่จำเปนตามกรอบมาตรฐานฯ สำหรับ
ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะดานจากหนวยงานอื่น เพื่อใหผูผาน
การฝกอบรมเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือนไดผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.
หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร (40 ชั่วโมง)
ระยะเวลา 5 วัน ฝกอบรมแบบอยูประจำเต็มเวลา)
หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ (59 ชั่วโมง)
หัวขอวิชาที่ 1 การพัฒนามุมมองระดับสากล
หัวขอวิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศ
หัวขอวิชาที่ 3 ภาวะผูนำที่เปนเลิศ
หัวขอวิชาที่ 4 การบริหารที่มุงสูการเปลี่ยนแปลง
หัวขอวิชาที่ 5 จริยธรรมเพื่อการบริหารราชการ
หัวขอวิชาที่ 6 การสื่อสารสำหรับการเปนผูนำ
การศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
หมวดวิชาที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสูภาคปฏิบัติ
รายงานการศึ ก ษากลุ ม 16 ชั่ ว โมง เป น การจั ด ทำรายงานการศึ ก ษากลุ ม ที่ เ น น การ
อภิ ป รายและจั ด ทำข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในประเด็ น ที่ เ ป น ยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามที่ ผู เข า รั บ การ
ฝกอบรมสนใจ และมีการนำเสนอรายงานตอกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นระหวางการฝกอบรมและแลกเปลีย่ น
ประสบการณระหวางผูเขารับการฝกอบรม
รูปแบบการดำเนินการ
วิธีการฝกอบรมจะเนนหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม และการเรียนรูดวยตนเอง โดยนักบริหาร
ทุกคนที่เขารับการฝกอบรมสามารถกำหนดประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาดวยตนเองหรือโดยกลุม
รวมทั้งมีโอกาสศึกษาในวิชาเสริมตาง ๆ ตามความตองการได โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การบรรยาย
โดยผูทรงคุณวุฒิ การอภิปรายกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางนักบริหาร
กรณีศึกษา การเรียนรูจากการปฏิบัติ
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1770, 0 2547 1747
โทรสาร 0 2547 1783
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การพัฒนาผูนำคลื่นลูกใหม ในราชการไทย
(New Wave Leadership Development Program)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

ประมาณ 30 วันทำการ (จำนวน 2 รุน)
(คัดเลือก 2 วัน ดำเนินการฝกอบรมประมาณ 25 – 26 วัน ติดตามผล 2 - 3 วัน)
(โดยประมาณ) คัดเลือก ประมาณเดือน มกราคม
ฝกอบรมรุนที่ 1 ตั้งแต ตนเดือน มีนาคม ถึง ปลายเดือนมีนาคม
ฝกอบรมรุนที่ 2 ตั้งแต กลางเดือน พฤษภาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. พัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูนำรุนใหมของภาคราชการไทยในการเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณระหวางผูเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ
ทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติผูเขาอบรม
กลุมเปาหมาย ผูเขารับการฝกอบรมจำนวนประมาณ 30 คน
1. ข า ราชการพลเรื อ นระดั บ ชำนาญการ จากส ว นราชการ และหน ว ยงานอิ ส ระต า งๆ ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑพิจารณาคัดเลือกที่กำหนดไว รวมถึงขาราชการในระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง จำนวนประมาณ 26 - 29 คน ตอ 1 รุน
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑพจิ ารณาคัดเลือกทีก่ ำหนดไว
จำนวนประมาณ 1 - 5 คน ตอ 1 รุน
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการระดับชำนาญการและไดปฏิบตั ริ าชการมาแลวเปนเวลาอยางนอย 3 ป (อายุไมเกิน
35 ปบริบูรณ นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) หรือ
2. เปนขาราชการระดับชำนาญการที่อยูในระบบขาราชการผูมีสัมฤทธิ์สูง
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม หรือเปน
นักเรียนทุนตางๆ หรือเคยไดรับทุนการศึกษาฝกอบรม ดูงาน วิจัยระหวางประเทศ จะไดรับ
การพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
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4. ประสบความสำเร็จในหนาที่การงานตั้งแตอายุยังนอย มีผลการปฏิบัติงานดี และเปนที่
ประจักษ มีศักยภาพสูง และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานโครงการในหนาที่ และนโยบาย
สำคัญของหนวยงาน
5. มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ และดานคอมพิวเตอร
6. มีบคุ ลิกภาพอันเปนตัวอยางทีด่ ไี ด อาทิ กลาคิด กลาริเริม่ มีแววของการเปนผูน ำทีม่ งุ ผลสัมฤทธิ์
เปนนักปฏิบัติ เปนผูเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู และประสานสัมพันธ
ไดดี
7. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
8. มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
สิ่งที่จะไดเรียนรู
1. ผูนำกับตัวตน/ความรูคิด
การบริหารงานภาครัฐในบริบทใหม
ภาวะผูนำ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะผูนำ
การรูจักตนเอง
การคิดเชิงกลยุทธ
การศึกษาดูงานหนวยงานพระราชดำริ เพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทำงานเปนทีม (รร.นายรอย จปร.)
การพัฒนาอยางยั่งยืน
สมรรถนะของผูนำ
บุคลิกภาพ
2. ความรอบรูเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
The People Champion
บริบทเศรษฐกิจ กับการบริหารงานภาครัฐ
การบริหารราชการแผนดินในบริบทใหม
กฎหมายปกครอง
การพลิกฟนชุมชน

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร
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3. รูจักคน/พิชิตงาน
ผูนำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
คุณลักษณะผูนำในภาวะวิกฤต
ประสบการณผูนำ
การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
4. รูจักไทย
การศึกษาดานสังคม (ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน)
การนำนโยบายของภาครัฐสูการปฏิบัติในพื้นที่จริง
ปญหาและการพัฒนาในชุมชน
รูจักและเรียนรูจากคนในชุมชน
5. เปดวิสัยทัศนมุมมองสูสากล
ศึกษาดูงานในกลุมประเทศ ASEAN + 3
นำองคความรู ประสบการณมาวิเคราะห/ปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
6. บูรณาการภาพรวม
สรุปความรูที่ไดรับ
นำเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู
รูปแบบการฝกอบรม
การฝกอบรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสรางความรู และทักษะการเรียนรูที่ลึกซึ้ง และยั่งยืน เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำไปเปนหลักการในการพัฒนาตนเองตอไปอยางตอเนื่อง (Continuous
Self Development) ซึ่งวิธีการตางๆ ที่จะนำมาใชดำเนินการระหวางหลักสูตร ไดแก
การบรรยาย
การอภิปรายกลุม
ดูงานนอกสถานที่
เกมและกิจกรรมกลุมสัมพันธ
มอบหมายการอาน/คนควา
การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
กิจกรรมผจญภัย/ความยากลำบาก
การเลาเรื่อง/ประสบการณกรณีศึกษา
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การคุยกับผูนำ
การสำรวจและประเมินตนเอง
เรียนรูรวมกันโดยกระบวนการกลุม
เรียนรูจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริง
การจัดทำโครงการศึกษาสวนบุคคล
การดำเนินการแตละชวงจะมีลักษณะแตกตางกัน คือ
1. ชวงการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม เปนการสัมมนา และทำกิจกรรมรวมกัน ณ สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี
2. ชวงการฝกอบรม เปนการฝกอบรม แบบไป-กลับ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
จังหวัดนนทบุรี และการฝกอบรมในลักษณะอยูประจำในตางจังหวัด รวมถึงการเดินทางไป
ศึกษาดูงานซึ่งพักแรมในตางจังหวัดและตางประเทศ 1-2 ครั้ง
3. ชวงการติดตามผลการฝกอบรม เปนกิจกรรมการประเมินผลการฝกอบรม และสรางเครือขาย
ผูนำคลื่นลูกใหม
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1748
โทรสาร 0 2547 1783

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร

21

หลักสูตร
พัฒนาขาราชการ
เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
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การพัฒนาผูน
 ำคลืน
่ ลูกใหมสำหรับขาราชการจากประเทศสมาชิกอาเซียน
(ASEAN New Wave Leadership Development)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

รวม 7 วันทำการ
ระหวางเดือนมิุนายน
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายหลักสูตร
1. สรางความรวมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศตาง ๆ
2. สนับสนุนการดำเนินงานของ ASEAN Resource Center ดาน Leadership Development
ในสภาวการณปจจุบัน
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับภาวะผูนำ
4. เพื่อเสริมสรางเครือขายการทำงานของขาราชการในประเทศสมาชิกอาเซียน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการระดับตนและระดับกลาง (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) ของประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน 1 รุน ผูเขารับการฝกอบรมจำนวน 30 คน
รูปแบบการดำเนินการ
1. บรรยาย การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การศึกษาดูงาน
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1814, 0 2547 1785, 0 2547 1758
โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783

หลักสูตรพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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หลักสูตรการสรางความตระหนักรู ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(Introduction to ASEAN Community)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 วันทำการ
ธันวาคม - กรกฎาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มี
ตอประเทศและระบบราชการไทย
2. เพื่อสรางองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงยุทธศาสตร และการปรับตัว
ของระบบราชการไทยที่มีตอประชาคมอาเซียน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการระดับปฏิบตั กิ าร ถึง ชำนาญการพิเศษ ทุกสวนราชการ (ในสวนกลาง จำนวน 4 รุน ๆ ละ
500 คน ในสวนภูมิภาค จำนวน 4 รุน ๆ ละ 200 คน)
สิ่งที่จะไดเรียนรู
ความตระหนักรูเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน และผลกระทบของประชาคม
อาเซียนที่มีตอประเทศและระบบราชการไทย รวมทั้งสามารถนำความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเขาสูประชาคมอาเซียนไปเปนแนวทางในการในการเตรียมพัฒนาตนเอง และงานที่ปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 วิชา ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ดังนี้
วิชาที่ 1 การพัฒนามุมองระดับสากล จำนวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโลกยุคโลกาภิวัตน
2. เพื่อเสริมสรางทัศนคติในเชิงบวกของการพึ่งพิงซึ่งกันและกันในระเบียบโลกใหมของนานา
ประเทศ
3. เพื่อวิเคราะหประโยชน โอกาส และความเสี่ยงของประเทศไทย เพื่อสรางความรูเทาทันใหกับ
บุคลากรภาครัฐในบริบทโลกาภิวัตน
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เนื้อหาวิชา
เปนการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบริบทโลกกาภิวัตน (Globalization) และการพึ่งพิงกัน
(Inter-dependency) ระหวางประเทศไทยตอนานาชาติ ประโยชน โอกาส และความเสีย่ งของประเทศ
ในยุคโลกาภิวัตน พรอมกับขอแนะนำในการใชประโยชนจากโลกยุคใหมเพื่อการเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขัน (Competitive Advantage) เพื่อนำไปสูการเปนผูชนะในระเบียบโลกยุคปจจุบัน
วิชาที่ 2 ความรูเรื่องประชาคมอาเซียน จำนวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ สังเคราะหเครือ่ งมือทางการทูตในการรวมตัวระดับภูมภิ าคอันเปนประโยชนตอ ประเทศไทย
3. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนและเปดมุมมองในการสรางอัตลักษณอาเซียนใน
บุคลากรภาครัฐไทย
เนื้อหาวิชา
เปนการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในแงประวัติความเปนมา วัตถุประสงค
การกอตั้ง องคประกอบประเทศสมาชิก กลไกอาเซียน เสาหลักอาเซียน บทบาทของสำนักเลขาธิการ
อาเซียน ความตางระหวางประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับการรวมตัวระดับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป พรอมกับเปรียบเทียบเครื่องมือในกลไกของประชาคมอาเซียนเทียบกับขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่น ๆ เชน โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS) หรือ
เครื่องมือทางการทูตระดับทวิภาคีอื่น ๆ เพื่อสังเคราะหทางเลือกของเครื่องมือทางการทูตใหกับ
บุคลากรภาครัฐไดรับทราบ พรอมระบุประโยชนของการเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศไทยและ
ภูมิภาคโดยรวมดวย
วิชาที่ 3 ความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหขอ มูลเกีย่ วกับเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC) พรอมสรุปสถานการณและขอตกลงตางๆ
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานเศรษฐกิจ
2. เพื่อสรางความตระหนักรูถึงบทบาทการสนับสนุนภาครัฐไทยที่จะมีสวนในการสรางศักยภาพ
ในการแขงขันในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน
3. เพื่อสรางความตระหนักรูถึงผลในเชิงบวกและความเสี่ยงที่ระบบราชการตองเตรียมรับมือ
ในการรวมตัวในภูมิภาคอาเซียน
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เนื้อหาวิชา
เปนการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยเนนประชาคมเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การสรางเขต
เศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC) คือเสาหลักของการรวมประชาคมที่มีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานและ
ตอเนื่อง เมื่อเทียบกับเสาดานการเมืองและความมั่นคง และเสาดานวัฒนธรรม ดังนั้น การอบรมจึง
เนนการใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการเปดเสรีดานเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่มีตอไทย
โดยเนนใหเห็นถึงความสำคัญของประชาคมระดับภูมิภาค อันมีผลในการขยายตลาดและสรางฐานการ
ลงทุน สงผลตอการเพิ่มอำนาจการตอรองทางเศรษฐกิจใหกับประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ยังใหภาพของ
การเตรียมความพรอมของประเทศ ในรูปแบบของยุทธศาสตรเชิงรับและเชิงรุก ที่ชวยสรางศักยภาพ
ใหประเทศไทยกาวเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอยางมีความพรอมและสมบูรณแบบ
วิชาที่ 4 ยุทธศาสตรชาติกับอาเซียน จำนวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรของประเทศไทยที่มีตอประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ วิเคราะหและชีใ้ หเห็นถึงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐในการทำใหยทุ ธศาสตรดงั กลาวนัน้
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว
เนื้อหาวิชา
เปนการศึกษาถึงยุทธศาสตรของประเทศไทยตอประชาคมอาเซียน ทั้งในสวนของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และการเมืองความมั่นคง โดยยุทธศาสตรดังกลาวคือยุทธศาสตรทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ที่เปนทางการของประเทศ อันเปนเปาหมายรวมกันที่หนวยงานราชการทุกหนวยตองปฏิบัติตาม
พรอมทั้งวิเคราะหรูปแบบการสนับสนุนของระบบราชการในแงมุมตาง ๆ ในอันที่จะทำใหยุทธศาสตร
ดังกลาวประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1785, 0 2547 1814, 02 547 1758
โทรสาร 0 2547 1783, 0 2547 1752
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หลักสูตรความรูสำหรับขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ ใน
จังหวัดชายแดน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

4 วันทำการ
แบงเปน 3 รุน ประมาณเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจ พื้นฐานในภาพรวมเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่มีผล
ตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตามแนวชายแดน
2. เพื่อเสริมสรางเครือขายระหวางขาราชการในพื้นที่ตามแนวชายแดน และประเทศเพื่อนบาน
3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการในพื้นที่กับผูที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน
และประเทศเพื่อนบาน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการทุกประเภทจากสวนราชการที่มีสำนักงานระดับจังหวัด ในจังหวัดที่มีจุดผานแดน
ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเทา
รูปแบบการฝกอบรม
การบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู กรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน
สิ่งที่จะไดเรียนรู
1. หมวดวิชาประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
ประเด็นการเรียนรู
กรอบความรวมมือหรือขอตกลงของไทยที่มีตอนานาชาติ
พันธกรณีหรือกรอบความรวมมือที่ไทยมีกับประเทศเพื่อนบาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ASEAN Connectivity
2. ความรูเรื่องประชาคมอาเซียน
ประเด็นการเรียนรู
ผลจากการเขาสูประชาคมอาเซียน : ปญหาความมั่นคงทางการเมืองในรูปแบบใหม
นโยบายและขอมูลของประเทศเพื่อนบานดานความมั่นคง
มุมมองของประเทศเพื่อนบานที่มีตอไทย และมุมมองของไทยมีตอประเทศเพื่อนบาน
ในบริบทการเขาสูประชาคมอาเซียน
มุมมองของประชาชนที่อยูตามแนวชายแดนที่มีตอขาราชการในพื้นที่ชายแดน
หลักสูตรพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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3. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดน
ประเด็นการเรียนรู
การเปดเสรีการคากับเศรษฐกิจชายแดน
นโยบายของประเทศที่มีอิทธิพลตอการคาชายแดน
นโยบายและขอมูลของประเทศเพื่อนบานดานการคา
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของการคาชายแดน
ปญหา อุปสรรคของการคาชายแดน (ขอพึงกระทำและไมพึงกระทำ)
4. ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน
ประเด็นการเรียนรู
ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
การอยูรวมกันและปญหาทางสังคมที่เกิดจากการอยูรวมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของคนที่อยูตามแนวชายแดนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบาน
5. การศึกษาดูงานในพื้นที่ชายแดน
ประเด็นการเรียนรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
การเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอประเทศเพื่อนบาน
6. บทบาทการเปนผูสนับสนุนเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นการเรียนรู
บทบาทการเปนผูสนับสนุนตางๆ ไดแก บทบาทการเปนผูประสานงานที่ดี การเปน
ผูอำนวยความสะดวก การเปนผูสนับสนุนภาคสวนตางๆ และการเปนนักประชาสัมพันธ
ที่ดีในเรื่องของความเปนชาติไทย
7. การทำงานแบบมืออาชีพในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายของการทำงานแบบมืออาชีพ
การทำงานแบบมืออาชีพในบริบทอาเซียน และการนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการที่ผานการอบรมจากหลักสูตร สามารถนำความรูและทักษะไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1785, 0 2547 1814, 0 2547 1758
โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783
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หลักสูตร
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ระยะเวลา
ชวงเวลา

1 วัน
มกราคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรคุมครองจริยธรรมประจำสวนราชการใหมีแนวทางในการ
สงเสริมสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการอยางตอเนื่องและปรากฏผลอยางเปน
รูปธรรม
2) ใหคำปรึกษาแนะนำและติดตามความกาวหนาขององคกรคุม ครองจริยธรรมประจำสวนราชการ
3) สงเสริมสวนราชการใหสามารถเปนตัวอยางการดำเนินงานแกสวนราชการอื่นได
กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการและจังหวัด
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การเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสวนราชการและจังหวัด
ระยะเวลา
ชวงเวลา

1 วัน
กุมภาพันธ – มีนาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1) เพือ่ เสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการใหมคี วามรู ความเขาใจ
ถึงบทบาทหนาที่ รวมถึงการวางกรอบแนวทางในการสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) สามารถใหคำปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร กลุมงานคุมครองจริยธรรมขาราชการ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมไดอยางถูกตอง
3) สามารถพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดปญหาอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
4) ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูประสบการณในดานการสงเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ
กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการและจังหวัด
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โครงการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(HR Professional)
หลักการและเหตุผล
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของ ก.พ.
และสวนราชการ โดยเนนการมอบหมายและกระจายอำนาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ
สวนราชการ สงผลใหผูที่ปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีการ และ
แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สภาพกำลังคน รวมถึง
วัฒนธรรมการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะ
2. สำนักงาน ก.พ. เริ่มดำเนินการวางระบบการสรางความเขมแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
โดยเริม่ ตนจากระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพซึง่ เนนการพัฒนาศักยภาพของนักทรัพยากร
บุคคลของภาครัฐผานกระบวนการฝกอบรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง (ครอบคลุมตั้งแตระดับ
ปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ) เพื่อเปนพื้นฐานสำคัญในการสั่งสมประสบการณ และสรางผลงาน
ผานการทำงานในสวนราชการ
ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ไดศึกษา พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
เรียบรอยแลว โดยจะเริ่มดำเนินการฝกอบรมนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการและชำนาญการเปน
ลำดับแรก ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนตนไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับ
งานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพใหทนั สมัย ทันตอการเปลีย่ นแปลง
และมีรูปแบบ เทคนิคการฝกอบรมที่หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล ที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางกำหนดการฝกอบรมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายละเอียดโครงการ
1. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับสายงานนักทรัพยากร
บุคคล เพื่อสรางโอกาสใหกับนักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการทำงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยหลักสูตรดังกลาวมีหมวดวิชาแยก
ตามระดับของนักทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคลองกับระดับความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจ และความ
ยุงยากซับซอนของงาน รวมทั้งสอดคลองกับบริบทที่หลากหลายของแตละสวนราชการ ยิ่งกวานั้น เปน
หลักสูตรที่มีการกำหนดเกณฑการผานการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยมีการทดสอบกอนและหลังการ
ฝกอบรม และใหมีการจัดทำผลงานที่สะทอนการนำความรู ทักษะ สมรรถนะที่ไดจากการฝกอบรม
ไปปรับใชจริงในการทำงานในระดับตางๆ ในสวนราชการของตนเองอีกดวย
2. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลประกอบดวย 3 หมวดวิชาหลัก ไดแก (1) หมวดวิชาความรูหลัก
สำหรับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมวดวิชาที่เปนความรูพื้นฐานสำคัญสำหรับการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ (2) หมวดวิชาความรูเสริมสำหรับงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมวดวิชาที่เปนความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
ทีส่ ง เสริมใหการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกระบวนการพืน้ ฐานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิม่ มากขึน้
และ (3) หมวดวิ ช าทั ก ษะและสมรรถนะสำหรั บ งานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง
หมวดวิชาทีม่ งุ เนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทีจ่ ำเปนสำหรับการปฏิบตั งิ านในสายงานนักทรัพยากร
บุคคล
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล จัดฝกอบรมโดยแบงเปนหมวดวิชา แยกตามระดับ ดังนี้
สำหรับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ฝกอบรมหมวดวิชาละ 5 วัน)
1. หมวดวิชา ความรูพื้นฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใหแนวคิด หลักการในภาพรวมของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ ผานหลักเกณฑ วิธีการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หนังสือเวียนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือสำคัญในการทำงานในฐานะนักทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ อีกทั้ง ครอบคลุมจรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนแนวปฏิบัติในการ
ทำงานในสวนราชการดวย
นอกจากนี้ หมวดวิชานี้ยังเพิ่มพูนความรูและประสบการณในภาคปฏิบัติ โดยเปดโอกาสให
เรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางของการทำงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลระหวางภาคราชการและ
ภาคเอกชน ผานประสบการณการทำงานจริงของนักทรัพยากรบุคคลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเปนการเปดโลกทัศนของการทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลายอีกดวย
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2. หมวดวิชา การบริหารผลงาน
ความรูเกี่ยวกับภาพรวมระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ การเตรียมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ การนำผลประเมินไปใชใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ปญหาที่พบและแนวทางแกไข รวมถึงบทบาทของนักทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
3. หมวดวิชา วินัยและจรรยาบรรณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรูเกี่ยวกับวินัยขาราชการ โดยเนนใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นถึงความสำคัญของวินัย
ขาราชการ มีความเขาใจในบทบัญญัติวินัยขาราชการ รวมถึงกระบวนการสอบสวนทางวินัย โดยการ
ฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักทรัพยากรบุคคล
4. หมวดวิชา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มตนที่การใหความรูเกี่ยวกับ
แนวคิด วิวัฒนาการและแนวโนมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ อีกทั้ง
ยังเนนใหเห็นถึงความสำคัญ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลดานการ
พัฒนาที่มีตอองคกรในภาพรวมอีกดวย
นอกจากนี้ หมวดวิชานี้ยังเนนองคความรูที่จำเปนสำหรับการพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม
โดยใหความรูเกี่ยวกับหลักการเรียนรูของผูใหญ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการเรียนรูของ
ผูใหญ และการนำหลักการเรียนรูของผูใหญไปปรับใชในการจัดฝกอบรม กระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม ซึ่งเริ่มตั้งแตการหาความจำเปนในการฝกอบรม ขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
ฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมขัน้ พืน้ ฐาน อาทิ การละลายพฤติกรรมและกิจกรรมการสรางความคุน เคย
เปนตน การจัดทำและเลือกใชสื่อและโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรม การจัดดำเนินการฝกอบรม และ
การประเมินผลการฝกอบรม
5. หมวดวิชา การสรรหาและเลือกสรร
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญของการทำงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆ ของการสรรหาและเลือกสรร
ประเภทตางๆ อาทิ การสอบแขงขัน การคัดเลือก การรับรองคุณวุฒิ การทดลองปฏิบัติราชการ เปนตน
นอกจากนี้ หมวดวิ ช านี้ ยั ง เน น ให มี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ผ า นกิ จ กรรมกลุ ม กรณี ศึ ก ษา และ
สถานการณจำลอง เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีประสบการณตรงในการดำเนินการ หรือแกไข
ปญหาการดำเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริงในสวนราชการ อาทิ การบริหารจัดการสอบ จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ดานการสรรหาและเลือกสรร อีกดวย
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6. หมวดวิชา การบริหารคาตอบแทน
เน น การปู พื้ น ฐานความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารค า
ตอบแทนในราชการพลเรือน ดังนี้
ความรูเกี่ยวกับคาตอบแทนในราชการพลเรือน
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒทิ ี่ ก.พ. รับรอง เชน หลักเกณฑและเงือ่ นไข การให
ไดรับเงินเดือนแรกบรรจุแบบชวง การกำหนดปจจัยและการนำปจจัยไปใชในสวนราชการ
การใหไดรับเงินเดือน หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนกรณีตางๆ เชน กรณีการ
ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น กรณีการเลื่อนระดับ กรณีการโอนหรือยาย
การเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนในกรณีตางๆ เชน กรณีการชวย
ราชการ กรณีการเลื่อนระดับ กรณีการโอนหรือยาย
การไดรับเงินประจำตำแหนงและเงินเพิ่มลักษณะตางๆ เชน หลักเกณฑและวิธีการ
ใหไดรับเงิน ตลอดจนเงื่อนไขในการจายเงินกรณีตางๆ
ทั้งนี้ วิธีการฝกอบรมของหมวดวิชานี้จะประกอบดวยการบรรยาย และกรณีศึกษาตางๆ
เพื่อใหสามารถนำหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนไปใชในการปฏิบัติงานที่ไมมี
ความยุงยากซับซอนได
7. หมวดวิชา การวิเคราะหอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
เปนรูปแบบการบรรยายเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทราบหลักการ แนวคิด หลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติ แลวเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติ โดยเลือกกิจกรรมที่สอดคลองกับการทำงานจริงใน
สวนราชการ ซึ่งสาระสำคัญของหมวดวิชานี้ประกอบดวย
หลักการและแนวคิดของการวางแผนกำลังคน รวมถึงภาพรวมของกระบวนการวางแผน
กำลังคน
หลักการของระบบจำแนกตำแหนงตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
โดยใหความรูเกี่ยวกับความเปนมา และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว
หลักเกณฑและเงื่อนไขการกำหนดตำแหนงที่ ก.พ. กำหนดตำแหนงกรณีตางๆ เชน
หลักการกำหนดตำแหนงประเภทตางๆ
การวิเคราะหงานเพื่อการกำหนดตำแหนง โดยมีการฝกปฏิบัติการกำหนดตำแหนง
โดยใชกรณีศึกษา การจัดทำบันทึกวิเคราะหเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม
หลักการและแนวคิดในการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน และการฝกปฏิบัติ
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8. หมวดวิชา การบรรจุและแตงตั้ง
เนนการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด ของการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
เรียนรูเกี่ยวกับที่มาและแนวคิดของ กฎ ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรจุและ
แตงตัง้ เชน คำนิยามการบรรจุแตงตัง้ (การยาย การโอน การเลือ่ น) ผูม อี ำนาจสัง่ บรรจุ หลักเกณฑการยาย
เปนตน ซึ่งเปนความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการทำงานในดานดังกลาวในสวนราชการ
นอกจากนี้ หมวดวิชานี้ยังเนนใหมีการฝกปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใหผูเขา
อบรมไดเรียนรู เขาใจ สามารถนำกฎ ระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ในบริบทที่เคยเกิดขึ้นจริงใน
สวนราชการตางๆ และประสบการณตรงเกี่ยวกับการทำงานดานการบรรจุและแตงตั้งที่ไดรับ มาใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถดำเนินการไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ
9. หมวดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ออกแบบมาสำหรั บ นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลโดยเฉพาะ ไม จ ำเป น ต อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
โปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม หรือไมจำเปนตองนักวิชาการคอมพิวเตอร แตหมวดวิชานี้
เนนใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรู และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) Version 5.0 เพื่อประโยชนในการทำงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ
เนือ้ หาของวิชาประกอบดวยการประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ปนทัง้ งานประจำ และงานบริหารจัดการขอมูลกำลังคนในภาพ
รวม โดยเริ่มจากความรูพื้นฐานของโปรแกรม เชน การติดตั้งและการตั้งคาการทำงานของโปรแกรมฯ
การจัดการขอมูลโครงสรางสวนราชการ ขอมูลตำแหนง ขอมูลบุคลากร การเลื่อน/โอน/ยายบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร ตลอดจนการบริหารจัดการและการ
ใชประโยชนจากฐานขอมูลกำลังคนของสวนราชการ ไดแก การถายโอนขอมูลบุคลากร การสอบถาม
ขอมูล และการจัดทำรายงานตางๆ เปนตน
10. หมวดวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
แบงออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปนการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลในภาพรวม รวมถึ ง วิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
การแลกเปลี่ ย นแบบอย า งที่ ดี ข องกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค ก รประเภทต า งๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สำหรับสวนที่สอง เนนการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธและการคิดวิเคราะห
ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญสำหรับนักทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน โดยการเรียนรูผานกรณีศึกษาในบริบทของ
งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรการพัฒนาทักษะและการสรางความพรอม
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สำหรับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ฝกอบรมหมวดวิชาละ 3 วัน)
1. หมวดวิชา การบริหารผลงาน
การสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการบริหารผลงาน (Performance Management) ความ
สัมพันธระหวางการบริหารผลงานกับองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ในขณะเดียวกันก็เปนการทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ เจตนารมณแนวทางการบริหาร
ผลงาน และประโยชนของการบริหารผลงาน รวมทั้ง การเนนแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการนำ
ระบบบริหารผลงานไปใชในสวนราชการ ประเด็นทาทายที่พบ โดยใหมีการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบการบรรยาย การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การฝกปฏิบตั แิ ละกรณีศกึ ษา เพือ่ ใหมกี ารแลกเปลีย่ น
ประสบการณและนำวิธีการบริหารผลงานไปใชใหเหมาะสมกับสวนราชการใหมากยิ่งขึ้น
2. หมวดวิชา วินัยและจรรยาบรรณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
หนาที่ความรับผิดชอบประการหนึ่งที่นักทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือน ระดับ
ชำนาญการ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง คือหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล ถอยคำ
ขอเท็จจริง เพือ่ ประกอบการดำเนินการทางวินยั การรักษาวินยั และจรรยา ซึง่ ถือวาเปนบทบาททีส่ ำคัญ
ในการที่จะทำใหการดำเนินการทางวินัยภายในสวนราชการตางๆ เปนไปอยางถูกตองและเปนระบบ
ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลที่เขารับการอบรมในหลักสูตรระดับชำนาญการนี้ จะไดทบทวน
ความรู ความเขาใจในเรื่องบทบัญญัติทางดานวินัย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งยังไดศึกษาขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยตั้งแตกรณี
มีการกลาวหาจนถึงขั้นตอนการจัดทำรายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา โดยผูเขารับการ
อบรม จะไดฝก ฝนทักษะในการคิดวิเคราะห ความเปนเหตุเปนผล ทักษะการเขียน การจัดลำดับความคิด
การปรับใชขอกฎหมายใหถูกตอง รวมถึงไดฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในฐานะเปนกรรมการ
สอบสวน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม รวม
ทั้งสามารถเสนอความเห็นเบื้องตนแกผูบังคับบัญชาได นอกจากนี้ ผูเขารับการอบรมจะไดเรียนรูและ
เขาใจถึงจรรยาบรรณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเปนนักทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพที่ดีตอไปดวย
3. หมวดวิชา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูเขารับการฝกอบรมไดทราบแนวคิดการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ซึ่งเปนการเชื่อมโยง
กับภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนำเสนอแนวคิด เทคนิค วิธีการที่มีความหลากหลาย
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยการฝกอบรมเนนใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติทั้งในบทบาทของการ
จัดทำแผนการพัฒนาตนเองและการใหคำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองใหกับขาราชการ
ในสวนราชการ
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4. หมวดวิชา การสรรหาและเลือกสรร
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบตั ดิ า นเทคนิคการเลือกสรรโดยเฉพาะ
ตั้งแตการเลือกเครื่องมือประเมินบุคคล การพัฒนาแบบทดสอบ และการสัมภาษณ เพื่อประเมิน
พฤติกรรม โดยหมวดวิชานี้จะเนนการฝกปฏิบัติเปนหลัก เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกสรรตางๆ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากศูนยสรรหาและเลือกสรร เปนผูใหคำปรึกษา
แนะนำตลอดระยะเวลาในการฝกอบรม นอกจากนี้ ยังเนนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ
เทคนิคการสรรหาบุคคลที่นาสนใจของแตละสวนราชการอีกดวย
5. หมวดวิชา การบริหารคาตอบแทน
การทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทน
จากนั้นเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงจากการทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนตลอดจน
เทคนิคและวิธีปฏิบัติระหวางวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมจากสวนราชการตางๆ นอกจากนี้
ยังใชการเรียนรูผานกรณีศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน เชน การใหไดรับเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือน เปนตน
6. หมวดวิชา การวิเคราะหอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน
เนนการฝกปฏิบตั ิ โดยเริม่ ตนดวยการใหความรูเ กีย่ วกับหลักการ แนวคิดของการประเมินคางาน
โดยใหภาพที่เชื่อมโยงกับภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม อาทิ บทบาทภารกิจขององคกร
โครงสรางองคกร สภาพกำลังคนของสวนราชการ เปนตน จากนัน้ เปนการฝกปฏิบตั ติ ามทุกกระบวนการที่
สวนราชการตองดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคางานสำหรับตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตามองคประกอบหลัก 3 ดาน ไดแก ดานความรูและทักษะที่จำเปนในงาน ดานความสามารถในการ
แกปญหา และดานภาระรับผิดชอบใน 20 ขอคำถาม รวมทั้งการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทภารกิจ
ของตำแหนงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
7. หมวดวิชา การบรรจุและแตงตั้ง
เนนการเรียนรูแ ละเขาใจหลักการเกีย่ วกับการโอน/การยายระหวางสายงาน ระหวางสวนราชการ
และระหวางขาราชการประเภทตางๆ ซึ่งสอดรับกับสภาพการเคลื่อนยายกำลังคนที่เกิดขึ้นจริงใน
สวนราชการ หมวดวิชานี้ยังเนนใหมีการฝกปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใหผูเขาอบรม
ไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถแกปญหาการโอน/ยายที่หลากหลายดังกลาว ภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการที่ถูกตองตามกฎ ระเบียบตางๆ ดังนั้นจึงเนนใหผูเขาอบรมไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ปญหา รวมทั้งแนวปฏิบัติที่แตละสวนราชการใชในการแกไขปญหาในการทำงานจริงอีกดวย
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8. หมวดวิชา การบริหารกำลังคนคุณภาพ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกำลังคนคุณภาพ ความสำคัญและจำเปน
ของการบริหารกำลังคนคุณภาพกับบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน รวมทั้ง รูปแบบการ
บริหารกำลังคนคุณภาพของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ยังเนนแนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของภาครัฐ
ในภาพรวมของสวนราชการ มีการฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของการบริหารกำลังคนคุณภาพ ตั้งแต
การวางแผน กำลังคนคุณภาพ (คุณสมบัติและจำนวน) การสรรหาและเลือกสรรกำลังคนคุณภาพ
การพัฒนา การประเมินผลการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพอีกดวย
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
1. ดำรงตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล* ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ (รายละเอียดดาน
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงเปนไปตามที่แตละหมวดวิชากำหนด)
*ยกเว น ส ว นราชการที่ ไ ม มี ต ำแหน ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล ได แ ก สำนั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงาน ก.พ.ร.
2. มีหนาที่ ความรับผิดชอบในปจจุบันที่เกี่ยวกับที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(รายละเอียดความรับผิดชอบในงานที่มีความสอดคลองกับสาระสำคัญของแตละหมวดวิชา)
3. สามารถเขารับการฝกอบรมไดไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรม
4. ผูบ งั คับบัญชาระดับตนหรือหัวหนางานยินยอมทีจ่ ะรวมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)
โดยกำหนดงานที่จะมอบหมายเกี่ยวกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมตัวชี้วัด
ผลงาน หลังจากเขารับการฝกอบรมประมาณ 3 - 6 เดือน
เกณฑการผานการฝกอบรม
1. ดำรงตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ
2. มีหนาที่ ความรับผิดชอบในปจจุบันที่ตรงกับเนื้อหาของหมวดวิชา หรือเปนผูที่ยาย หรือกำลัง
จะไดรับมอบหมายใหมาปฏิบัติงานที่ตรงกับเนื้อหาของหมวดวิชาที่จะเขารับการฝกอบรม
3. สามารถเขารับการฝกอบรมไดไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรม
4. ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต น หรื อ หั ว หน า งานยิ น ยอมที่ จ ะร ว มกิ จ กรรมการติ ด ตามการพั ฒ นา
(Follow-up) หลังจากเขารับการฝกอบรมประมาณ 3 - 6 เดือน
5. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ครบถวนตามที่แตละหมวดวิชากำหนด
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1772, 0 2547 1802, 0 2547 1781
โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 วันทำการ
มีนาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ไดรับความรู ความเขาใจในหลักการจัดทำแผนยุทธศาสตรไดอยางถูกตอง
2. สามารถนำวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตรมาประยุกตใชในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายการทำงานรวมกันในอนาคต
กลุมเปาหมาย
ขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษที่รับผิดชอบงานดานการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จำนวน 50 คน
สิ่งที่จะไดเรียนรู
แนวคิดหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
การเชื่อมโยงแผนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกับยุทธศาสตรองคกร
หลักการและเทคนิคที่ใชในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะหขอมูลสำคัญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบตางๆ
การประยุกตแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการ
การบรรยายและฝกปฏิบัติ
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1788, 0 2547 1755
โทรสาร 0 2 547 1752, 0 2547 1783
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การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระยะเวลา

ชวงเวลา

สวนที่ 1 การปฐมนิเทศ : ประมาณ 1 – 2 วัน หรือตามแตสวนราชการเห็นสมควร
สวนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเองผานชุดการเรียนรูดวยตนเอง หลักสูตรฝกอบรมขาราชการ
บรรจุใหม และการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หลักสูตรฝกอบรมขาราชการ
บรรจุใหม 001M : ประมาณ 3 เดือน
สวนที่ 3 การฝกอบรมสัมมนารวมกัน : ประมาณ 2 สัปดาห
สวนที่ 3 การฝกอบรมสัมมนารวมกัน สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการจัด จำนวน 2 รุน
รุนละ 70 คน ประมาณเดือนกุมภาพันธ และมิถุนายน
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขาราชการกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาและรูระเบียบแบบแผนที่จำเปนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
สิ่งที่จะไดเรียนรู
สวนที่ 1 : การปฐมนิเทศ
ใหดำเนินการโดยสวนราชการตนสังกัด เปนการแนะนำตอนรับผูปฏิบัติงานใหม เพื่อให
ขาราชการบรรจุใหมไดเขาใจถึงสภาพแวดลอมการทำงานในหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง
องคกรผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเปนการสรางขวัญและกำลังใจ
แกขาราชการบรรจุใหม
สวนที่ 2 : การเรียนรูดวยตนเอง
ในสวนของการเรียนรูดวยตนเอง ใชวิธีการฝกอบรมผานชุดการเรียนรูดวยตนเอง (ชุดละ
1,800 บาท) และฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไมมีคาใชจาย) โดยหลักสูตรฝกอบรมขาราชการ
บรรจุใหม ทีส่ ำนักงาน ก.พ. กำหนดเพือ่ ใหขา ราชการบรรจุใหม ไดรบั ความรูเ กีย่ วกับระเบียบแบบแผนของ
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ทางราชการ เพื่อการปฏิบัติราชการอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความประหยัด
ประสิทธิภาพและเปนระบบ ทั่วถึง เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย 4 หมวดวิชา คือ
1) ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
2) ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม
3) ความรูพื้นฐานสำหรับขาราชการ
4) เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเปน
ดำเนินการโดยสวนราชการตนสังกัดประสานงานกับกลุมพัฒนาทางไกล (หลักสูตรฝกอบรม
ขาราชการบรรจุใหม) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
สวนที่ 3 : การฝกอบรมสัมมนารวมกัน
สามารถดำเนินการอบรมโดยกระทรวงหรือสวนราชการซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวง
โดยใชหลักสูตรการเปนขาราชการทีด่ ี ซึง่ การฝกอบรมในสวนนีจ้ ะเปนกระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อยางมีระบบ และเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสรางอุดมการณขาราชการ
การเตรียมความพรอมและปลูกฝงใหขาราชการบรรจุใหมตระหนักในปรัชญาของการเปนขาราชการที่ดี
ตลอดจนเพื่อใหไดรับความรู ทักษะ สมรรถนะและเครือขายขาราชการรุนใหมเพื่อการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติราชการและเปนขาราชการที่ดี ประกอบดวย 4 ชุด
กิจรรม ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเปนขาราชการ ประโยชนของแผนดิน และบทบาทหนาที่ของ
การเปนขาราชการ
ชุดกิจกรรมที่ 2 การสรางวินัย สรางทีม และความสามัคคี/จรรยาขาราชการ
ชุดกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ
ชุดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
รูปแบบการดำเนินการ
สวนที่ 1 การปฐมนิเทศ : อบรมในชั้นเรียน
สวนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง : ผานชุดการเรียนรูดวยตนเอง / ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 3 การฝกอบรมสัมมนารวมกัน : มีหลากหลายรูปแบบทั้งอบรมในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ และอบรมภาคสนาม
สถานที่ติดตอ โทรศัพท : 0 2547 1766 , 0 2547 1803 , 0 2547 1810
โทรสาร : 0 2547 1812
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หลักสูตร
การเสริมสราง
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 วัน (เดินทาง 2 วัน)
ปงบประมาณ
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใตไดพักและผอนคลายจากสภาพการทำงานและ
สภาพแวดลอมที่กดดันและเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เปนการชั่วคราว
2. เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเสริมสรางความรูและฝกปฏิบัติการเสริมสรางสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับ
ความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอยางมีความสุข
4. เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางขาราชการ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล
และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบายอย)
สิ่งที่จะไดเรียนรู
1) ขาราชการกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะบีบคั้นดีขึ้น
2) ขาราชการกลุมเปาหมายมีความรูดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก
กิจกรรมเพื่อความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณ
กิจกรรมสรางเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น
หนวยงานรวมดำเนินการ
1) สำนักงาน ก.พ.
2) ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
3) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1789, 0 2547 1771
โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783
หลักสูตรการเสริมสรางและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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โครงการปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

หลักสูตรที่ 1 1 วันทำการ จำนวน 1 รุน
หลักสูตรที่ 2 5 วันทำการ จำนวน 25 รุน
มีนาคม – สิงหาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การเสริมสรางคุณภาพ
และคุณคาของชีวิตเมื่อพนจากหนาที่ราชการไปแลว
2. เพื่ อ ให ผู เข า ร ว มโครงการสามารถนำความรู ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ใช แ ละวางแผนชี วิ ต ภายหลั ง
เกษียณอายุราชการ
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและถายทอดประสบการณแก
ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และผูสนใจอื่น ๆ
4. เพื่อใหผูเขารวมโครงการที่มีปญหาสุขภาพไดรับการแนะนำวิธีการรักษาสุขภาพจากแพทย
ผูชำนาญการเฉพาะทาง และไดฝกปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพดวยวิธีธรรมชาติบำบัด
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
กลุมขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ
สิ่งที่จะไดเรียนรู
การดำเนินโครงการปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุ แบงเปน 2 หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ดำเนินการ 1 ครั้ง
เป น การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู แ ละข อ คิ ด เห็ น ระหว า งผู ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ
โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิต ภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ
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หลักสูตรที่ 2 ระยะเวลา 5 วัน ดำเนินการ ณ ตางจังหวัด แบงออกเปน 3 หลักสูตร รวม 25 รุน
ประกอบดวย
หลักสูตร 2.1 การรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสรางสรรคชีวิตใหม...ใสใจ
สุขภาพ” จำนวน 9 รุน ๆ ละ 90 - 120 คน ณ เดอะเลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตร 2.2 การเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ “โปรแกรมสูชีวิตใหม... หลังวัยทำงาน”
จำนวน 10 รุน ๆ ละ 40 - 60 คน ณ ศูนยสง เสริมสุขภาพมิชชัน่ จังหวัดสระบุรี
หลักสูตร 2.3 การเสริมสรางสุขภาพวัยเกษียณอายุ “โปรแกรมเสริมสรางพลัง...สุขใจ
สุขกายหลังวัยเกษียณ” จำนวน 6 รุน ๆ ละ 60 - 80 คน ณ เพชรริมธาร
รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี
จุดเดนของหลักสูตร
เน น การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองตามแนวผสมผสานระหว า งการแพทย
แผนปจจุบัน การแพทยทางเลือก ธรรมชาติบำบัด การฝกจิตสมาธิ ฝกการออกกำลังกายเพื่อสงผลดีตอ
สุขภาพโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และแนวทางการ
เสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวติ การรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ คำแนะนำจากแพทยผเู ชีย่ วชาญ
และชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งการออกกำลังกายดวยวิธีที่ถูกตอง
รูปแบบการฝกอบรม
การฝกอบรม/สัมมนาและฝกปฏิบัติ
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1799, 0 2547 1771
โทรสาร 0 2547 1752, 0 2547 1783

หลักสูตรการเสริมสรางและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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หลักสูตร
การฝกอบรมออนไลน
(HRD e-Learning)
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หลักสูตรการอบรมออนไลน
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาขาราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรการอบรมออนไลนที่เปนความตองการรวมของสวนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ
ชุดหลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ชุดหลักสูตรการพัฒนาทักษะความคิด ชุดหลักสูตรการให
บริการที่เปนเลิศ ชุดหลักสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ชุดหลักสูตรการบริหาร ชุดหลักสูตร
การเขียนหนังสือราชการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศนและคุณลักษณะขาราชการ ชุดหลักสูตร
การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดหลักสูตรเสริมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดหลักสูตรเสริมทักษะดานภาษา ชุดหลักสูตรดานกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต : www.ocsc.go.th > การพัฒนาขาราชการ > e-learning
www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp
สถานที่ติดตอ โทรศัพท 0 2547 1795, 0 2547 1807
โทรสาร 0 2547 1812

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม

ระยะเวลา
ชวงเวลา

3 เดือน
เมื่อบรรจุเขารับราชการ สามารถสมัครเรียนไดทันที

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขาราชการกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาและรูระเบียบแบบแผนที่จำเปนพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
001M – หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม
ประเด็นการเรียนรู
หมวดที่ 1 ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
การเปนขาราชการ
สถานภาพของขาราชการ
บทบาทของขาราชการ
ประโยชนของการเปนขาราชการ
การปฏิบัติตนของขาราชการ
ธงชัยแหงชีวิตขาราชการ
การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง
การนอมนำพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทเปนแนวปฏิบัติของขาราชการที่ดี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของขาราชการ
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หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม
ระบบราชการไทย
ระบบการบริหารราชการไทย
กระบวนการบริหารราชการไทย
องคกรบริหารราชการไทย
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
การบริหารผลงาน
สูความเปนเลิศในการบริการประชาชน
วัฒนธรรม และคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน
การจัดงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ความหมาย ความสำคัญ และความจำเปนของหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 ความรูพื้นฐานสำหรับขาราชการ
วินัยและจรรยาขาราชการ
ความสำคัญ และจุดมุงหมายของวินัย และการรักษาวินัย
บทบัญญัติวินัยขาราชการ
จรรยาขาราชการ
โทษของการกระทำผิดวินัยขาราชการ
การอุธรณและการรองทุกข
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานบุคคล
- ทิศทางของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- กระบวนการบริหารงานบุคคลกระบวนการบริหารงานบุคคล
- ระบบบรรจุแตงตั้งขาราชการพลเรือน
- ระบบเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือน
สิทธิการลาของขาราชการ
- การลาปวย
- การลาคลอดบุตร

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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- การลากิจสวนตัว
- การลาพักผอน
- การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ
- การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
- การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
- การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
- การลาติดตามคูสมรส
- การนับวันลา
- ขอคำนึงเกี่ยวกับการลา
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ
- สวัสดิการที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ
- สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลเมื่อพนจากการเปนขาราชการ
งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
ความสำคัญของระเบียบงานสารบรรณ และสิ่งที่เกี่ยวของ
รูปแบบหนังสือราชการ
สำเนาหนังสือราชการ ชั้นความลับ และชั้นความเร็ว
หลักการ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
หลักการการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
การซื้อการจาง
การจางที่ปรึกษา
สัญญา
การควบคุม และการจำหนายพัสดุ
การลงโทษผูทิ้งงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
กฏหมายพื้นฐานสำหรับขาราชการ
กฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของขาราชการ
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
กฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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หมวดที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเปน
การพัฒนาการคิด
การพัฒนาการคิด
การจัดทำแผนที่ความคิด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ความหมายและความสำคัญในการสื่อสาร
อุปสรรคที่ทำใหการสื่อสารลมเหลว
การสื่อสารระหวางบุคคล และกลุม
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
มนุษยสัมพันธในการทำงาน
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการมีทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี
คุณสมบัติของผูมีมนุษยสัมพันธดี และกระบวนการพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ
หลักการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น
วิธีการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี และขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ
วิธีการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และ
ประชาชน
สมรรถนะหลักสำหรับขาราชการพลเรือน
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
การกำหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลองกับชั้นงานกำหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลอง
กับชั้นงาน
การมุงผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเปนทีม
การวางแผนปฏิบัติงานโครงกาและการดำเนินการตามแผน
การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ
การเขียนโครงการ
การดำเนินการโครงการตามแผน
การติดตาม และประเมินผลโครงการ
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หลักสูตรผูนำทีมที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 สัปดาห เทียบเทากับการอบรมในหองเทากับ 78 ชั่วโมง
รับสมัครธันวาคม – กรกฎาคม
(ชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะเบื้องตนของการเปนนักบริหารใหกับขาราชการผูทำ
หนาที่เปนผูนำทีมหรือหัวหนากลุมงานยอย
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการ
ทำงานรวมกับผูอื่นใหพรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ รวมทั้ง สามารถจัดการงานใน
หนวยงานตามที่ไดรับมอบหมายใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และเสริมสรางเครือขายในการทำงาน
รวมกันกับผูเขารับอบรมจากสวนราชการตาง ๆ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
เปนขาราชการผูปฏิบัติงานในตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ตำแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเปนผูนำทีมหรือมีศักยภาพในการเปนผูนำ สามารถสมัครอบรม
ไดทันที โดยไมตองขออนุญาตจากทางตนสังกัด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
002 – หลักสูตรผูนำทีมที่มีประสิทธิภาพล
ประเด็นการเรียนรู
โครงการหลักสูตรผูนำทีมที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในหลักสูตรนำรอง ป 2553
A00 การวางแผนกลยุทธ
M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
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M02 การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
M04 การสอนงาน
M06 การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
M07 กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกปญหา
M12 ภาวะผูนำ
M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
M18 การจัดลำดับความสำคัญ
M20 การปรับปรุงการทำงาน
M21 การคิดเชิงสังเคราะห
E01 ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา
E04 ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
E09 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
E11 การบริการที่เปนเลิศ
E12 คุณธรรมสำหรับขาราชการ
G01 ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทำงาน
PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
PC11 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
PC12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
PC15 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
PC18 คุณภาพชีวิตในการทำงาน
PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
PC21 การจัดทำตัวชี้วัด
LA01 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
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การบริหาร
ชื่อวิชา : A00 – การวางแผนกลยุทธ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหเรียนรู และฝกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธจนเขาใจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหลักการ และแนวทางการวางแผนกลยุทธและมีทักษะในการวางแผน
กลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป
2. เปนผูรับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนในหนวยงาน
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
A00 – การวางแผนกลยุทธ
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ ขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ ขั้นการดำเนินการวางแผนกลยุทธ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ ขั้นการติดตามประเมินผล
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ชื่อวิชา : M01 - การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
(Effective Thinking)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของการคิดไดอยางถูกตอง
2. อธิบายลักษณะของวิธีการคิดแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง
3. กำหนดแนวทางพัฒนาทักษะการคิดของตนเองและนำไปฝกฝนดวยตนเองได
4. อธิบายขั้นตอนการบูรณาการการคิดที่จะนำไปสูประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตนเองได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M01 – การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
ประเด็นการเรียนรู
การคิด คืออะไร
การคิด สำคัญอยางไร
การคิดประเภทตางๆ
เครื่องมือที่ใชในการคิด
การพัฒนาทักษะการคิด
บูรณาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
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ชื่อวิชา : M02 – การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. ทำใหสามารถวิเคราะหลักษณะธรรมชาติของมนุษยได
2. ทำใหสามารถจำแนกลักษณะของคนได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M02 – การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการเรียนรู
หลักการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย
บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก ( O Personality)
บุคลิกภาพแบบไมชอบแสดงออก ( U Personality)
บุคลิกภาพแบบทั่วไป ( N Personality)
เทคนิคในการปฏิสัมพันธกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน
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ชื่อวิชา : M03 – การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. การสื่อสารทำใหเราสามารถเขาใจคนอื่นได และเขาใจประโยชนของการสื่อสาร
2. การสื่อสารทำใหรูทัศนคติตอการกระทำของตนเอง และผูอื่นได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M03 – การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
ประโยชนของการวิเคราะหลักษณะการสื่อสาร
ลักษณะการสื่อสารของคนตามทฤษฎีของอีริค เบิรน (Eric Berne)
ทัศนคติของคนที่มีตอการกระทำของตนเองและผูอื่น
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ชื่อวิชา : M04 – การสอนงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. การสอนงาน มีความสำคัญชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จได
2. การสอนงาน มีประโยชนตอผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M04 – การสอนงาน
ประเด็นการเรียนรู
ความสำคัญของการสอนงาน
ความหมายของการสอนงาน
ประโยชนของการสอนงาน
คุณสมบัติของผูสอนงาน
กระบวนการในการสอนงาน
เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

60

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

ชื่อวิชา : M05 – การใหคำปรึกษา
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. ชวยใหผูรับคำปรึกษาไดมีโอกาสระบายความในใจ
2. ชวยใหผูรับคำปรึกษาไดรูจักตนเอง
3. ชวยใหผูรบั คำปรึกษาไดรูจักรวบรวมขอมูล
4. ชวยใหผูรับคำปรึกษาเกิดการตัดสินใจดวยตนเองเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
5. ชวยใหผูรับคำปรึกษาเกิดการปรับตน เพราะในการปรับตนหรือปรับพฤติกรรม ถาบุคคลนั้น
ไมใหความรวมมือก็จะเปนไปไดยาก
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M05 – การใหคำปรึกษา
ประเด็นการเรียนรู
การจำแนกชนิดของปญหาและการแกไขปญหา
การใชทฤษฎีสมดุลในการใหคำปรึกษา (The Balance Theory)
ขั้นตอนของการใหคำปรึกษา
เทคนิคที่จำเปนในการใหคำปรึกษา

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: M06 - การอำนวยการ การติดตามงาน
และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. การอำนวยการ การติดตาม และการกระจายงาน ชวยใหงานขององคกรบรรลุผลสำเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การอำนวยการ การติดตาม และการกระจายงาน ชวยสรางขวัญที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชา
และเปนการสรางทีมงาน
3. การติดตามงานทำใหทราบวางานใดที่ไดรับมอบหมายนั้นไดดำเนินการไปมากนอยเพียงใด
4. การติดตามงานทำใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา
5. การกระจายงานชวยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
6. การอำนวยการ การติดตาม และการกระจายงาน ชวยใหตวั ผูบ งั คับบัญชาเองไดเพิม่ พูนความรู
และทักษะตางๆ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานดวย
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M06 - การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายและประโยชนของการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
หลักการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
ขั้นตอนการอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
เทคนิคการสั่งงาน
เทคนิคการรับคำสั่ง
อุปสรรคในการกระจายงาน
หลักการกระจายอำนาจ

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M07 - กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกปญหา
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการวิเคราะหปญหา
2. เพื่อใหเรียนรูถึงขั้นตอนการตัดสินใจ ที่จะทำใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด
3. เพื่อใหเรียนรูการแกปญหา และวิธีปองกัน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M07 - กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกปญหา
ประเด็นการเรียนรู
ความสำคัญของการตัดสินใจ
การวิเคราะหและการจำแนกชนิดของปญหา
ความหมายและกระบวนการการตัดสินใจ
การตัดสินใจภายใตสถานการณตางๆ
พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสินใจ
กระบวนการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจสำหรับผูบริหาร
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ชื่อวิชา : M08 - การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. การประเมินผลการปฏิบัติใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ
2. การประเมินผลการปฏิบัติใหผูรับการประเมินยอมรับ
3. การติดตามและการประเมินผล เพื่อใหทราบถึงปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ควรไดรับการพัฒนาในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะกับงาน หรือหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M08 - การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นการเรียนรู
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอควรพิจารณาในการมอบหมายงาน ที่ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใหการสนับสนุน (MBS: Management by support)
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ
การใหกำลังใจผูใตบังคับบัญชา
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M09 – การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. การวางแผนทำใหเกิดความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุล
2. การวางแผนทำใหไปสูจุดมุงหวังดังประสงค
3. การวางแผนทำใหประหยัดในการปฏิบตั ิการ และเอื้ออำนวยในการควบคุมงาน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M09 – การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประเด็นการเรียนรู
ความสำคัญของการวางแผน
ระยะเวลาของแผนงาน
ขั้นตอนในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย
ตารางการจัดทำแผนงาน

66

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

ชื่อวิชา: M10 – การใชหลักการตลาดเพื่อการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานของกระบวนการคิดของประชาชนกับสวนประสมทางการตลาด
2. เพือ่ ใหสามารถประยุกตใชสว นประสมทางการตลาดเพือ่ ใหสอดคลองกับขัน้ ตอนกระบวนการคิด
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
ชื่อวิชา: M10 – การใชหลักการตลาดเพื่อการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการเรียนรู
กระบวนการคิดของประชาชนกับสวนประสมทางการตลาด
การผนึกสวนประสมทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: M11 - ความรูเกี่ยวกับราชการไทย
และการเปนขาราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. ความเปนมาของระบบราชการไทย
2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย
3. ความสำคัญของการเปนขาราชการไทย
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M11 - ความรูเกี่ยวกับราชการไทย และการเปนขาราชการ
ประเด็นการเรียนรู
ประวัติศาสตรราชการไทย และขาราชการพลเรือนไทย
ความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของ
การเปนขาราชการ
สิทธิและหนาที่ของขาราชการ
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ชื่อวิชา : M12 - ภาวะผูนำ (Leadership)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เขาใจความหมายของคำวา “ผูนำ” และ “ภาวะผูนำ”
2. เรียนรูการใชทักษะการเปนผูนำตามสถานการณ
3. เขาใจความแตกตางระหวาง “เจานาย” VS “ผูนำ”
4. เขาใจหลักการสรางและการใช “บารมี” กับ “อำนาจ”
5. มีทักษะการสรางความไววางใจ
6. เปนผูนำที่มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M12 - ภาวะผูนำ (Leadership)
ประเด็นการเรียนรู
ทำความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนำ (Leadership)
ขอแนะนำสำหรับการเปน ผูนำที่ดี
การเปนผูนำตามสถานการณ
ความหมายของเจานายและความแตกตางระหวาง “เจานาย” VS “ผูนำ”
การใชพระเดชพระคุณ “บารมี” VS “อำนาจ”
เทคนิคการสรางความไววางใจ
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M13 - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. รับรู เขาใจ และตระหนักถึงความจำเปน และความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
2. เรียนรูวิธีปรับเปลี่ยน และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. ปรับปรุง พัฒนา พรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถจะดำเนินการไดอยาง
กาวหนาและยั่งยืน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M13 - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ประเด็นการเรียนรู
ทำความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสรางวัฒนธรรมที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ผูนำควรจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางไร
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ชื่อวิชา : M14 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคกรเพื่อระบุสถานการณวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
2. สามารถวิเคราะหขอมูลซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความเสี่ยงที่เปนผลใหองคกรจะตองจายรายจาย
อันเปนสาระสำคัญที่คาดไมถึง
3. สามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุได
4. สามารถระบุการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ใหไดความมัน่ ใจอยางมีเหตุผลวาผลกระทบของความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นไมมีผลกระทบตอความเสียหายอยางมีสาระสำคัญ ศึกษาตัวอยาง กรณีศึกษา
การจัดการความเสี่ยงในระบบจัดซื้อในระบบราชการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M14 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ประเด็นการเรียนรู
ทำความเขาใจกับความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กรณีศึกษา การบริหารความเสี่ยงดานการจัดจางภาครัฐ
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M15 - การบริหารความขัดแยง
(Conflict Management)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
ตัวบุคคล
1. ปรับมุมมองและทัศนคติที่มีตอความขัดแยง
2. สามารถบริหารความขัดแยงได
2.1 เพื่อไมทำตนเองใหเปนตัวกอความขัดแยง
2.2 สามารถเขาใจ บอกเหตุผล ที่มาที่ไปของความขัดแยงได
3. เปนผูที่สามารถเจรจาตอรองไดดี
งาน (ทีม)
สามารถสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพระหวางบุคคลที่ดีขึ้น
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M15 - การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)
ประเด็นการเรียนรู
ทำความเขาใจกับความขัดแยง (Conflict Management)
ประเภทของความขัดแยง
สาเหตุที่ทำใหเกิดความขัดแยงในองคกร
กระบวนการของความขัดแยง
เทคนิคการบริหารความขัดแยง
วิธีการจัดการความขัดแยงในองคกร
การเจรจาตอรอง

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M16 – การพัฒนาบุคลิกภาพ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
บุคลิกภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการแสดงออกของคน และพฤติกรรมทางการทำงานของคน
ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
จะเปนการพัฒนาในเชิง ความคิด การเรียนรู การรับรู การพัฒนาสมอง เพื่อทำใหจิตใจของคนทำงาน
ปลอดโปรง มีจิตใจที่ผองใส พรอมที่จะรับรูเรียนรู สงผลทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สวนการ
พัฒนาบุคลิกภาพภายจะเปนการพัฒนาในเรื่องของการแตงกาย การออกสังคมที่เหมาะสม เพื่อให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเขาสังคม รวมทั้งการทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี โดยจะสงผลทำให
ผูเรียนมีการพัฒนาทางดานบุคลิกภาพของตัวเองทั้งภายใน ในเรื่องของความคิด ทัศนคติ และวิธีการ
แกปญหาในการทำงานตางๆ ในขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลิกภาพภาย จะทำใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น
ในการติดตอ เกิดการประสานงาน การเขาสังคมกับบุคคลภายนอก
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M16 – การพัฒนาบุคลิกภาพ
ประเด็นการเรียนรู
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Personality and Appearance)
- การแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (wardrobe and Personality)
- ทวงทาอิริยาบถ (Visual Poise – Graceful Sitting & Body Language)
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth – Sustainable Relationship)
- การพัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง
- การเสริมสรางมนุษยสัมพันธเพื่อการทำงาน
มารยาทในการเขาสังคม (Social Etiquette)
- มารยาทในการไปงานสังคมและงานเลี้ยงทางธุรกิจ
- ฝกปฏิบัติมารยาทบนโตะอาหารที่โรงแรม (Buffet Dinner)
ทักษะการพูดและการสื่อสาร (Voice Communication Skills)
- การพัฒนาทักษะในการพูด
- การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M17 - การเทียบเคียง (Benchmarking)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และทราบถึงหลักการของ Benchmarking เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังสามารถเขาใจถึงการประยุกตแนวคิด และหลักการดังกลาว สูการปฏิบัติจริงขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีมและองคกรในภาพรวม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M17 - การเทียบเคียง (Benchmarking)
ประเด็นการเรียนรู
บทนำและความสำคัญของ Benchmarking
ประเภทของ Benchmarking
ขั้นตอนและกลวิธีในการจัดทำ Benchmarking
การวิเคราะหขอมูล การสรุป และประเมินผล
ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ (Action Stage)
การจัดเตรียมองคกรสูการทำ Benchmarking
ปญหาในการทำ Benchmarking และแนวทางแกไข
จรรยาบรรณของการทำ Benchmarking (Code of Conduct)
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ชื่อวิชา: M18 - การจัดลำดับความสำคัญ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหงานในความรับผิดชอบตามความสำคัญและความเรงดวนของงานได
ทำใหสามารถจัดลำดับกอนหลังของงานที่จะทำไดอยางดี
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหจุดออนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของตนเองได
ทั้งในดานการใชเวลาในการทำงานแตละงานไดอยางเหมาะสม และการไมปลอยเวลาวาง
ใหสูญเปลา
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดสรรเวลาและวางแผนในการทำงานและการใชชีวิตสวนตัวไดอยาง
เหมาะสม ทำใหสามารถสรางผลงานใหกับทีมงานและองคกร ไดตามเปาหมายโดยไมเสีย
คุณภาพการใชชีวิตสวนตัว
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M18 – การจัดลำดับความสำคัญ
ประเด็นการเรียนรู
การใชเปาหมายเปนเครื่องกำหนดความสำคัญของงาน
การวิเคราะหรูปแบบการใชเวลาและการทำงาน
การจัดการงานตามลำดับความสำคัญ
การจัดตารางเวลาการทำงาน
การจัดการกับเรื่องที่ทำใหเสียเวลาในการทำงาน
การจัดลำดับความสำคัญในเรื่องสวนตัว
ขอเสนอแนะในการทำงานใหประหยัดเวลา
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ชื่อวิชา: M19 – องคการแหงการเรียนรู
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดและหลักการขององคการแหงการเรียนรู
2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงการประยุกตแนวคิดและหลักการขององคการแหงการเรียนรู
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M19 –องคการแหงการเรียนรู
ประเด็นการเรียนรู
ความสำคัญชององคการแหงการเรียนรู
ความหมายขององคการแหงการเรียนรู
ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู
ความเชื่อมโยงขององคการแหงการเรียนรู
การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
กรณีศึกษาองคการที่พัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรู

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : M20 – การปรับปรุงการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่ออธิบายความสำคัญของการปรับปรุงการทำงานในองคกรเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อวิเคราะหงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน
3. เพื่อใชเทคนิคการคิดสรางสรรคเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. เพื่ออธิบายใหเห็นถึงปจจัยความสำเร็จ (KSF) ที่มีผลตอการปรับปรุงการทำงานในองคการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M20 – การปรับปรุงการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
ความหมาย และความสำคัญของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Definition)
วัตถุประสงคของการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Objectives)
กระบวนการในการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Process)
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน (Work Simplification Techniques)
ปญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการทำงาน (Problem and Obstacle to Work
Simplification)
ปจจัยความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงาน (Key Success Factors of Work Simplification)
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ชื่อวิชา: M21 – การคิดเชิงสังเคราะห
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. คิดเปน คิดดี และสามารถใชขอมูล เหตุ และผล ไดอยางถูกตอง ครบถวน
2. บริหารจัดการความรู ขอมูล ขาวสาร นำมาสังเคราะหเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง
3. บริหารจัดการความรู ขอมูล ขาวสาร นำมาสังเคราะหเพือ่ ประยุกตใชในการปฏิบตั งิ านไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงคขององคกร
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
M21 – การคิดเชิงสังเคราะห
ประเด็นการเรียนรู
ความหมาย คำจำกัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห และการคิดเชิงสังเคราะห
รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห
หลักการคิดเชิงสังเคราะห
เหตุที่ตองใชการคิดเชิงสังเคราะห
ลักษณะ และอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห (ที่สรางเองไดโดยการศึกษา และฝกอบรม)
ประเภทของสิ่งตาง ๆ ที่นำมาคิดเชิงสังเคราะหได
การฝกคิดเชิงสังเคราะห
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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การเขียนหนังสือราชการ
ชื่อวิชา: A01 - หนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 9 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของหนังสือราชการ เริ่มจากแบบของหนังสือราชการ ความหมายและ
โครงสรางของหนังสือราชการแบบตาง ๆ และการใชหนังสือราชการแตละแบบในการติดตอราชการ
ซึ่งจะทำใหสามารถเลือกใชหนังสือราชการในการติดตอราชการไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
A01 – หนังสือราชการ และหนังสือติดตอราชการ
ประเด็นการเรียนรู
อธิบายความหมาย และระบุความแตกตางของหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิดได
อธิบายความหมาย และความสำคัญของหนังสือราชการได
ระบุลักษณะโครงสราง และรายละเอียดของหนังสือราชการภายนอก หนังสือภายใน และ
หนังสือประทับตราในโอกาสตาง ๆ ได
อธิบายการใชหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราในโอกาสตางๆ
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางโครงสรางและรายการของหนังสือภายนอก หนังสือ
ภายใน และหนังสือประทับตราได
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ชื่อวิชา: A02 - การเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 9 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนขอความในโครงสรางตาง ๆของหนังสือและสามารถเขียนหนังสือ
เพื่อติดตอราชการได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
เปนขาราชการบรรจุใหม หรือขาราชการทุกระดับ หรือเจาหนาที่ของรัฐในสวนราชการตาง ๆ
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
A02 – การเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
ประเด็นการเรียนรู
ระบุรายการที่ตองการเขียนในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก
ระบุหลักการเขียนขอความในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก ภายใน
และหนังสือประทับตราได
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอความในสวนตางๆ ตามแบบโครงสรางและรายการของ
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได
สามารถเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราไดตามแบบและ
โครงสรางที่ถูกตอง

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: A03 - หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ถูกตอง
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 9 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองตามโครงสรางของหนังสือตาง ๆ และ
เขียนหนังสือติดตอราชการไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
A03 – หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ถูกตอง
ประเด็นการเรียนรู
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองตามโครงสรางหนังสือติดตอราชการแตละชนิด
หลักการและขัน้ ตอนการเขียนสวนเนือ้ เรือ่ งจามเหตุทสี่ ง หนังสือไปและการเขียนสวนจุดประสงค
ของเรื่องที่ตองการใหผูรับดำเนินการใหถูกตามประสงค
หลักการเขียนขอความในประโยคใหมีองคประกอบ รูปประโยค และความสัมพันธของ
ขอความถูกตองตามหลักภาษา
หลักการเขียนใหมกี ารใชสรรพนาม ถอยคำ สำนวน และการแบงวรรคตอนทีถ่ กู ตองตามความนิยม

84

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

ชื่อวิชา: A04 - หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 9 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเนื้อหา การนำเขาสูจุดประสงคของหนังสือ การแบงวรรคตอน
ใหชัดเจนรัดกุมและนาอาน ซึ่งจะชวยใหการสื่อความหมายของหนังสือเปนไปอยางแมนยำและนาสนใจ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
A04 – หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี
ประเด็นการเรียนรู
หลักการเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
การเขียนเนื้อหาจุดประสงคของหนังสือราชการ การแบงวรรคตอนที่ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด
และนาอาน

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: D14 – เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูและเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการเขียนหนังสือติดตอราชการและสามารถนำไปประยุกต
ใชกับงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
D14 – เสริมทักษะเขียนหนังสือราชการ
ประเด็นการเรียนรู
หลักการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือราชการ/กิจกรรม
ข อ บกพร อ งและแนวทางในการแก ไขข อ บกพร อ งในการเขี ย นชื่ อ เรื่ อ งของหนั ง สื อ ติ ด ต อ
ราชการ/กิจกรรม
หลักในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือราชการ/กิจกรรม
ขอบกพรอง และแนวทางในการแกไขขอบกพรองในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดตอ
ราชการ/กิจกรรม
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การพัฒนากระบวนทัศน และคุณลักษณะขาราชการ
ชื่อวิชา: E01 – ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักวาการกระทำของตน มีผลกระทบตอบุคคลอื่น สามารถแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ สามารถนำหลักคานิยม คุณธรรม กฎหมาย ศาสนา และ
อุดมคติสากลไปประยุกตใชในการแกปญหา และคิดในภาพรวมเชิงบูรณาการในการตัดสินใจเลือก
กระทำเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E01 – ทักษะการตัดสินใจและแกไขปญหา
ประเด็นการเรียนรู
ศึ ก ษาความหมายของป ญ หาเชิ ง จริ ย ธรรม และความสำคั ญ ของทั ก ษะการตั ด สิ น ใจและ
แกปญหาเชิงจริยธรรม
หลักการที่ควรใชในการตัดสินใจ
วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกตัดสินใจ เมื่อเผชิญปญหา
ขณะปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: E02 – ทัศนคติที่ดีตอการทำงานภาครัฐ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความสามารถประเมินคุณคาของการทำงานภาครัฐ สรางความพึงพอใจในการ
ทำงานอยางเต็มความสามารถ และพัฒนาความพรอมทีจ่ ะทำงานอยางมืออาชีพ สอดคลองกับสถานการณ
บริหารภาครัฐแนวใหม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E02 – ทัศนคติที่ดีตอการทำงานภาครัฐ
ประเด็นการเรียนรู
การทำงานภาครัฐในบริบทใหม
คุณคาของงานราชการ และทัศนคติในการทำงานภาครัฐ
ความจำเปนในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม
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ชื่อวิชา: E03 – ความเชื่อมั่นในตนเอง
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสมารถของตนเอง และประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง
เพื่อสรางความมั่นใจในการยืนหยัดทำงานอยางเต็มความสามารถ พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและ
เลือกตัดสินใจตามความเชื่อที่ถูกตอง
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E03 – ความเชื่อมั่นในตนเอง
ประเด็นการเรียนรู
ความสำคัญของความเชื่อมั่นในตนตอชีวิตและสังคม
การสนับสนุนสงเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองและภาคภูมิใจในตนเอง
ผลของการกระทำของบุคคลที่สอดคลองกับผลการทำงาน
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: E04 - ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่น จัดการอารมณของตนเองและควบคุม
ตนเองได จูงใจตนเองและใชอารมณใหเกิดประโยชน มีทักษะทางสังคม สามารถพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณของตนในบริบทตาง ๆ ของสังคมไดดี
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E04 – ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวพุทธ
การเกิดความรูสึกตอการพัฒนาตนเองในดานความฉลาดทางอารมณ
การประเมินตนเองโดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
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ชื่อวิชา: E05 - การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความพรอมในการทำงานเพื่อนำไปสูความสำเร็จของงาน การมี
ความคิดสรางสรรค สามารถกำหนดเปาหมายในการทำงาน วิธีการทำงาน และทำงานดวยความ
พากเพียรเพื่อผลสำเร็จของงาน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E05 – การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายและความสำคัญของการทำงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของงาน
การรับรูสถานการณแบบใฝสัมฤทธิ์
- การทำงานแบบคิดริเริ่มสรางสรรค
- การตัง้ เปาหมายในการทำงานใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเองและปรับปรุงตนเอง
- การทำงานโดยมีจุดมุงหมายในการทำงานระยะยาวเพื่อผลงานในอนาคต
คานิยมในการทำงานของตนเอง ของกลุม และคานิยมในการทำงานของราชการตามบริบทใหม
หลักการและวิธีปฏิบัติโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
การวางแผนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: E06 – การมุงอนาคตและการควบคุมตน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถคาดการณ แ ละเลื อ กกระทำเพื่ อ อนาคตนำนโยบายมาวางแผน
โครงการเพื่อผลงานในอนาคตหนวยงานและสวนรวม สังเกตและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อไปสู
เปาหมายของการทำงานที่เหมาะสม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E06 – การมุงอนาคตและการควบคุมตน
ประเด็นการเรียนรู
ระบุความสำคัญของการมองการณไกลไดอยางถูกตอง
อธิบายความหมายของการมุงอนาคตและลักษณะของผูมุงอนาคตสูงไดอยางถูกตอง
วางแผนโครงการ กิจกรรม เพื่ออนาคต
แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีประสิทธิภาพสูง
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ชื่อวิชา: E07 – การพัฒนาจริยธรรมผู ใตบังคับบัญชา
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการพัฒนาจริยธรรมผูใตบังคับบัญชาในการประเมิน
เหตุเชิงจริยธรรม การมองการณไกล การควบคุมตน สภาพสังคมในการทำงานของผูใตบังคับบัญชา
รวมถึงกำหนดขั้นตอนในการสรางพลังจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E07 – การพัฒนาจริยธรรมผูใตบังคับบัญชา
ประเด็นการเรียนรู
การเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพ : ประเภทของผูนำและสรางการพลังจูงใจ
ผูบริหารกับระบบราชการไทย : ลักษณะขององคการแบบราชการปญหาทางจิตใจของ
ขาราชการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผูบริหารกับการพัฒนาจริยธรรมผูใตบังคับบัญชา : บทบาทของหัวหนาหนวยงานกับการ
พัฒนาจริยธรรมผูใตบังคับบัญชาแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจริยธรรมและวิธีพัฒนาจิตใจ
ผูใตบังคับบัญชา
ผูบริหารกับการพัฒนาตนเอง
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: E08 - ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเกิดความตระหนักวาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนปญหาดานจริยธรรมที่พึงหลีกเลี่ยงพรอมทั้งสามารถประพฤติและใหคำแนะนำไดอยางถูกตอง
เมื่อพบปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และรวมปองกัน
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอองคกร สังคม และประเทศชาติ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E08 – ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายของ COI
ปจจัยของ COI
การเปรียบเทียบ COI กับการคอรรัปชั่น
หนวยรับรองเรียนพฤติกรรม
มาตรฐานของรัฐในการปองกัน
ตารางสรุปผลตัวอยางโอกาสที่เกิด COI ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐกลุมตาง ๆ
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ชื่อวิชา: E09 - มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ จรรยาธรรณของขาราชการพลเรือน มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม พรอมทั่งสามารถจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E09 – มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
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ประเด็นการเรียนรู
วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาราชการ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม องคประกอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ปจจัยที่
ควรนำมาใชพิจารณาประกอบการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หลักในการ
สรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รูปแบบของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
มาตรการในการนำไปสูการปฏิบัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการเสริม/ปจจัยสนับสนุน
แนวทางการดำเนินงาน
ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ สายงานการเจาหนาทีม่ าตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ สายงาน
นิติการมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ สายงานเจาหนาที่การเงินและ
บัญชี มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ สายงานเจาที่ธุรการ มาตรฐานทาง
คุ ณ ธรรรมและจริ ย ธรรมของข า ราชการ สายงานนั ก วิ ช าพั ส ดุ มาตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของขาราชการ สายงานพนักงานที่ดิน
ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในตางประเทศ
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ชื่อวิชา: E10 – ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานภาครั ฐ เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความโปร ง ใส
ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
สวนราชการตางๆจึงไดนำหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบในการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การกำหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E10 – ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
ปจจัยเหตุสถานการณทุจริตประพฤติมิชอบ : ระดับสากลสถานการณทุจริตประพฤติมิชอบ:
ระดับประเทศ สภาพเศรษฐกิจสถานการณทุจริต ระบบการยึดหลักคุณธรรม การผลักดัน
พั ฒ นาโดยหน ว ยงานภาครั ฐ สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น สำนั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความโปรงใส ตรวจสอบได และสัมพันธกัน ตัวแปรพรอมรับผิดชอบฯ ความโปรงใส แนวคิด
ความสำคัญ ประเภท การตรวจสอบได แนวคิดและความหมายนิยามการตรวจสอบได
ลักษณะของระบบการตรวจสอบไดลักษณะองคกรในระบบตรวจสอบไดแนวคิดการตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐ ตัวแปร ความพรอมรับผิดชอบ แนวคิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
ส ว นตนและผลโยชน ส ว นรวม ตั ว แบบความขั ด แย ง กั น แห ง ผลประโยชน ส ว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
การลดการใชดุลยพินิจของบุคคล ขอเสนอแนวทาง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ
เพื่อการศึกษาตอ
ความสัมพันธระหวาง ความโปรงใส การตรวจสอบได และการมีสวนรวมของประชาชน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน
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ชื่อวิชา: E11 – การบริการที่เปนเลิศ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ พรอมทั้งนำความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในการใหบริการกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E11 – การบริการที่เปนเลิศ
ประเด็นการเรียนรู
หลักการใหบริการ
การบริการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
การแกไขปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดปญหาขึ้นในขณะใหบริการ
กรณีศึกษา
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ชื่อวิชา: E12 – คุณธรรมสำหรับขาราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหมีคุณธรรมประจำใจเหมาะแกการเปนขาราชการ พรอมทั้งเปนขาราชการที่ดี มีจรรยาและ
รักษาวินัยอยางเครงครัดยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
E12 – คุณธรรมสำหรับขาราชการ
ประเด็นการเรียนรู
ความจำเปนที่ตองมีคุณธรรม
ความหมายของคุณธรรม
ความสำคัญของคุณธรรม
หลักธรรมสำหรับขาราชการ
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ชื่อวิชา: EC01 – เศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อเปนการนอมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาดำเนินการใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติแลวยังเปนการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทางการนำพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความ
เขมแข็งและประชาชนมีความสุขดวย การดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหการรับราชการ
มีความเปนมืออาชีพ ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐสามารถดำรงชีพอยางพอเพียง มีมโนสุจริตตลอด
จนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน ตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา”
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
EC01 – เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการเรียนรู
ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตาง ๆ
การนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหนวยงานภาครัฐ
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)

101

การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย
ชื่อวิชา: G01 - ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหเห็นภาพของการที่จะตองมองละเอียดแยกแยะกลุม “ประชาชน” วาแตกตางหรือ
เหมือนกัน อยางไรสนใจตองการอะไร เพื่อการตอบสนองอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหสามารถอธิบายบทบาท คุณลักษณะ ความสนใจ และวิถีชีวิตที่แตกตางกันระหวาง
ผูหญิงผูชาย
3. เพื่ อ ให ส ามารถอธิ บ ายได ว า กระบวนการหล อ หลอมทางสั ง คม ที่ ท ำให ผู ห ญิ ง และผู ช าย
แตกตางกันกันนั้น ไดรับอิทธิพลผานทางสถาบันตาง ๆ ในสังคม
4. เพื่อใหสามารถยกตัวอยางถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หากไมไดนำเอาวิถีและประสบการณชีวิต
ที่แตกตางระหวางหญิงและชายมาประกอบการพิจารณาในการทำงาน
5. เพื่อใหสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการบูรณาการมิติหญิงชาย หรือความเปนหญิง
ความเปนชายในกระบวนการทำงานและการบริหารงาน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
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สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
G01 - ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
ในโลกการทำงาน
ผูหญิง ผูชาย
บทบาท พฤติกรรม เจตคติของชายหรือหญิง
แลวเกี่ยวอยางไรกับการทำงาน
ใส “เลนส Gender” เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: G02 - การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน
(Sexual Harassment)
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหเรียนรูและสามารถนำไปปรับใชกับการทำงานไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
G02 - การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน (Sexual Harassment)
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายของการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน
รูปแบบการลวงละเมิดทางเพศ
วัฒนธรรม/ประเพณี/สังคม/ความเชื่อ/ธรรมเนียมการปฏิบัติกับการลวงละเมิดทางเพศ
สถานการณ/สภาพปญหาการลวงละเมิดทางเพศในประเทศไทย
ผลกระทบเมื่อมีการลวงละเมิดทางเพศจากการทำงาน
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
กระบวนการรองทุกขและแนวทางปองกันและการแกไขปญหาการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อวิชา : PC01 – การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง )
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหสามารถอธิบายพัฒนาการของแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลได
2. เพื่อใหสามารถอธิบายความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตรได
3. เพื่อใหสามารถอธิบายกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตรได
4. เพื่อใหสามารถระบุสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะใหมสำหรับ
ผูบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC01 – การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล”: กุญแจสูความสำเร็จของการบริหารองคกร
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร
สมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ชื่อวิชา : PC03 – ระบบพิทักษคุณธรรม
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย และความสำคัญของระบบพิทักษคุณธรรม รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลได
2. เพื่อใหสามารถอธิบายแนวคิด และการดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได
3. เพื่อใหสามารถระบุขอบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC03 – ระบบพิทักษคุณธรรม
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษคุณธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
ระบบพิทักษคุณธรรมในราชการไทย กอนการตั้ง ก.พ.ค.
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
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ชื่อวิชา: PC04 – สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายแนวคิด เกี่ยวกับสมรรถนะ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของงานหรือสมรรถนะของคนได
2. สามารถวิเคราะหหนาที่สมรรถนะหลักในการทำงานได
3. อธิบายหลักการประเมินสมรรถนะ และสามารถประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC04 – สมรรถนะของขาราชการพลเรือนไทย
ประเด็นการเรียนรู
ความรูเรื่องสมรรถนะ
สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย
การกำหนดสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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ชื่อวิชา : PC05 - Human Resource Scorecard
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ใหสามารถอธิบายความหมาย และความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ในฐานะทีเ่ ปน “ทุนมนุษย”
2. เพื่อใหสามารถอธิบาย Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความ
สามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อใหสามารถอธิบายการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ และจังหวัด ตามแนวทาง HR Scorecard
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC05 - Human Resource Scorecard
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด
ตามแนวทาง HR Scorecard
การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
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ชื่อวิชา : PC08 – การบริหารคาตอบแทน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายความหมาย และองคประกอบของคาตอบแทน ตลอดจนเปาหมาย และหลักการ
บริหารคาตอบแทนได
2. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน และกระบวนการบริหารคาตอบแทนได
3. อธิบายแนวทางการจัดทำโครงสรางเงินเดือน และระบุลกั ษณะโครงสรางเงินเดือนแบบตางๆ ได
4. อธิบายแนวคิด และวิธีการของระบบบริหารคาตอบแทนใหมได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC08 – การบริหารคาตอบแทน
ประเด็นการเรียนรู
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน
แนวคิด และกระบวนการบริหารคาตอบแทน
แนวทางการจัดทำโครงสรางเงินเดือน
ระบบบริหารคาตอบแทนใหม
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : PC09 - การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดของการสรรหาทรัพยากรบุคคล
ระบบเปดได
2. เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญของการนำการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปดมาใชใน
ราชการไทย
3. เพื่อใหสามารถอธิบายรูปแบบและกระบวนการสรรหา และเลือกสรรขาราชการตามแนว
ความคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปดได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC09 - การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
ประเด็นการเรียนรู
กระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เขารับราชการ
ประเภทของการสรรหา
ขอกฎหมายที่เปนแนวปฏิบัติในปจจุบัน และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
การสรรหา และเลือกสรรระบบเปด และมาตรฐานในการดำเนินการ
เครื่องมือในการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ความเสียงที่อาจะเกิดขึ้นในการดำเนินการ และเงื่อนไขความสำเร็จของการสรรหา และ
เลือกสรรบุคคล
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ชื่อวิชา : PC11 – การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ใหสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการบริหารผลการปฏิบตั งิ านได
2. เพื่อใหสามารถอธิบายแนวคิดการบริหารยุคใหม และหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานได
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และนำไปปรับใชได
4. เพื่อใหระบุปจจัยความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC11 – การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)

111

ชื่อวิชา : PC12 – การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เปาหมาย และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบตางๆ ได
2. เพื่อใหสามารถอธิบายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได
3. เพื่อใหระบุขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และนำไปปรับใชได
4. เพื่อใหสามารถอธิบายแนวคิด วิธีการประเมินสมรรถนะได และนำไปปรับใชได
5. เพื่อใหสามารถอธิบายหลักการแจงผลการประเมิน และนำไปปรับใชได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC12 – การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินสมรรถนะ
การแจงผลการประเมิน
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ชื่อวิชา : PC13 – จรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
สามารถอธิบายกรอบแนวคิดของการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ไดตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในฐานะที่จะตอง
รับผิดชอบตอผลประโยชนของประชาชนและของรัฐ และเพื่อเปนการยกระดับนักบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC13 – จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดในการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การศึกษาแนวคิดและหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเปนมาของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
การดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ความหมายและพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและกลไกในการสราง การบริหาร และการควบคุม
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : PC14 - การฝกอบรม และพัฒนาขาราชการ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
อธิบายถึงความจำเปนและประโยชนทไี่ ดรบั จาการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ ผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของภาครัฐสามารถอธิบายกระบวนการดำเนินการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พรอมทั้งประยุกต และเลือกใชเทคนิควิธีการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC14 - การฝกอบรม และพัฒนาขาราชการ
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายของการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความสำคัญของการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ และเทคนิคการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ชื่อวิชา : PC15 – การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหสามารถทำงานเปนทีม และสรางทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีความสามารถ
ในการแกไขปญหาขณะทำงานเปนทีมได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC15 – การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพประเด็นการเรียนรู
ประเด็นการเรียนรู
กระบวนการในการสรางทีม
การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการทำงานเปนทีม
การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเปนทีม
กรณีศึกษา
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ชื่อวิชา : PC16 – วินัยขาราชการพลเรือน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่ อ ให เรี ย นรู และเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ นั ย ข า ราชการพลเรื อ น พร อ มทั้ ง สามารถวางแผนได อ ย า ง
เหมาะสมตามแบบแผนของขาราชการที่มีวินัย
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC16 – วินัยขาราชการพลเรือน
ประเด็นการเรียนรู
ความหมาย จุดมุงหมาย และแนวทางการรักษาวินัย
วินัยขาราชการพลเรือน
การดำเนินการทางวินัย
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
การออกจากราชการ
การอุทธรณ และการรองทุกข
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ชื่อวิชา : PC18 – คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหไดเรียนรู และเขาใจถึงแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต พรอมทั้งสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC18 – คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
ความหมายของคุณภาพชีวิตกับการทำงาน
คุณภาพชีวิตกับการทำงาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
การศึกษาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
กรอบแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทำงาน
ตัวอยางการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียง
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ชื่อวิชา : PC19 – การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายถึงหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. อธิบายถึงประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. สามารถเลือกใชเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสม
4. ประยุกตหลักการและเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อนำไปใชในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC19 – การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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ชื่อวิชา : PC20 – การพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการ
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC20 – การพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการเรียนรู
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
มาตรฐานความสำเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ชื่อวิชา : PC21 – การจัดทำตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน เพื่อผลักดัน
ผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น โดยการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่องที่จะชวยผลักดัน
ใหการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC21 – การจัดทำตัวชี้วัด
ประเด็นการเรียนรู
หลักการกำหนดตัวชี้วัด
วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล
ขอแนะนำในการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล
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ชื่อวิชา : PC22 - การบรรจุ และแตงตั้งบุคคล
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหสามารถสรรหาบุคคลบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งให
ดำรงตำแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว
ตลอดจนประโยชนของทางราชการ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC22 - การบรรจุ และแตงตั้งบุคคล
ประเด็นการเรียนรู
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการแตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการ
การโอน และการบรรจุกลับพนักงานสวนทองถิน่ หรือขาราชการทีม่ ใิ ชขา ราชการพลเรือนสามัญ

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : PC23 – ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของบุคคลที่มีความสามารถ และ Talent Management ที่มี
ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมได
2. อธิบายความหมายและคุณลักษณะของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HiPPS ที่นำมา
ใชในราชการไทยได
3. อธิบายกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และปจจัยความสำเร็จของระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HiPPS ได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC23 – ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประเด็นการเรียนรู
การบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent mangement)
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
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ชื่อวิชา : PC24 – การสื่อสารภายในองคกรเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจะชีใ้ หเห็นถึงความสำคัญ
ของการสื่อสาร ตอความสำเร็จในการพัฒนาคนและพัฒนาองคกร
2. มุ ง หวั ง ให ผู ศึ ก ษา ได เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก แนวคิ ด พื้ น ฐานของการสื่ อ สารขององค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยแนวทาง เครื่องมือในการฝกฝนทักษะการสื่อสารในการทำงาน
ในบทบาทและสถานการณตางๆ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC24 – การสื่อสารภายในองคกรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการเรียนรู
ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารขององคกร
บริบทตาง ๆ ของการสื่อสารองคกร
หลักแนวคิด และแนวทางในการสื่อสารขององคกรเชิงกลยุทธ
แบบฝกฝน และเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา : PC25 - การกำหนดตำแหนง และการประเมินคางาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหสามารถคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามภารกิจและเปาหมายของหนวยงานนั้นๆ
เพื่อจะไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC25 - การกำหนดตำแหนง และการประเมินคางาน
ประเด็นการเรียนรู
แนวคิด และรูปแบบการกำหนดตำแหนง
ระบบจำแนกตำแหนง : แนวคิด และการปฏิบัติ
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
การวิเคราะหตำแหนง
การประเมินคางาน
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหนงที่ ก.พ. กำหนด
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ชื่อวิชา : PC26 - การจัดสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
เพื่อใหสามารถคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามภารกิจและเปาหมายของหนวยงานนั้นๆ
เพื่อจะไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC26 - การจัดสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล
ประเด็นการเรียนรู
ภาพรวมคาตอบแทน
สวัสดิการหลักแบงเปนกี่ประเภท
สวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน
การนับเวลา
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
สวัสดิการหลักที่เปนตัวเงิน
บำเหน็จบำนาญ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ
สรุปหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: PC27 - การเสริมสรางความเปนมืออาชีพดาน HR
ระยะเวลา
ชวงเวลา

6 สัปดาห (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และสภาพความเปนจริงใน
ปจจุบันได
2. อธิบายถึงภารกิจหลักของนักทรัพยากรบุคคลในแตละดานได
3. อธิบายบทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และสามารถนำหลักการไปปฏิบัติใน
บทบาทตางๆ ของตนไดอยางเหมาะสม
4. นำมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปประยุกตใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
PC27 - การเสริมสรางความเปนมืออาชีพดาน HR
ประเด็นการเรียนรู
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
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เสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อวิชา: C01 - การใชงาน Microsoft Office XP : Word
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP : Word ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP : Word ในงานดานการบริหาร
เอกสารไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C01 – การใชงาน Microsoft Office XP : Word
ประเด็นการเรียนรู
การเปดโปรแกรม Word 2002
เริ่มตนกับ Word
ลำดับเลขและสัญลักษณหนาขอความ
การแทรกรูปลงในเอกสาร
การสรางตาราง
การจัดพิมพเอกสาร

มุมมองใน Word
การปรับเปลี่ยนและตกแตขอความ
การยอหนา, ตัง้ หัวกระดาษและทายกระดาษ
Style และ Template
การตรวจสอบและแกไขเอกสาร
การจัดพิมพจดหมายเวียน (Mail Merge)
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ชื่อวิชา: C02 - การใชงาน Microsoft Office XP : Excel
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP : Excel ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP : Excel ในงานดานการคำนวณ
ตรรกะไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C02 – การใชงาน Microsoft Office XP : Excel
ประเด็นการเรียนรู
ความรูพื้นฐานในการใช Excel
ชีทและสมุดงาน
การตกแตงเซลลและชีท
ฟงกชั่นพื้นฐานทั่วไป
การใสภาพลงชีท
การทำฐานขอมูลเพื่อจัดการขอมูลมากๆ
การสราง Macro
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การแกไขชีท
การจัดการ File ของสมุดงาน
การคำนวณดวยโปรแกรม Excel
แผนภูมิและการแกไขแผนภูมิ
การรักษาความลับและการใช File รวมกัน
การพิมพและปรับแตงการพิมพ

ชื่อวิชา: C03 - การใชงาน Microsoft Office XP : PowerPoint
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP : PowerPoint ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP : PowerPoint ในงานดานการ
นำเสนอไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C03 – การใชงาน Microsoft Office XP : PowerPoint
ประเด็นการเรียนรู
แนะนำ PowerPoint
การสรางสไลด
การใส Clip Art และ WordArt
แมแบบ (Template) และการปรับแตงพืน้ สไลด
แทรกเสียงและภาพยนตรลงในสไลด
การเตรียมความพรอมกอนนำเสนอ
การจัดพิมพเอกสาร

มุมมองใน PowerPoint 2002
การกรอกขอความลงในสไลด
การวาดรูปลงสไลด
ผังองคกรไดอะแกรม
ลูกเลนของ PowerPoint
การนำเสนอ
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ชื่อวิชา: C04 - การใชงาน Microsoft Office XP : Outlook
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP : Outlook ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP : Outlook ในงานดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C04 – การใชงาน Microsoft Office XP : Outlook
ประเด็นการเรียนรู
เบื้องตนของ Outlook
รับสงอีเมลดวย Outlook
งานและแผนจดงาน
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สมุดบันทึกการติดตอ
การนัดหมายและเหตุการณ
โนตและบันทึกติดตามงาน

ชือ
่ วิชา: C05 - การใชงาน
Microsoft Windows XP Professional
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 15 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP Professional ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP Professional ในงานดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C05 – การใชงาน Microsoft Office XP Professional
ประเด็นการเรียนรู
Windows XP เบื้องตน
จัดการกับไฟลดวย Windows Explorer
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Windows Media Player
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอินเตอรเน็ต
การทำงานกับ System Tools

การใชโปรแกรมใน Windows XP
การใช Window Explorer
Control Panel
Windows Movie Maker
การทำงาน Windows XP กับเน็ตเวิรก
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ชื่อวิชา: C09 - Microsoft Visual Basic
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Visual Basic ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Visual Basic ในงานดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C09 – Microsoft Visual Basic
ประเด็นการเรียนรู
Chapter 1 Visual Basic
Chapter 3 Visual Basic
Chapter 5 Visual Basic
Chapter 7 Visual Basic
Chapter 9 Visual Basic
Chapter 11 Visual Basic
Chapter 13 Visual Basic
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Chapter 2 Visual Basic
Chapter 4 Visual Basic
Chapter 6 Visual Basic
Chapter 8 Visual Basic
Chapter 10 Visual Basic
Chapter 12 Visual Basic

ชื่อวิชา: C11 - การสราง Website ดวยตัวเองใน 7 วัน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู การสราง Website ดวยตนเองใน 7 วันได
2. เพือ่ ใหผเู รียนสามารถประยุกตการใช การสราง Website ดวยตนเองใน 7 วันอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C11 - การสราง Website ดวยตัวเองใน 7 วัน
ประเด็นการเรียนรู
Introduction
การใสสวนของขอความลงในเว็บเพจ
การสรางตาราง
การแบงหนาเว็บเพจดวยเฟรม
การใสสื่อแบบ Multimedia
การสราง ImaReady

เริ่มตนกับ Dreamweaver
การใสรูปภาพลงในเว็บเพจ
การเชื่อมโยงเว็บเพจ
การใช Layer ในการจัดวางเนื้อหา
การตกแตงภาพดวย Photoshop
การจัดตั้ง Website
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ชื่อวิชา: C13 – WinZip
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 1 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน WinZip ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช WinZip อยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C13 – WinZip
ประเด็นการเรียนรู
โปรแกรม WinZip
การเปดโปรแกรม WinZip
การใชงานปุมคำสั่งบน Toolbars
การสรางไฟล Zip โดยไมเปดโปรแกรม
การ Zip File ลงแผน Disk หลายๆแผน

134

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

วิธีติดตั้ง WinZip
รูจักโปรแกรม WinZip
การใชปุมคำสั่ง Wizard
การ Extra File โดยไมเปดโปรแกรม
การ Extra File ที่ถูก Zip หลายๆแผน

ชื่อวิชา: C18 – PHP
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 12 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงานการเขียนโปรแกรม PHP ได
2. เพือ่ ใหผเู รียนสามารถประยุกตการใชโปรแกรมภาษา PHP ในงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C18 – PHP
ประเด็นการเรียนรู
Introduction to PHP
ชนิดขอมูลและตัวแปร
การใช Function ตาง ๆ
การจัดการแฟมขอมูล
การจัดการกับขอผิดพลาด
คำสั่งเกี่ยวกับ Network
การวาดรูปใน PHP

PHP เบื้องตน
เงื่อนไขการตัดสินใจ
การใช Array
การเขียนโปรแกรมแบบ OPP
ฟงกชันทางคณิตศาสตร
การจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล
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ชื่อวิชา: C19 - ความรูเบื้องตนดานความปลอดภัยสารสนเทศ
สำหรับผู ใชคอมพิวเตอร
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ใหผเู รียนมีความรูเ บือ้ งตนในเรือ่ งความปลอดภัยเกีย่ วกับสารสนเทศสำหรับผูใ ชคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหผูเรียนใชสารสนเทศดวยความปลอดภัยและมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C19 – ความรูเบื้องตนดานความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผูใชงานคอมพิวเตอร
ประเด็นการเรียนรู
กฎหมายไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ความเคลื่อนไหวลาสุด
สถิติของอาชญากรรมคอมพิวเตอรในประเทศไทย
ทิศทางของความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทย ป พ.ศ. 2549-2550
10 ภัย ทางความปลอดภัยทางอินเทอเน็ต ที่อันตรายที่สุด ในป พ.ศ. 2549
10 คำทำนายทิศทางในอนาคตของความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากผูเ ชีย่ วชาญ
อนาคตของภัยคุกคามดานความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ต ป พ.ศ. 2550
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ชื่อวิชา: C20 - Microsoft Office Word 2007
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office Word 2007 ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office Word 2007 ในงานดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C20 – Microsoft office Word 2007
ประเด็นการเรียนรู
Create Content
- Insert and Edit Text, Symbols, and Special Character
- Insert Frequently Used and Predefined Text
- Navigate to Specific Content
- Insert, Position, and Size Graphics
- Create and Modify Diagrams and Charts
- Locate, Select, and Insert Supporting Information
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Organizing Content
- Insert and Modify Tables
- Create Bulleted Lists, Numbered Lists and Outlines
- Insert and Modify Hyperlinks
Formatting Content
- Format Text
- Format Paragraphs
- Apply and Format Columns
- Table of Contents
- Insert and Modify Content in Header and Footers
- Modify Document Layout and Page Setup
- Index
Collaborating
- Circulate Documents for Review
- Compare and Merge Document Versions
- Insert, View and Edit Comments
- Track, Accepts and Reject Proposed Changes
- Mail Merge
Formatting and Managing Documents
- Create New Documents Using Templates
- Review and Modify Document Properties
- Organize Documents Using File Folders
- Save Documents in Appropriate Formats for Different Uses
- Print Documents, Envelopes and Labels
- Preview Documents and Web Pages
- Change and Organize Document Views and Windows
- Macro
ฟงกชั่นใหมของ MS Word 2007 ที่แตกตางจาก MiS Word 2003
- การสรางปกรายงาน
- จัดรูปแบบเอกสารดวยชุดรูปแบบ Themes
- เอกสารสำเร็จรูป
- รูปแบบโฉมใหมของ Microsoft Word2007
- สรางไดอะแกรมสวยๆ ดวย SmartArt - สรางกราฟกในเอกสาร
- การแตงรูปภาพใหดโู ดดเดนและสวยงาม - นามสกุลไฟลที่บันทึก
- สรางเอกสารจากแมแบบ
- การสรางและจัดรูปแบบตารางไดอยางรวดเร็ว
- การแปลงเอกสารเปน PDF หรือ XPS
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ชื่อวิชา: C21 - Microsoft Office Excel 2007
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office XP : Outlook ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office XP : Outlook ในงานดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C21 – Microsoft office Excel 2007
ประเด็นการเรียนรู
Creating Data and Content
- Enter and Edit Cell Content
- Navigate to Specific Cell Content
- Locate, Select and Insert Supporting Information
- Insert, Position and Size Graphics
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Analyzing Data
- Filter Lists Using AutoFilter
- Sort Lists
- Insert and Modify Formulas
- Use Statistical, Date and Times, Financial and Logical Functions
- Create, Modify and Position Diagrams and Charts
Formatting Data and Content
- Apply and Modify Cell Formats - Apply and Modify Cell Styles
- Modify Row and Column Formats - Format Worksheets
- Use Conditional Formatting
Collaborating
- Insert, View and Edit Comments - Circulate Workbooks for Review
- Protect Cells, Worksheets and Workbooks
- Apply Workbook Security Setting
Managing Workbooks
- Copy, Move and Paste Cell
- Insert and Modify Formulas
- Preview Data in Other Views
- Customize Window Layout
- Set Up Pages for Printing
- Print Data
- Organize Workbooks Using File Folder
- Save Data in Appropriate Format For Different Uses
New Feature 2007
- การออกแบบหนาจอสวนติดตอกับผูใช (User Interface)
- การเปลี่ยนการเรียกคำสั่งจากแถบเมนู (Menu Bar) เปน Ribbon
- การเพิ่มพื้นที่การใชงานในเวิรกชีต
- การยอและขยายมุมมองที่สะดวกขึ้น
- การเปลี่ยนโครงสรางการบันทึกขอมูลแบบ XML
- เพิ่มลูกเลนกราฟก และ 3D การสราง
- เพิ่มเครื่องมือแตงภาพแบบมืออาชีพ
- การจัดรูปแบบเซลดวยสไตลอัตโนมัติ
- เพิ่มลูกเลนในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- การเรียกใชฟงกชั่นงายและสะดวกขึ้น
- เพิ่มเครื่องมือการจัดรูปแบบตารางดวย Style สำเร็จรูป
- สรางไดอะแกรมดวย SmartArt
- ขั้นตอนการสรางกราฟงายๆ เพียงขั้นตอนเดียว และชุดรูปแบบอัตโนมัติ
- เพิ่มลูกเลนการกรองขอมูล (Filter)
- เปลี่ยนขั้นตอนการสรางรายงาน PivotTable ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ชื่อวิชา: C22 - Microsoft Office PowerPoint 2007
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 ได
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตการใช Microsoft Office PowerPoint 2007 ในงานดานการ
บริหารเอกสารได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
C22 – Microsoft office PowerPoint 2007
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ประเด็นการเรียนรู
Creating Content
- Create New Presentation from Templates
- Insert and Edit Text-Based Content
- Insert Tables, Charts, and Diagrams
- Insert, Picture, Shapes and Graphics
- Insert Objects
Formatting Content
- Format Text-based Content
- Format Pictures, Shapes, and Graphics
- Format Slides
- Apply Animation Schemes
- Apply Slide Transitions
- Customize Slide Templates
- Work with Masters
Managing and Delivery Presentation
- Organize a Presentation
- Set Up Slide Shows for Delivery
- Rehearse Timing
- Deliver Presentation
- Print Slides, Outlines, Handouts, and Speaker Note
New Function in PowerPoint 2007
- The Ribbon, Microsoft Office Button Logo
- Quick Access Toolbar, Ribbon Tabs, Tool Groups
- Dialog Box, Launcher Mini Toolbar, Contextual Menu
- Galleries, Live Preview
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การเสริมสมรรถนะดานภาษา
ชื่อวิชา: L01 – ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนรูวิธีการอาน และทักษะการใชภาษา
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถใชพจนานุกรมเพื่อหาความมุงหมายของคำจากขอความขางเคียงได
3. เพื่อใหความเขาใจ และการเดาความหมายของคำจากขอความขางเคียงได
4. เพื่อใหเขาใจความหมายของคำศัพท ในรูปของศัพท และหนาที่ของศัพท และจุดมุงหมายของ
ศัพทเหลานั้น
5. เพื่อใหเขาใจความหมายของคำชี้เฉพาะ และคำที่แสดงความสำคัญที่เปนเหตุเปนผลกัน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
L01 – ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี
ประเด็นการเรียนรู
LESSON 01
LESSON 06
LESSON 11
LESSON 16
LESSON 21
LESSON 26

LESSON 02
LESSON 07
LESSON 12
LESSON 17
LESSON 22
LESSON 27

LESSON 03
LESSON 08
LESSON 13
LESSON 18
LESSON 23
LESSON 28

LESSON 04
LESSON 09
LESSON 14
LESSON 19
LESSON 24
LESSON 29

LESSON 05
LESSON 10
LESSON 15
LESSON 20
LESSON 25
LESSON 30
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ชื่อวิชา: L02 – ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 6 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนฝกสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
L02 – ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ประเด็นการเรียนรู
First Meetings
Presenting your company/organization
Exchanging Information
Planning Ahead
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ชื่อวิชา: L03 – ภาษาจีน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาจีนเบื้องตนได
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการใชภาษาจีน
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
L03 – ภาษาจีน
ประเด็นการเรียนรู
สัทอักษรพินอิน
ซื้อของ
กินเปดปกกิ่ง
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ชื่อวิชา: L08 – ภาษาเวียดนาม
ระยะเวลา
ชวงเวล

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาเวียดนามเบื้องตนได
2. เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการใชภาษาเวียดนาม
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
L08 – ภาษาเวียดนาม
ประเด็นการเรียนรู
ตัวหนังสือในภาษาเวียดนามและการออกเสียง
วรรณยุกตและการสะกดคำในภาษาเวียดนาม
กินเปดปกกิ่ง
การแนะนำและทำความรูจัก
ตัวเลขและการนับ
การจับจายและการตอรองราคา
ณ โรงแรม
ณ สนามบิน ตอนที่ 1
ถามทาง ตอนที่ 1
โทรศัพท ตอนที่ 1
โรงพยาบาลและการเจ็บปวย ตอนที่ 1
โรงพยาบาลและการเจ็บปวย ตอนที่ 3
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การทักทาย
ภาษาและเชื้อชาติ
เวลา
ไปภัตตาคาร
การแลกเปลี่ยนเงินและบัญชีธนาคาร
ณ สนามบิน ตอนที่ 2
ถามทาง ตอนที่ 2
โทรศัพท ตอนที่ 2
โรงพยาบาลและการเจ็บปวย ตอนที่ 2

กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ชื่อวิชา: LA01 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
2. สามารถนำความรู ความเข า ใจ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ งตามกฎ
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน สำหรับที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
LA01 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ประเด็นการเรียนรู
หลักการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
การซื้อการจาง
การจางที่ปรึกษา
สัญญา
การควบคุมและการจำหนายพัสดุ
การลงโทษผูทิ้งงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ชื่อวิชา: LA02 - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหอธิบายแนวคิด หลักการ สาระสำคัญ และประโยชนของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารได
2. เพื่อใหระบุผลกระทบของการใช พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารตอสังคมได
3. เพื่ออธิบายแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
LA02 – พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประเด็นการเรียนรู
ทำความเขาใจกับ พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระราช บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การนำไปประยุกตใช

148

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

ชื่อวิชา: LA03 – สิทธิมนุษยชน
ระยะเวลา
ชวงเวลา

2 เดือน (เทียบเทาการอบรมในหองเทากับ 3 ชั่วโมง)
จำนวน 4 รุน ตอป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
รุนที่ 1 (ธันวาคม – มกราคม)
รุนที่ 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
รุนที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม)
รุนที่ 4 (มิถุนายน – กรกฎาคม)

เปาหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนมรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานได
กลุมเปาหมาย/คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. เปนขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เปนผูม วี นิ ยั ตอการพัฒนาตนเอง มีความตัง้ ใจจริงในการเขารับการอบรมแบบออนไลน พรอมจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ
3. เปนผูสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการอบรม
ออนไลนไดตามกำหนด
สิ่งที่จะไดเรียนรู
หมวดวิชา
LA03 – สิทธิมนุษยชน
ประเด็นการเรียนรู
ความหมาย และแนวความคิด
ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน
ความเปนมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
- สิทธิมนุษยชนกับวิถีชีวิต
- กลไกการสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
- เขาใจแผนสิทธิมนุษยชน
หลักสูตรการฝกอบรมออนไลน (HRD e-Learning)
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ที่ปรึกษา
นนทิกร
ชาญวิทย
รัตนา
รพีพร

กาญจนะจิตรา
ไกรฤกษ
อุบลสิงห
มณีพงษ

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

ผูรวบรวมจัดทำ
ปจิตา
ดิศกุล ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กนกวรรณ ชูชีพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.)
พิมพครั้งที่ 1 เมษายน 2556
จำนวน
500 เลม
พิมพที่
โรงพิมพเทพเพ็ญวานิสย
10/2 ม.11 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2455 9468 - 70 โทรสาร 0 2455 9472
E-mail : tpv.printing2@gmail.com
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หลักสูตรของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

วิสัยทัศน
เปนผูนำเชิงยุทธศาสตร
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

