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1

001M หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (60 ช่ัวโมง)   
 

 
เปาหมายหลักสูตร 
  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 59   ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหขาราชการกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา 
ใหรูระเบียบแบบแผนท่ีเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ 
จํานวน 13 วิชา/บทเรยีน  
                           1. การเปนขาราชการ      
    2. การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
        3. ระบบราชการไทย 
    4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
    5. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   6. วินัยและจรรยาขาราชการ 
   7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   8. กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ 
      9. การพัฒนาการคิด 
  10. การส่ือสารท่ีมีประสิทธภิาพ 
  11. มนุษยสัมพันธในการทํางาน 
  12. สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือน 
  13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน 
กลุมเปาหมาย    
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
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002 หลักสตูรผูนําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (78 ช่ัวโมง) 
 

 
เปาหมายการหลักสตูร 
 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะเบื้องตนของการเปนนักบริหารใหกับขาราชการ
ผูทําหนาท่ีเปนผูนําทีมหรือหัวหนากลุมงานยอย และเพื่อสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี 
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการทํางานรวมกับผูอื่นใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได 
อยางมืออาชีพ รวมท้ังสามารถจัดการงานในหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดประโยชนสูงสุด  
ตลอดจนเพื่อเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
รวมกันกับผูเขารับอบรมจากสวนราชการตาง ๆ 
จํานวน 25 วิชา/บทเรยีน 
 
                            1. การวางแผนกลยุทธ 
                             2. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน 
                             3. การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
                             4. การสอนงาน 
                             5. การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมีประสิทธภิาพ 
                             6. กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหา 
                             7. ภาวะผูนํา 
                             8. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
                             9. การจัดลําดับความสําคัญ 
                           10. การปรับปรุงการทํางาน 
                           11. การคิดเชิงสังเคราะห 
                           12. ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา 
                           13. ความฉลาดทางอารมณ 
                           14. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
                           15. การบริการท่ีเปนเลิศ 
                           16. คุณธรรมสําหรับขาราชการ 
                           17. ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทํางาน 
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                           18. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย 
                           19. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                           20. การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
                           21. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
                           22. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                           23. การจัดทําตัวช้ีวัด 
                           24. ความรูพื้นฐานดานการบริหารผลการปฏบิัติราชการ 
                           25. ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
กลุมเปาหมาย    
              ขาราชการผูปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนง
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ท่ีมีบทบาทในการเปนผูนําทีมหรือมีศักยภาพในการเปนผูนําสามารถ
สมัครอบรมไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากตนสังกัด 
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วิชา : LA02 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ            
        (3 ช่ัวโมง) 
 

  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหเขาใจแนวคิด หลักการ สาระสําคัญ และประโยชนของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  
สามารถระบุผลกระทบของการใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารตอสังคมได และเขาใจแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง และมีประสิทธภิาพ 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป  
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความเขาใจกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 การนําไปประยุกตใช 
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การบริหาร 
วิชา : A00  การวางแผนกลยุทธ  (6 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูจากการฝกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธจนเขาใจ สามารถวิเคราะหหลักการ
และแนวทางการวางแผนกลยุทธ และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการระดับชํานาญการขึ้นไป หรือผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนในหนวยงาน 
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการดําเนินการวางแผนกลยุทธ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการติดตามประเมินผล 

 
วิชา : M01  การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมาย ความสําคัญของการคิด ลักษณะของวิธีการคิด
แบบตาง ๆ สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และนําไปฝกฝนดวยตนเองได 
รวมถึงการบูรณาการการคิดท่ีจะนําไปสูประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตนเองได 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 การคิดคืออะไร 
 การคิดสําคัญอยางไร 
 การคิดประเภทตาง ๆ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการคิด 
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 การพัฒนาทักษะการคิด 
 บูรณาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน 

 
วิชา : M02  การเขาใจธรรมชาตขิองมนุษยเพ่ือการบริหารงานอยางมีประสทิธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของมนุษยในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห
ลักษณะธรรมชาติของมนุษย และจําแนกลักษณะของคนได 
กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย 
 บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (O Personality)  
 บุคลิกภาพแบบไมชอบแสดงออก (U Personality)  
 บุคลิกภาพแบบท่ัวไป (N Personality)  
 เทคนิคในการปฏิสัมพันธกับคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน 

 
วิชา : M03  การสื่อสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน  (3 ชั่วโมง)  
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูการส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน เขาใจหลักการวิธีการส่ือสาร 
ท่ีทําใหเราสามารถเขาใจคนอื่นได ประโยชนของการส่ือสาร และการส่ือสารทําใหรูทัศนคติตอการกระทํา 
ของตนเอง และผูอื่น 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ประโยชนของการวิเคราะหลักษณะการส่ือสาร 
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 ลักษณะการส่ือสารของคนตามทฤษฎขีองอีริคเบิรน (Eric Berne)  
 ทัศนคติของคนท่ีมีตอการกระทําของตนเอง และผูอื่น 

 
วิชา : M04  การสอนงาน  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อใหเรียนรูการสอนงานท่ีมีสวนความสําคัญในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
การสอนงานท่ีมีประโยชนตอผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญของการสอนงาน 
 ความหมายของการสอนงาน 
 ประโยชนของการสอนงาน 
 คุณสมบัติของผูสอนงาน 
 กระบวนการในการสอนงาน 
 เทคนิคการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
วิชา : M05  การใหคําปรึกษา  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูการใหคําปรึกษา การชวยใหผูรับคําปรึกษาไดมีโอกาสระบายความในใจ 
ไดรูจักตนเอง การรวบรวมขอมูล การตัดสินใจดวยตนเองเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น และการปรับตน 
หรือปรับพฤติกรรม เม่ือไมไดรับความรวมมือ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู  

 การจําแนกชนิดของปญหา และการแกไขปญหา 



 HRD e-Learning 

 

8

 การใชทฤษฎีสมดุลในการใหคําปรึกษา (The Balance Theory)  
 ขั้นตอนของการใหคําปรึกษา 
 เทคนิคท่ีจําเปนในการใหคําปรึกษา 

 
วิชา : M06  การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมีประสทิธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูหลักการอํานวยการ การติดตาม และการกระจายงาน เพื่อใหงานขององคกร
บรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางขวัญท่ีดีใหแกผูใตบังคับบัญชา การสรางทีมงาน  
การติดตามงานท่ีมอบหมาย การติดตามงานทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา การกระจายงาน
เพื่อการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และการอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน เพื่อให 
ตัวผูบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนความรู และทักษะตาง ๆ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานดวย 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย และประโยชนของการอํานวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน 
 หลักการอาํนวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน 
 ขั้นตอนการอาํนวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน 
 เทคนิคการส่ังงาน 
 เทคนิคการรับคําส่ัง 
 อุปสรรคในการกระจายงาน 
 หลักการกระจายอาํนาจ 

 
วิชา : M07  กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหา  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูกระบวนการวิเคราะหปญหา ขั้นตอนการตัดสินใจท่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด การแกปญหา และวิธีปองกัน 
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กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญของการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห และการจําแนกชนิดของปญหา 
 ความหมาย และกระบวนการการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจภายใตสถานการณตาง ๆ 
 พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสินใจ 
 กระบวนการวิเคราะหปญหา และการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

 
 

วิชา : M08  การตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน  (3 ชั่วโมง) 
 

เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูการประเมินผลการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินยอมรับ 
การติดตาม และการประเมินผล รวมท้ังเพื่อทราบปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่ิงท่ีควรไดรับ 
การพัฒนาในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะกับงานหรือหนาท่ีที่ไดรับผิดชอบ 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ขอควรพิจารณาในการมอบหมายงานท่ีไมมีการติดตามผลการปฏบิัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใหการสนับสนุน (MBS : Management by support)  
 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ 
 การใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา 
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วิชา : M09  การจัดทาํแผนปฏิบตัิงาน  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และเขาใจขั้นตอนวิธีการ 
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู  

 ความสําคัญของการวางแผน 
 ระยะเวลาของแผนงาน 
 ขั้นตอนในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย 
 ตารางการจัดทําแผนงาน 

  
 

วิชา : M10  การใชหลักการตลาดเพ่ือการทํางานอยางมปีระสิทธภิาพ  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจพื้นฐานของกระบวนการคิดของประชาชนกับสวนประสมทางการตลาด  
สามารถประยุกตใชสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับขั้นตอนกระบวนการคิด 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู  

 กระบวนการคิดของประชาชนกับสวนประสมทางการตลาด 
 การผนึกสวนประสมทางการตลาดใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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วิชา : M11  ความรูเก่ียวกับราชการไทยและการเปนขาราชการ  (3 ชั่วโมง)  
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจความเปนมาของระบบราชการไทย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบราชการไทย 
และตระหนักในความสําคัญของการเปนขาราชการไทย 
กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ประวัติศาสตรราชการไทย และขาราชการพลเรือนไทย 
 ความเปนมาของกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
 การเปนขาราชการ 
 สิทธิ และหนาท่ีของขาราชการ 

 
 

วิชา : M12  ภาวะผูนํา  (3 ชั่วโมง)  
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อการเรียนรูความหมายของคําวา “ผูนํา” และ “ภาวะผูนาํ” การใชทักษะการเปนผูนํา
ตามสถานการณ เขาใจความแตกตางระหวาง “เจานาย” และ “ผูนํา” เขาใจหลักการสราง และการใช
“บารมี” กับ “อํานาจ” รูจักการใชทักษะเพื่อสรางความไววางใจ และการเปนผูนําท่ีมีประสิทธภิาพ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความเขาใจเกีย่วกับภาวะผูนํา (Leadership)  
 ขอแนะนําสําหรับการเปนผูนําท่ีดี 
 การเปนผูนําตามสถานการณ 
 ความหมายของเจานายและความแตกตางระหวาง “เจานาย” VS “ผูนํา”  
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 การใชพระเดชพระคุณ “บารมี” VS “อํานาจ”  
 เทคนิคการสรางความไววางใจ 

 
วิชา : M13  การบริหารการเปล่ียนแปลง  (3 ชั่วโมง)   
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อการรับรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลง เรียนรูท่ีจะปรับเปล่ียน 
และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางกาวหนา และยั่งยืน 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู  

 ทําความเขาใจกับการเปล่ียนแปลง (Change Management)  
 ประเภทของการเปล่ียนแปลง 
 วิธีการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 การสรางวัฒนธรรมท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
 ผูนําควรจะบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงอยางไร 

 
วิชา : M14  การบริหารความเส่ียง  (3 ชั่วโมง)  
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคกรสถานการณความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ีระบุได การบริหาร 
ความเส่ียง เพื่อใหไดความม่ันใจอยางมีเหตุผลวาผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไมมีผลกระทบ 
ตอความเสียหายอยางมีสาระสําคัญ กรณีศึกษาการจัดการความเส่ียงในระบบจัดซ้ือในระบบราชการ         
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู 
 ทําความเขาใจกับความเส่ียง (Risk Management)  
 การบริหารความเส่ียง 
 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 กรณีศึกษาการบริหารความเส่ียงดานการจัดจางภาครัฐ 

 
วิชา : M15  การบริหารความขดัแยง  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูการปรับมุมมอง และทัศนคติท่ีมีตอความขัดแยง สามารถบริหารความขัดแยง  
และเจรจาตอรองไดดี และการสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความเขาใจกับความขัดแยง (Conflict Management)  
 ประเภทของความขัดแยง 
  สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร 
  กระบวนการของความขัดแยง 
  เทคนิคการบริหารความขัดแยง 
  วิธกีารจัดการความขัดแยงในองคกร 
  การเจรจาตอรอง 
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วิชา : M16  การพัฒนาบุคลิกภาพ  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาบุคลิกภาพเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการแสดงออกของคน 
และพฤติกรรมทางการทํางานของคน การพัฒนาบุคลิกภาพภายในจะเปนการพัฒนาในเชิงความคิด 
การเรียนรู การรับรู การพัฒนาสมอง ทําใหจิตใจของคนทํางานปลอดโปรง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก จะเปนการพัฒนาในเร่ืองของการแตงกายการออกสังคมท่ีเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ 
ในการเขาสังคม รวมท้ังการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี โดยจะสงผลทําใหผูเรียนมีการพัฒนา 
ทางดานบุคลิกภาพของตัวเองท้ังภายใน และภายนอก 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Personality and Appearance)    
 การแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)  
 ทวงทาอิริยาบถ (Visual Poise – Graceful Sitting & Body Language)  
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth – Sustainable Relationship)  
 การพัฒนาทักษะในการสรางความสัมพนัธกับบุคคลรอบขาง 
 การเสริมสรางมนุษยสัมพันธเพื่อการทํางาน 
 มารยาทในการเขาสังคม (Social Etiquette)  
 มารยาทในการไปงานสังคม และงานเล้ียงทางธุรกิจ 
 ฝกปฏิบัติมารยาทบนโตะอาหารท่ีโรงแรม (Buffet Dinner)  
 ทักษะการพูด และการส่ือสาร (Voice Communication Skills)  
 การพัฒนาทักษะในการพูด 
 การพัฒนาทักษะในการติดตอส่ือสาร 
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วิชา : M17  การเทยีบเคียง (Benchmarking)  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และหลักการของ Benchmarking เพิ่มมากขึ้น    
อีกท้ังยังสามารถเขาใจถึงการประยุกตแนวคิด และหลักการดังกลาวสูการปฏิบัติจริงขององคกร 
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะสงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีม และองคกรในภาพรวม 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 บทนํา และความสําคัญของ Benchmarking  
 ประเภทของ Benchmarking  
 ขั้นตอน และกลวธิีในการจัดทํา Benchmarking  
 การวิเคราะหขอมูลการสรุป และประเมินผล 
 ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติ (Action Stage)  
 การจัดเตรียมองคกรสูการทํา Benchmarking  
 ปญหาในการทํา Benchmarking และแนวทางแกไข 
 จรรยาบรรณของการทํา Benchmarking (Code of Conduct)  

 
วิชา : M18  การจัดลําดบัความสําคัญ  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหงานในความรับผิดชอบตามความสําคัญ และความเรงดวนของงานได 
ทําใหสามารถจัดลําดับกอนหลังของงานท่ีจะทําไดอยางดี สามารถวิเคราะหจุดออนและปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมในการทํางานของตนเองได ท้ังในดานการใชเวลาในการทํางานแตละงานไดอยางเหมาะสม 
การไมปลอยเวลาวางใหสูญเปลา เพื่อจัดสรรเวลาในการทํางาน สามารถใชชีวิตสวนตัวไดอยางเหมาะสม 
และสรางผลงานใหกับองคกรไดตามเปาหมาย โดยไมเสียคุณภาพการใชชีวิตสวนตัว 
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กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 การใชเปาหมายเปนเคร่ืองกําหนดความสําคัญของงาน 
 การวิเคราะหรูปแบบการใชเวลา และการทํางาน 
 การจัดการงานตามลําดับความสําคัญ 
 การจัดตารางเวลาการทํางาน 
 การจัดการกับเร่ืองท่ีทําใหเสียเวลาในการทํางาน 
 การจัดลําดับความสําคัญในเร่ืองสวนตัว 
 ขอเสนอแนะในการทํางานใหประหยัดเวลา 

 
วิชา : M19  องคการแหงการเรียนรู  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการขององคการแหงการเรียนรูและเขาใจถึง 
การประยุกตแนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 
 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
 ความเช่ือมโยงขององคการแหงการเรียนรู 
 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
 กรณีศึกษา : องคการท่ีพัฒนาองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
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วิชา : M20  การปรับปรุงการทาํงาน  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูความสําคัญของการปรับปรุงการทํางานในองคกรเพื่อเสริมสรางประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะหงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางาน และการใชเทคนิคการคิดสรางสรรค เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน และเขาใจถึงปจจัยความสําเร็จ (KSF) ท่ีมีผลตอการปรับปรุงการทํางานในองคกร 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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)  

 
วิชา : M21  การคิดเชิงสังเคราะห  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหคิดเปน คิดดี สามารถใชขอมูล เหตุ และผล ไดอยางถูกตองครบถวน สามารถ
บริหารจัดการ ความรู ขอมูล ขาวสาร การสังเคราะหเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
ตรงตามวัตถุประสงคขององคกร 
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กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายคําจาํกัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห และการคิดเชิงสังเคราะห 
 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห 
 หลักการคิดเชิงสังเคราะห 
 เหตุที่ตองใชการคิดเชิงสังเคราะห 
 ลักษณะ และอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห (ท่ีสรางเองไดโดยการศึกษา และฝกอบรม)  
 ประเภทของส่ิงตาง ๆ ท่ีนํามาคิดเชิงสังเคราะหได 
 การฝกคิดเชิงสังเคราะห 

 
วิชา : M22  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูการใชสารสนเทศบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเขาใจในการเปล่ียนแปลง
ในการบริหารภารกิจ โดยการประยุกตใชสารสนเทศ บูรณาการหลักการ และแนวทางการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการประเภทอาํนวยการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

  ความสําคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองคประกอบ       
  การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในสนับสนุนการบริหาร       
  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน       
  สรางการเปล่ียนแปลงในการบริหารโดยใชสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ 

 ไปสูผลสัมฤทธิ์ที่องคกรตองการ       
  มุมมอง และการแลกเปล่ียนประสบการณในการใชระบบสารสนเทศ   
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วิชา : M23   การบริหารงบประมาณและการเงิน  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของงบประมาณ มีความเขาใจ และสามารถ
อธิบายลักษณะของงบประมาณ และสามารถแยกประเภทไดอยางถูกตอง มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ 
งบประมาณกับธุรกิจ และงบประมาณกับภาครัฐ สามารถอธิบายความแตกตางของงบประมาณ 
ท้ังสองสวนไดอยางถูกตองครบถวน และมีความรูความเขาใจ สามารถอธิบาย กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ 
กับงบประมาณท่ีใชในหนวยงานของตนเองได 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย และความสําคัญของงบประมาณ       
 งบประมาณกับธุรกจิ 
 งบประมาณกับภาครัฐ       

 
วิชา : M24  การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย        
        (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อเขาใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถวิเคราะหความแตกตางของบุคคล  
และเขาใจวิธีการบริหารจัดการพฤติกรรมท่ีมีความหลากหลาย  หลักการส่ือสารภายในองคกรเพื่อสนับสนุน 
บรรยากาศท่ีเปนมิตรในการทํางานทามกลางความหลากหลาย และความเปล่ียนแปลง 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล       
 การวิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคล  
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 ภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตองานบริหารจัดการบุคลากร       
 การส่ือสารภายในองคกร       

 
วิชา : M25  การสื่อสารและการบริหารเวลาอยางมีประสทิธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู   

ผลลัพธตอตัวบุคคล   เพื่อใหสามารถสื่อสารกับคนรอบขางไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ไมตองทําซํ้า และมีความเขาใจตรงกัน สามารถวิเคราะหวิธีการทํางาน การใชเวลา และปรับเปล่ียน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการทํางานได และสามารถ 
จัดสรรเวลาใหกับกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิตไดอยางเหมาะสมตลอดจนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข 

ผลลัพธตองาน (ทีม)  เพื่อสามารถส่ือสารกับทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจ
ถูกตองตรงกัน และประหยัดเวลา สามารถสงตองานใหผูรับงานตอ (next process) ไดทันเวลา  
และสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางทีมงาน 

ผลลัพธตอสถาบัน  เพื่อสามารถทําใหสถาบันมีผลงานดีขึ้น 
กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 การวางแผนในการส่ือสาร       
 ทักษะท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธภิาพของการส่ือสาร                
 การปรับปรุงการส่ือสารท่ีจะชวยใหการบริหารเวลาดีขึ้น                
 แบบประเมินความสามารถในการบริหารเวลา       
 ความคิด และความเช่ือเกี่ยวกับการบริหารเวลา                
 เคร่ืองมือท่ีชวยในการบริหารเวลา                
 การจัดลําดับกอน – หลัง การทํางาน                
 การปรับปรุงอุปนิสัยท่ีทําใหเสียเวลา                
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   การเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน                
   ขอเสนอแนะในการทํางานใหประหยัดเวลา                

 
วิชา : M26  บทบาทและหนาทีข่องผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 
        ในการบริหารจัดการภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อใหตระหนักในความสําคัญของผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงระดับอํานวยการในภาคราชการ 
สามารถกําหนดวิธีการบริหาร และการนําหนวยงาน / ทีมงานสูความสําเร็จในการทํางานรวมกัน 
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายรูปแบบวิธีการบริหารราชการยุคใหม (New Public Management) 
ท่ีผูดํารงตําแหนงระดับอํานวยการเปนตัวเชื่อมกลาง (Linking Pin) ระหวางผูบริหารระดับสูง 
และผูปฏิบัติงาน 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายพรอมคําอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)   
 ความหมาย : บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ   
 ความสําคัญของผูดํารงตําแหนงระดับ “อํานวยการ”       
 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)       
 ทักษะในการเปนผูนําทีม (Team Leadership)       
 ความรับผิดชอบของผูอาํนวยการ (Responsibility Accountability)       
 บทบาทผูอํานวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม       
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วิชา : M27   การบริหารกระบวนการสรางนวัตกรรมในหนวยงาน  (5 ชัว่โมง) 
 
เปาหมายหลักสูตร 

ตอตัวบุคคล  เพื่อเรียนรูความหมายของนวัตกรรม และสามารถระบุลักษณะขององคการ
ท่ีมีการสงเสริมนวัตกรรมได เทคนิคการคิดเพื่อสรางนวัตกรรมนับต้ังแตการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงระบบ 
การคิดสรางสรรค และมีความเขาใจแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหสามารถคิด
เพื่อสรางนวัตกรรมได สามารถระบุคุณลักษณะพิเศษของการบริหารท่ีจะชวยสงเสริมใหบุคลากร 
สรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการขององคการ และสามารถใชแนวทางในการประเมินผลนวัตกรรม
ในองคการ  

ตองาน (ทีม)  เพื่อใหสามารถใชทักษะ และวิธีการคิดท่ีหลากหลายตอยอด เพื่อสราง
นวัตกรรมและมีความเขาใจซ่ึงกันและกันมากขึ้น เขาใจตอสถาบัน องคการจะมีผลงานนวัตกรรม 
เพิ่มมากขึ้น 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 

ประเด็นการเรียนรู 
 ความหมายของนวัตกรรม และคุณลักษณะขององคการท่ีมีการสงเสริมนวัตกรรม 
 เทคนิคการคิดเพื่อสรางนวัตกรรม 
 คุณลักษณะพิเศษของการบริหารท่ีสงเสริมใหบุคลากรสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลอง 

กับพัฒนาการขององคการ 
 การประเมินผลนวัตกรรม 

 
 วิชา : M28   เทคนิคการนําเสนอ  (5 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู   

ตอตัวบุคคล  เพื่อสามารถระบุประเภท และวัตถุประสงค สามารถวางแผนการนําเสนอ  
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายถึงแนวทางในการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหาร 
และเรียนรูแนวทางในการพัฒนาเสียง และภาษาทาทางเพื่อการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ 
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และแนวทางในการจัดทํา PowerPoint ท่ีถูกตอง และส่ือประเภทอื่น และสามารถนําเสนอผลงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

ตองาน (ทีม)  เพื่อสรางทีมงานท่ีสามารถนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และสรางความเขาใจ 
ในการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางทีมงานในองคการ  

ตอสถาบัน  เพื่อใหองคการสามารถสรางผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู  

 ประเภท และวัตถุประสงคของการนําเสนอ 
 การวางแผนการนําเสนอใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการนําเสนอท่ีมีประสิทธภิาพ 
 แนวทางการพัฒนาเสียง และภาษาทาทาง 
 หลักเกณฑ และแนวทางในการจัดทํา PowerPoint ท่ีถูกตอง 

 
 

วิชา : M29  การสรางเครือขาย (Networking) และพันธมิตร (Partner)  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 ตอตัวบุคคล  เพื่อใหบุคลากรมีมุมมอง ทางเลือกของการทํางานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
และมีการพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณ รวมท้ังมีเครือขายท่ีปรึกษาสนับสนุน  และแกปญหา
การทํางาน  
 ตองาน  เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และการทํางาน มีความเช่ือมโยงประสานสัมพันธการรวมคิดรวมทํา การยอมรับ การแลกเปล่ียนขอมูล 
การเรียนรูรวมกัน  
 ตอองคกร  เพื่อใหองคกรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และกาวหนาไปพรอม ๆ  กันอยางม่ันคง บรรลุเปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประหยัดทรัพยากร ลดตนทุน 
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กลุมเปาหมาย    
ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  

ประเด็นการเรียนรู 
 เครือขาย  
 พันธมิตร 
 การใชเครือขายและพันธมิตรในการบริหารงาน 

 
วิชา : M30  การพัฒนาการคิด  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญของการคิดและวธิีการพัฒนาการคิด สามารถปรับใช
การคิดท่ีพัฒนาแลวในการปฏบิัติงานไดอยางเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย    

 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

  การพัฒนาการคิด 
  การจัดทําแผนท่ีความคิด 

 
วิชา : M31  การสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญของการส่ือสาร สามารถกําหนดแนวทางในการเสริมสรางทักษะ 
ในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย    

 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

  ความหมาย ความสําคัญในการส่ือสาร 
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 อุปสรรคท่ีทําใหการส่ือสารลมเหลว 
 การส่ือสารระหวางบุคคล และกลุม 
 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงาน 

 
วิชา : M32     มนุษยสัมพันธในการทํางาน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของมนุษยสัมพันธในการทํางาน เขาใจ
คุณสมบัติของผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี กระบวนการพัฒนาตนเองเรียนรูหลักการพื้นฐานวิธีการสราง 
และส่ิงท่ีควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง
ในการพัฒนามนุษยสัมพันธเพื่อใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการมีทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 
 คุณสมบัติของผูมีมนุษยสัมพันธดี และกระบวนการพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ 
 หลักการในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกบับุคคลอื่น 
 วิธีการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี และขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 วิธีการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 

และประชาชน 

 
วิชา : M33  การวางแผนปฏบิัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
  เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ไดอยางถูกตอง เขาใจองคประกอบ และขั้นตอน / กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนไดครบถวน 
สามารถเขียนโครงการอยางงาย การติดตามผล และประเมินผลโครงการไดอยางถูกตอง 
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กลุมเปาหมาย    
ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  

ประเด็นการเรียนรู 
 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 การเขียนโครงการ 
 การดําเนินการโครงการตามแผน 
 การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
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การเขียนหนังสือราชการ 
 

วิชา : A01  หนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการ  (9 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของหนังสือราชการ เร่ิมจากแบบของหนังสือราชการ ความหมาย 
และโครงสรางของหนังสือราชการแบบตาง ๆ และการใชหนังสือราชการแตละแบบในการติดตอราชการ  
ซ่ึงจะทําใหสามารถเลือกใชหนังสือราชการในการติดตอราชการไดอยางเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 อธิบายความหมาย และระบุความแตกตางของหนังสือราชการท้ัง 6 ชนิดได 
 อธิบายความหมาย และความสําคัญของหนังสือราชการได 
 ระบุลักษณะโครงสราง และรายละเอียดของหนังสือราชการภายนอก หนังสือภายใน 

และหนังสือประทับตราในโอกาสตาง ๆ ได 
 อธิบายการใชหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราในโอกาสตาง ๆ 
 เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางโครงสราง และรายการของหนังสือภายนอก

หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได 
  
 

วิชา : A02  การเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ  (9 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนขอความในโครงสรางตาง ๆ  ของหนังสือ และสามารถเขียนหนังสือ 
เพื่อติดตอราชการได   
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู 
 ระบุรายการท่ีตองการเขียนในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก 
 ระบุหลักการเขียนขอความในสวนตาง   ๆ   ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน 

และหนังสือประทับตราได 
 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอความในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสราง และรายการ

ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได 
 สามารถเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไดตามแบบและโครงสราง 

ท่ีถูกตอง 
 
วิชา : A03  หลักการเขียนหนังสือตดิตอราชการที่ถูกตอง  (9 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการท่ีถูกตองตามโครงสรางของหนังสือตาง  ๆ 
และสามารถเขียนหนังสือติดตอราชการไดอยางเหมาะสม   
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการเขียนหนังสือราชการท่ีถูกตองตามโครงสรางหนังสือติดตอราชการแตละชนิด 
 หลักการ และขั้นตอนการเขียนสวนเน้ือเร่ืองจากเหตุท่ีสงหนังสือไป และการเขียนจุดประสงค

ของเร่ืองท่ีตองการใหผูรับดําเนินการใหถูกตามประสงค 
 หลักการเขียนขอความในประโยคใหมีองคประกอบรูปประโยค และความสัมพันธของขอความ

ถูกตองตามหลักภาษา 
 หลักการเขียนใหมีการใชสรรพนามถอยคําสํานวน และการแบงวรรคตอนท่ีถูกตองตามความนิยม 
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วิชา : A04  หลักการเขียนหนังสือตดิตอราชการที่ด ี (9 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเน้ือหา การนําเขาสูจุดประสงคของหนังสือ การแบงวรรคตอน
ใหชัดเจนรัดกุม และนาอาน ซ่ึงจะชวยใหการส่ือความหมายของหนังสือเปนไปอยางแมนยํา และนาสนใจ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการเขยีนขอความในหนังสือติดตอราชการ 
 การเขียนเน้ือหาจุดประสงคของหนังสือราชการ การแบงวรรคตอนท่ีชัดเจนรัดกุมกะทัดรัด

และนาอาน 

 
วิชา : D14  เสรมิทักษะการเขียนหนังสือราชการ  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรู และไดเพิ่มพูนทักษะในเร่ืองการเขียนหนังสือติดตอราชการ สามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการเขยีนช่ือเร่ืองของหนังสือราชการ / กจิกรรม 
 ขอบกพรอง และแนวทางในการแกไขขอบกพรองในการเขียนช่ือเร่ืองของหนังสือติดตอ

ราชการ / กิจกรรม 
 หลักในการเขียนเน้ือเร่ืองของหนังสือราชการ / กิจกรรม ขอบกพรอง และแนวทางในการ

แกไขขอบกพรองในการเขียนเน้ือเร่ืองของหนังสือติดตอราชการ / กิจกรรม 
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การพัฒนากระบวนทัศนและคุณลักษณะขาราชการ 
 

วิชา : E01  ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักวาการกระทําของตนมีผลกระทบตอบุคคลอื่น 
และสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ สามารถนําหลักคานิยม คุณธรรม 
กฎหมาย ศาสนา และอุดมคติสากล ไปประยุกตใชในการแกปญหา และการคิดในภาพรวมเชิงบูรณาการ
ในการตัดสินใจเลือกกระทําเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ศึกษาความหมายของปญหาเชิงจริยธรรม และความสําคัญของทักษะการตัดสินใจ  

และแกปญหา เชิงจริยธรรม 
 หลักการท่ีควรใชในการตัดสินใจ 
 วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกตัดสินใจเม่ือเผชิญปญหา  

ขณะปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 
วิชา : E02  ทัศนคติที่ดีตอการทาํงานภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรูความสามารถประเมินคุณคาของการทํางานภาครัฐ สรางความพึงพอใจ 
ในการทํางานอยางเต็มความสามารถ และพัฒนาความพรอมที่จะทํางานอยางมืออาชีพ สอดคลอง
กับสถานการณบริหารภาครัฐแนวใหม 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 การทํางานภาครัฐในบริบทใหม 
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 คุณคาของงานราชการ และทัศนคติในการทํางานภาครัฐ 
 ความจําเปนในการปรับเปล่ียนการบริหารภาครัฐแนวใหม 

 
วิชา : E03  ความเชื่อมั่นในตนเอง  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง 
เพื่อสรางความม่ันใจในการยืนหยัดทํางานอยางเต็มความสามารถ พัฒนาความเช่ือม่ันในตนเองและ
เลือกตัดสินใจตามความเช่ือท่ีถูกตอง 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญของความเช่ือม่ันในตนตอชีวิต และสังคม 
 การสนับสนุนสงเสริมการทํางานซ่ึงกัน และกัน 
 ความสามารถของตนเองความเช่ือม่ันในตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง 
 ผลของการกระทําของบุคคลท่ีสอดคลองกับผลการทํางาน 

 
วิชา : E04  ความฉลาดทางอารมณ (EQ)  (3 ชัว่โมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจความรูสึกของตนเอง และผูอื่น การจัดการอารมณของตนเอง
และควบคุมตนเองได จูงใจตนเอง และใชอารมณใหเกิดประโยชน มีทักษะทางสังคม สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของตนในบริบทตาง ๆ ของสังคมไดดี 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย และความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ 
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 องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณในแนวพุทธ 
 การเกิดความรูสึกตอการพัฒนาตนเองในดานความฉลาดทางอารมณ 
 การประเมินตนเองโดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 

 
วิชา : E05  การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความพรอมในการทํางานเพื่อนําไปสูความสําเร็จของงาน 
การมีความคิดสรางสรรค สามารถกําหนดเปาหมายในการทํางาน วิธีการทํางาน และทํางานดวยความพากเพียร 
เพื่อผลสําเร็จของงาน 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย และความสําคัญของการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และความสําเร็จของงาน 
 การรับรูสถานการณแบบใฝสัมฤทธิ ์
 การทํางานแบบคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 การต้ังเปาหมายในการทํางานใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
 การทํางานโดยมีจุดมุงหมายในการทํางานระยะยาวเพือ่ผลงานในอนาคต 
 คานิยมในการทํางานของตนเอง ของกลุม และคานิยมในการทํางานของราชการตามบริบทใหม 
 หลักการ และวิธีปฏิบัติโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
 การวางแผนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

 
 

 



สํานักงาน ก.พ. 

 

33 

วิชา : E06  การมุงอนาคตและการควบคุมตน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรู สามารถคาดการณ และเลือกกระทําเพื่ออนาคต สามารถนํานโยบายมา
วางแผนโครงการเพื่อผลงานในอนาคตของหนวยงาน และสวนรวม  สังเกต และควบคุมพฤติกรรม 
ของตนเองเพื่อไปสูเปาหมายของการทํางานท่ีเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ระบุความสําคัญของการมองการณไกลไดอยางถูกตอง 
 อธิบายความหมายของการมุงอนาคต และลักษณะของผูมุงอนาคตสูงไดอยางถกูตอง 
 วางแผนโครงการกิจกรรมเพื่ออนาคต 
 แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีประสิทธิภาพสูง 

 
วิชา : E08  ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเกิดความตระหนักวาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
เปนปญหาดานจริยธรรมท่ีพึงหลีกเล่ียง พรอมท้ังสามารถประพฤติ และใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง 
เม่ือพบปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และรวมปองกัน
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอองคกร สังคม และประเทศชาติ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของ COI  
 ปจจัยของ COI  
 การเปรียบเทียบ COI กับการคอรรัปช่ัน 
 หนวยรับรองเรียนพฤติกรรม 
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 มาตรฐานของรัฐในการปองกัน 
 ตารางสรุปผลตัวอยางโอกาสท่ีเกิด COI ของขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐกลุมตาง ๆ 

 
วิชา : E09  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ จรรยาธรรณของขาราชการพลเรือน พรอมท้ัง 
สามารถจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการได 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 วาระแหงชาติดานจริยธรรมธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

 แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  และมาตรฐานทางคุณธรรม  และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาราชการ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 

 การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมองคประกอบของมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
ปจจัยท่ีควรนํามาใชพิจารณาประกอบการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมหลัก 
ในการสรางมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รูปแบบของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 

 มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติมาตรการทางการบริหารมาตรการเสริม  / ปจจัยสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน 

 ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ
สายงานการเจาหนาท่ี มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานนิติการ 
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานเจาหนาท่ีการเงิน และบัญชี
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มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานเจาท่ีธุรการ มาตรฐานทางคุณธรรรม 

และจริยธรรมของขาราชการสายงานนักวิชาพัสดุ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของขาราชการสายงานพนักงานท่ีดิน 

 ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในตางประเทศ 

 
วิชา : E10  ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส
ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
สวนราชการตาง ๆ จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบในการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การกําหนดเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ปจจัยเหตุของสถานการณทุจริตประพฤติมิชอบ : ระดับสากล สถานการณทุจริต 
ประพฤติมิชอบ : ระดับประเทศ  

 สภาพเศรษฐกิจ สถานการณทุจริต ระบบการยึดหลักคุณธรรม การผลักดันพัฒนาโดย
หนวยงานภาครัฐสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน   สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

 ความโปรงใสตรวจสอบได และสัมพันธกัน ตัวแปรพรอมรับผิดชอบฯ ความโปรงใส  แนวคิด 
ความสําคัญ ประเภทการตรวจสอบได แนวคิดและความหมายนิยามการตรวจสอบได
ลักษณะของระบบการตรวจสอบได ลักษณะองคกรในระบบตรวจสอบได แนวคิดการ 
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ตัวแปรความพรอมรับผิดชอบ แนวคิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลโยชนสวนรวมตัว แบบความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตน 
และผลประโยชนสวนรวม 
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 การลดการใชดุลยพินิจของบุคคล ขอเสนอแนวทาง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ
เพื่อการศึกษาตอ 

 ความสัมพันธระหวางความโปรงใสการตรวจสอบได และการมีสวนรวมของประชาชนปจจัย
ท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน 

 
วิชา : E11  การบริการที่เปนเลิศ  (3 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความเขาใจ และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ พรอมท้ังนําความรูท่ีได
ไปประยุกตใชในการใหบริการกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการใหบริการ 
 การบริการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 การแกไขปญหาเบื้องตนเม่ือเกิดปญหาขึ้นในขณะใหบริการ 
 กรณีศึกษา 

 
วิชา : E12  คุณธรรมสําหรับขาราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีคุณธรรมประจําใจเหมาะแกการเปนขาราชการ พรอมท้ังเปนขาราชการท่ีดี มีจรรยา 
และรักษาวินัยอยางเครงครัดยิ่งขึ้น 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความจําเปนท่ีตองมีคุณธรรม 
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 ความหมายของคุณธรรม 
 ความสําคัญของคุณธรรม 
 หลักธรรมสําหรับขาราชการ 

 
วิชา : E13  บทบาทของผูบังคับบญัชาในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบญัชา  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูบังคับบัญชารูบทบาทของตนเองในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา  
และใหตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อใหผูบังคับบัญชา 
รูเทคนิควิธีการท่ีจะสามารถรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีความคาดหวังวา
หากผูบังคับบัญชาดําเนินการในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดีแลว การกระทําผิดวินัยของ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาจะลดลงหรือไมมีการกระทําผิดวินัยเลย 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการ และแนวคิด 
 บทบาทผูบังคับบัญชา 

 
วิชา : E14  การเปนขาราชการ  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูสถานภาพของขาราชการ บทบาทของขาราชการ และประโยชนท่ีขาราชการ 
จะไดรับรวมท้ังการปฏิบัติตนของขาราชการตามความมุงหวังในบั้นปลายของชีวิตขาราชการไดอยางถูกตอง 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป  
ประเด็นการเรียนรู 

 สถานภาพของขาราชการ 
 บทบาทของขาราชการ 
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 ประโยชนของการเปนขาราชการ 
 การปฏิบัติตนของขาราชการ 
 ธงชัยแหงชีวิตขาราชการ 

 
วิชา : E15  การเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท   (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจท่ีมา หลักการ และวัตถุประสงคของการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
หลักทศพิธราชธรรม และลักษณะของคนดี รวมทั้งความหมายหลักการ และแนวทางการปฏิบัติ 
ของขาราชการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป  
ประเด็นการเรียนรู 

 การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยท่ีมีในหลวง 
 การนอมนําพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 

ของขาราชการท่ีดี 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของขาราชการ 

 
วิชา : EC01   เศรษฐกิจพอเพียง   (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเปนการนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
มาดําเนินการใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สังคม มีความเขมแข็ง และประชาชน มีความสุขดวยการดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใหการรับราชการมีความเปนมืออาชีพ ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐสามารถดํารงชีพอยางพอเพียง 
มีมโนสุจริต ตลอดจน มีสมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
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กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป  
ประเด็นการเรียนรู 

 ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยกุตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตาง ๆ 
 การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในหนวยงานภาครัฐ 
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การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย 
 

วิชา : G01  ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทํางาน   (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อสรางความตระหนักรูของการที่จะตองมองละเอียดแยกแยะกลุม “ประชาชน”  
มีความแตกตางหรือเหมือนกันอยางไรหรือมีความตองการอยางไร เพื่อการตอบสนองอยางเหมาะสม  
เพื่อเรียนรูบทบาท คุณลักษณะ ความสนใจ และวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันระหวางผูหญิง ผูชาย สามารถเรียนรู 
ไดวากระบวนการหลอหลอมทางสังคมทําใหผูหญิง และผูชายแตกตางกัน  สามารถยกตัวอยางถึง 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหากไมไดนําเอาวิถี และประสบการณชีวิตท่ีแตกตางระหวางหญิง และชาย มาประกอบ 
การพิจารณาในการทํางาน และเรียนรูความสําคัญของการบูรณาการมิติหญิง ชาย หรือความเปนหญิง 
ความเปนชายในกระบวนการทํางาน  และการบริหารงาน 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ในโลกการทํางาน 
 ผูหญิงผูชาย 
 บทบาทพฤติกรรมเจตคติของชายหรือหญิง 
 แลวเกี่ยวอยางไรกับการทํางาน 
 ใส “เลนส Gender” เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 

 
วิชา : G02  การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน (Sexual Harassment)  (3 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรู และสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีสภาพแวดลอม และบรรยากาศในการทํางานท่ีดี  
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กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน 
 รูปแบบการลวงละเมิดทางเพศ 
 วัฒนธรรม / ประเพณี / สังคม / ความเช่ือ / ธรรมเนียมการปฏิบัติกับการลวงละเมิด 

ทางเพศ 
 สถานการณ / สภาพปญหาการลวงละเมิดทางเพศในประเทศไทย 
 ผลกระทบเม่ือมีการลวงละเมิดทางเพศจากการทํางาน 
 กฎหมาย / ระเบียบท่ีเกีย่วของ 
 กระบวนการรองทุกข และแนวทางปองกัน และการแกไขปญหาการลวงละเมิดทางเพศ  

ในหนวยงาน 
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

วิชา : PC01  การบริหารทรัพยากรบคุคลเชิงกลยุทธ  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูพัฒนาการของแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความสําคัญของ
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถอธิบายกรอบความคิด
เพื่อวิเคราะห และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรได และเพื่อใหสามารถระบุสมรรถนะ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะใหม สําหรับผูบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรได  
กลุมเปาหมาย  
 ผูบริหารทรัพยากรบุคคล ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ความสําคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” : กุญแจสูความสําเร็จของการบริหารองคกร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร 
 สมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
วิชา : PC03  ระบบพิทักษคุณธรรม  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  

 เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย และความสําคัญของระบบพิทักษคุณธรรม รวมท้ังแนวคิด
เกี่ยวกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลได  แนวคิด และการดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได และสามารถระบุขอบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษคุณธรรม 
 ระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ 
 ระบบพิทักษคุณธรรมในราชการไทยกอนการต้ัง  ก.พ.ค.  
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  

 
วิชา : PC04  สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของงานหรือของคน        สามารถวิเคราะหหนาท่ีสมรรถนะหลักในการทํางาน 
รวมถึงอธิบายหลักการ และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานได 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความรูเร่ืองสมรรถนะ 
 สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย 
 การกําหนดสมรรถนะ 
 การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
วิชา : PC05  HR Scorecard  (6 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ในฐานะท่ีเปน  "  ทุนมนุษย”
Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และอธิบายการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
และจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard  
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กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

และจังหวัด 
 ตามแนวทาง HR Scorecard  
 การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

 
วิชา : PC08  การบริหารคาตอบแทน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู   
 เพื่ออธิบายความหมาย  และองคประกอบของคาตอบแทน ตลอดจนเปาหมาย  แนวคิด
หลักการ และกระบวนการบริหารคาตอบแทน เพื่อเรียนรูแนวทางการจัดทําโครงสรางเงินเดือน และระบุ 
ลักษณะโครงสรางเงินเดือนแบบตาง ๆ ได รวมท้ังแนวคิด และวิธีการของระบบบริหารคาตอบแทนใหม  
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน 
 แนวคิด และกระบวนการบริหารคาตอบแทน 
 แนวทางการจัดทําโครงสรางเงินเดือน 
 ระบบบริหารคาตอบแทนใหม 
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วิชา : PC09  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของการสรรหาทรัพยากรบุคคล
ระบบเปดได และตระหนักถึงความสําคัญของการนําการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปดมาใช 
ในราชการไทย สามารถอธิบายรูปแบบ  และกระบวนการสรรหา  และเลือกสรรขาราชการตามแนวความคิด
เกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปดได 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 กระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ประเภทของการสรรหา 
 ขอกฎหมายท่ีเปนแนวปฏิบัติในปจจุบัน และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 การสรรหาและเลือกสรรระบบเปด และมาตรฐานในการดําเนินการ 
 เคร่ืองมือในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
 การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 ความเส่ียงท่ีอาจะเกิดขึ้นในการดําเนินการ และเง่ือนไขความสําเร็จของการสรรหา 

และเลือกสรรบุคคล 

 
วิชา : PC12  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (3 ช่ัวโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เปาหมาย และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานแบบตาง  ๆ  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได  สามารถระบุ
ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  แนวคิด วิธีการประเมินสมรรถนะ และหลักการแจงผล 
การประเมิน และนําไปปรับใชได  
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กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 การประเมินสมรรถนะ 
 การแจงผลการประเมิน 

 
วิชา : PC13  จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหสามารถอธิบายกรอบแนวคิดของการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เกิดความความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในฐานะที่จะตองรับผิดชอบตอผลประโยชนของประชาชน และของรัฐ  
เพื่อเปนการยกระดับนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดในการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 การศึกษาแนวคิด และหลักทฤษฎีที่เกีย่วของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ความเปนมาของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 การดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 ความหมาย และพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 ความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ และกลไกในการสรางการบริหาร และการควบคุม 
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วิชา : PC14  การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหอธิบายถึงความจําเปน และประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบคุคล
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ สามารถอธิบายกระบวนการดําเนินการฝกอบรม และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลพรอมท้ังประยุกต และเลือกใชเทคนิควิธีการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ความสําคัญของการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการ และเทคนิคการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
วิชา : PC15  การสรางทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหสามารถทํางานเปนทีม และสรางทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังมีความสามารถ
ในการแกไขปญหาขณะทํางานเปนทีมได 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 กระบวนการในการสรางทีม 
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการทํางานเปนทีม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางานเปนทีม 
 กรณีศึกษา 
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วิชา : PC16  วินัยขาราชการพลเรือน  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือน  พรอมท้ังสามารถวางแผนไดอยางเหมาะสม 
ตามแบบแผนของขาราชการท่ีมีวินัย 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายจุดมุงหมาย และแนวทางการรักษาวินยั 
 วินัยขาราชการพลเรือน 
 การดําเนินการทางวินัย 
 การพิจารณาความผิด และกาํหนดโทษ 
 การออกจากราชการ 
 การอุทธรณ และการรองทุกข 

 
วิชา : PC17  การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (3 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหมีความเขาใจเร่ืองการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  การสรางกรอบพัฒนา 
ในการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพของตนเองได และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
ของตนเองได 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  

ประเด็นการเรียนรู 
   ความหมายของการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
   ระดับการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และการแสดงพฤติกรรม      
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วิชา  : PC18  คุณภาพชีวติในการทาํงาน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหไดเรียนรูและเขาใจถึงแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต พรอมทั้งสามารถนําไปพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเองได 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของคุณภาพชีวิตกับการทํางาน 
 คุณภาพชีวิตกบัการทํางาน 
 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 กฎหมายท่ีเกีย่วของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 การศึกษาท่ีเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 กรอบแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวติการทํางาน 
 ตัวอยางการพัฒนาเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพยีง 

 
วิชา : PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประโยชนท่ีไดรับ 
จากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเลือกใชเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสมและการประยุกต 
หลักการ และเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู  
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาสมรรถนะกบัการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
วิชา : PC20  การพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการดานบริหารทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม 
 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
วิชา : PC21  การจัดทําตัวชี้วดั  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน 
เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น โดยการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่อง 
ท่ีจะชวยผลักดันใหการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทาง และเปาหมายขององคกร 
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กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการกําหนดตัวช้ีวัด 
 วิธีการกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมายรายบุคคล 
 ขอแนะนําในการกาํหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมายรายบุคคล 

 
วิชา : PC24  การสื่อสารภายในองคกรเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการสื่อสารตอความสําเร็จในการพัฒนาคน และพัฒนาองคกร  มุงหวังใหผูศึกษา 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารขององคกรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย
แนวทางเคร่ืองมือในการฝกฝนทักษะการส่ือสารในการทํางานในบทบาท และสถานการณตาง ๆ    
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย และความสําคัญของการส่ือสารขององคกร 
 บริบทตาง ๆ ของการส่ือสารองคกร 
 หลักแนวคิด และแนวทางในการส่ือสารขององคกรเชิงกลยุทธ 
 แบบฝกฝน และเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร 

 
วิชา : PC25  การกําหนดตาํแหนงและการประเมินคางาน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหสามารถคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามภารกิจ และเปาหมายของหนวยงาน 
น้ัน ๆ เพื่อจะไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
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กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิด และรูปแบบการกําหนดตําแหนง 
 ระบบจําแนกตําแหนง : แนวคิด และการปฏิบัติ 
 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 การวิเคราะหตําแหนง 
 การประเมินคางาน 
 หลักเกณฑ และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กาํหนด 

 
วิชา : PC26  การจัดสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเขาใจรูปแบบการจัดสวัสดิการ และประโยชนเกือ้กูลของขาราชการพลเรือนสามัญ 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ภาพรวมคาตอบแทน 
 สวัสดิการหลักแบงเปนกี่ประเภท 
 สวัสดิการท่ีไมเปนตัวเงิน 
 การนับเวลา 
 การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการ 
 สวัสดิการหลักท่ีเปนตัวเงิน 
 บําเหน็จบํานาญ 
 กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.)  
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 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 สรุปหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
วิชา : PC27  การเสรมิสรางความเปนมืออาชีพดาน HR  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และสภาพความเปนจริง
ในปจจุบัน ภารกิจหลักของนักทรัพยากรบุคคลในแตละดานบทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
และสามารถนําหลักการ และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลไปประยุกตใชไดอยางสอดคลอง 
และเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวความคิดเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
 มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบคุคล 

 
วิชา : PC28  ระบบบริหารกําลงัคนคุณภาพ  (5 ชั่วโมง) 
   
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล   เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพ 
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนา และดําเนินการตามระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ 
ในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตอสวนราชการ    เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลดวยกลยุทธ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของสวนราชการในการพัฒนาระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู 
 หลักการ / แนวคิดของระบบการบริหารกําลังคนคุณภาพ 
 การบริหารกาํลังคนคุณภาพเชิงรุกในสวนราชการ 
 การวางแผนกําลังคนคุณภาพ (P : Planning) 
 การสรรหา และคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ (R : Recruiting & Selecting) 
 การเสริมสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของสวนราชการในการบริหารกําลังคน

คุณภาพ (I : Institutionalizing) 
 การพัฒนากาํลังคนคุณภาพ (D : Developing) 
 การติดตามการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพ (M : Monitoring & Evaluating) 

 

วิชา : PC29  ความรูพ้ืนฐานดานการบริหารผลการปฏบิัติราชการ  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
กฎ ระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตามกระบวนการ และขั้นตอน
ท่ีกําหนดในหลักเกณฑ และวิธีการได และเขาใจบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ  

ตอสวนราชการ  เพื่อใหนักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ สามารถนําความรูไปใช 
ในการปฏิบัติงานดานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

   ภาพรวมระบบบริหารผลการปฏบิัติราชการ 
   กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เกีย่วของกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
   ขั้นตอนการบริหารผลการปฏบิัติราชการ 
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วิชา : PC30  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  (5 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู   

ตอตัวบุคคล  เพื่อสามารถเขาใจหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และสามารถวิเคราะหแนวทางในการ
สงเสริมการนําแผนพัฒนารายบุคคลไปใช 

ตองาน (ทีม)  เพื่อสามารถใหคําแนะนําเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาในการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลได และสามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

ตอสถาบัน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม    
ขององคกร และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลไดอยางคุมคา 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญของการพัฒนา 
 ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
 การสงเสริมการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในหนวยงาน 

 
วิชา : PC31  ความรูพ้ืนฐานการบรรจุและแตงตั้ง  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล  เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ  และวิธีการในการบรรจุ 
และแตงตั้ง     สามารถเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน 
การเจาหนาที่ของสวนราชการ และสามารถนําตัวอยาง และกรณีศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอทีมงาน   เพื่อสามารถถายทอดความรูที่ไดรับใหแกผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงานได  
และสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และกลุมงานอื่นท่ีเกี่ยวของได 
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ตอสวนราชการ   เพื่อใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลไดอยางถูกตอง
รวมท้ังชวยแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของสวนราชการท่ีเกิดขึ้น 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักปฏิบัติของการแตงต้ัง       
 เง่ือนไขของการแตงต้ัง       
 การบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ       
 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหนง 

 
วิชา : PC32  การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน Job Description  (3 ชว่ัโมง )
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู  และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน  
และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน       
 การวิเคราะหงานกับแบบบรรยายลักษณะงาน       
 กระบวนการ และเทคนิคในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน      
 องคประกอบ และวธิีการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน     
 การใชประโยชนจากแบบบรรยายลักษณะงาน       
 คําถามท่ีพบบอย       

 
 

( )
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วิชา : PC33  การสรรหานักเรียนทุนรฐับาล  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

 เพื่อเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความหมายของทุนรัฐบาล ความเปนมาของทุนเลาเรียนหลวง 
และทุนรัฐบาล และผลท่ีไดรับจากการสงนักเรียนทุนไปศึกษาในตางประเทศ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ทุนรัฐบาลในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความหมาย 
และหลักการของการสรรหาและเลือกสรรผูรับทุนรัฐบาล ความแตกตางของทุนรัฐบาลแตละประเภท 
เรียนรูคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน หลักสูตร  และวิธีการดําเนินการสอบ เกณฑการตัดสิน 
และขอผูกพันในการรับทุนของทุนสําหรับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงประกอบดวยทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ทุนเลาเรียนหลวง ทุนระดับปริญญา และทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ (ทุน UIS) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ  และวิธีการคัดเลือก และขอผูกพัน 
ในการรับทุนสําหรับขาราชการ เพื่อไปศึกษาวิชาในประเทศ และทุนสําหรับขาราชการแบบฝกอบรม
เขาใจหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตลอดจน
เรียนรูชองทางประชาสัมพันธทุนรัฐบาลทาง  website   และชวงระยะเวลาของการประกาศรับสมัคร
ทุนประเภทตาง ๆ ของสํานักงาน ก .พ.  
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับทุนรัฐบาล       
 กฎหมายท่ีเกีย่วของเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.  

และสํานักงาน ก.พ 
 การสรรหา และเลือกสรรผูรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)       
 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)       
 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน       
 ทุนเลาเรียนหลวง       
 ทุนระดับปริญญา       
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 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)       
 ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา       
 ทุนสําหรับขาราชการ แบบฝกอบรม 

 
วิชา : PC34  ระบบราชการไทย  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการไทย และกระบวนการบริหาร 
ราชการไทย ตลอดจนองคกรบริหารราชการไทยไดอยางถูกตอง ครบถวน 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ระบบการบริหารราชการไทย 
 กระบวนการบริหารราชการไทย 
 องคกรบริหารราชการไทย 

 
วิชา : PC35  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ขั้นตอน และการประเมินผล 
ในการบริหารผลงาน หลักการ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความเปนเลิศ ในการบริการ
ประชาชน เขาใจวัฒนธรรม และคานิยมท่ีดีในการทํางานเพื่อประชาชนของขาราชการ เขาใจถึง 
หลักการ องคประกอบ และแนวทางการวางแผนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไดถูกตอง 
และครบถวน 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู 
 การบริหารผลงาน 
 สูความเปนเลิศในการบริการประชาชน 
 วัฒนธรรม และคานิยมในการทํางานเพือ่ประชาชน 
 การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 
วิชา : PC36  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการบริหารราชการแผนดิน และหลักเกณฑ  วิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดถูกตองครบถวน และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรวมสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนของหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 หลักเกณฑ และวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 แนวทางการปรับเปล่ียนภาครัฐท่ีสนองตอการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรวมสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
วิชา : PC37  สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูความหมายของสมรรถนะในขาราชการพลเรือน เขาใจสมรรถนะหลัก และระดับ
สมรรถนะในราชการพลเรือนได รวมท้ังเขาใจความหมาย คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมการทํางาน และแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะหลักในราชการพลเรือนไดอยางถูกตอง 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
 การกําหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลองกับช้ันงาน 
 การมุงผลสัมฤทธิ ์
 บริการท่ีดี 
 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
 การทํางานเปนทีม 
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เสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิชา : C11  การสราง Website ดวยตนเองใน 7 วัน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดจากหลักสูตรมาสราง website ดวยตนเองได 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 Introduction      
 การใสสวนของขอความลงในเว็บเพจ  
 การสรางตาราง    
 การแบงหนาเว็บเพจดวยเฟรม   
 การใสส่ือแบบ Multimedia    
 การสราง ImageReady     

 
วิชา : C19  ความรูเบื้องตนดานความปลอดภยัสารสนเทศสําหรับผูใชคอมพิวเตอร  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื ่อใหผู เรียนมีความรูเบื ้องตนในเรื่องความปลอดภัยเกี ่ยวกับสารสนเทศสําหรับ 
ผูใชคอมพิวเตอร และสามารถใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 กฎหมายไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร : ความเคล่ือนไหวลาสุด 
 สถิติของอาชญากรรมคอมพิวเตอรในประเทศไทย 
 ทิศทางของความม่ันคง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทย   
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 10 ภัยทางความปลอดภัยทางอินเทอเน็ตท่ีอันตรายท่ีสุด  
 10 คําทํานายทิศทางในอนาคตของความมั่นคง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

จากผูเช่ียวชาญ 
 อนาคตของภัยคุกคามดานความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ต  

 
วิชา : C23   Microsoft office Word 2010   (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office Word 2010 ในการบริหารเอกสารไดอยาง 
มีประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจัก Microsoft Word 2010       
 การจัดรูปแบบเอกสาร        
 การพิมพ และแกไขขอความในเอกสาร       
 การแทรกรูปภาพ       
 การแทรกกราฟกพิเศษลงไปในเอกสาร      
 การแทรกตาราง และแผนภูมิลงไปในเอกสาร       
 การตรวจสอบเอกสาร       
 การสรางเอกสารรูปแบบพิเศษตาง ๆ       
 การจัดการกับไฟลเอกสาร       
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วิชา : C24   Microsoft office Excel 2010   (6 ช่ัวโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office Excel 2010 ในการคํานวณตรรกะไดอยาง 
มีประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 เร่ิมทํางานเบื้องตนกับ Microsoft Excel 2010       
 เรียนรูการใชงานเซลล แถว คอลัมน และแผนงาน       
 ปรับแตงคุณลักษณะตัวอักษร และตัวเลข       
 การสราง และปรับแตงตาราง       
 การสราง Chart ควบคูกับตาราง       
 การแทรกรูปภาพ และรูปกราฟกท่ัวไป       
 สูตร และฟงกชัน       

 
วิชา : C25  Microsoft office PowerPoint 2010   (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office PowerPoint 2010 ในการนําเสนอไดอยาง 
มีประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจัก Microsoft PowerPoint 2010       
 การสราง และจัดการงานนําเสนอ       
 การจัดรูปแบบสไลด       



 HRD e-Learning 

 

64 

 การจัดรูปแบบงานนําเสนอ       
 การแทรกวัตถุลงสไลด       
 การแทรกไฟลมัลติมิเดียลงสไลด       
 สรางตาราง และ Chart ลงในงานนําเสนอ       
 การใส Effect ภาพเคล่ือนไหวในสไลด       
 การนําเสนอภาพน่ิง และจัดทําเอกสารในการพิมพ       

 
วิชา : C26  Microsoft Project 2010   (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื ่อใหผู เรียนสามารถใช Microsoft Project 2010 ในงานบริหารโครงการไดอยาง 
 มีประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจักกับ Ms Project 2010       
 หลักการบริหารโครงการ      
 การเร่ิมตนสรางโครงการใหม       
 การเปล่ียนแปลง และแกไขงานในโครงการ       
 การเช่ือมตองาน (Link)       
 งานยอย และการจัดการกับงานยอย       
 การจัดการกับทรัพยากร (Resource)      
 การปรับแตงทรัพยากรใหดีที่สุด      
 งานวิกฤต และการแกไขความเส่ียงในโครงการ       
 การกําหนด และการจัดการคาใชจายของโครงการ       
 ติดตามความคืบหนาของงานในโครงการ       
 การใชงาน Filter       
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 การพิมพรายงาน และเอกสาร       
 การจัดการขอมูลระหวางโครงการ       
 การใชงาน  Macro       

 
วิชา : C27  พ้ืนฐานการออกแบบ Graphic Design  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานในงานดานการออกแบบ Graphic  Design 
ระดับเร่ิมตนอยางถูกตอง 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

  ความหมายและท่ีมาของ Graphic Design       
  หลักพื้นฐานในการออกแบบ Graphic Design       
  เคร่ืองมือในการทํางาน Graphic ในปจจุบัน       
  รูปแบบของงาน Graphic Design ในปจจบุ นั       
  ตัวอยาง วธิีการสรางงาน Graphic Design ในระดับเร่ิมตน       
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เสริมทักษะดานภาษา 
 

วิชา : L01  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อเสริมสรางทักษะในการใชภาษาอังกฤษ โดยผูเรียนสามารถใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย
ของคําได มีความเขาใจชนิดของคํา และสามารถเดาความหมายของคําจากขอความขางเคียงได  
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 การใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําได 
 การเดาความหมายของคําจากเน้ือความขางเคียงได 
 เพื่อเขาใจความหมายของรูปของศัพท 
 เพื่อเขาใจความหมายของคําช้ีเฉพาะ 
 เพื่อเขาใจถึงการเรียบเรียงความในแตละยอหนา 

 
วิชา : L02  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนฝกสนทนาภาษาอังกฤษ และเกิดทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 First Meetings  
 Presenting your company / organization  
 Exchanging Information  
 Planning Ahead  
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วิชา : L03  ภาษาจีน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาจีนเบื้องตน และเกิดทักษะในการใชภาษาจีน 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 สัทอักษรพินอิน 
 ซ้ือของ 
 กินเปดปกกิ่ง 

 
วิชา : L04  ภาษาญี่ปุน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู   

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาญี่ปุนเบื้องตน และเกิดทักษะในการใชภาษาญี่ปุน 

กลุมเปาหมาย  

 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

  เรียนรูหลักภาษา ตัวอกัษร การอานออกเสียงในภาษาญีปุ่น 
  เรียนรูการใชสํานวน 
  เรียนรูคําศัพทในภาษาญี่ปุน 
  เรียนรูจากบทสนทนา 
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วิชา : L08  ภาษาเวียดนามทั่วไป  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาเวียดนามเบื้องตน และเกิดทักษะในการใช
ภาษาเวียดนาม 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม และการออกเสียง 
 วรรณยุกต และการสะกดคําในภาษาเวยีดนาม    
 การแนะนํา และทําความรูจัก   
 ตัวเลข และการนับ    
 การจับจาย และการตอรองราคา   
 โรงแรม     
 การเดินทาง          
 โรงพยาบาล และการเจ็บปวย   

 
วิชา : L12  ภาษาอินโดนีเซีย  (3 ช่ัวโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน และเกิดทักษะในการใช
ภาษาอินโดนีเซีย 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 การออกเสียงสระเด่ียวสระผสม  
 การทักทาย       
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 การแนะนําตัว และแนะนําผูอื่น       
 รูจักคําศัพทที่เปนคํานาม       
 แสดงความเปนเจาของ       

 
วิชา : L13  ภาษาลาว  (5 ชั่วโมง) 
  

เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถใชภาษาลาว เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง 
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย 
 การสนทนาอยางงาย 
 การนําไปประยุกตใช 

 
วิชา : L14  ภาษาเขมร  (5 ช่ัวโมง) 

  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถใชภาษาเขมร เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง 
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
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ประเด็นการเรียนรู 
 ทําความรูจักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย 
 การสนทนาอยางงาย 
 การนําไปประยุกตใช 

 
วิชา : L15  ภาษาเวียดนาม  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถใชภาษาเวียดนาม เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวันเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย 
 การสนทนาอยางงาย 
 การนําไปประยุกตใช 

     
 

วิชา : L16  ภาษาเมียนมา  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถใชภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน 
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กลุมเปาหมาย    
ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 

ประเด็นการเรียนรู 
 ทําความรูจักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย 
 การสนทนาอยางงาย 
 การนําไปประยุกตใช 

 
วิชา : L17  ภาษามลาย ู (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถใชภาษามลายู เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง 
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย 
 การสนทนาอยางงาย 
 การนําไปประยุกตใช 
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วิชา : L18  ภาษามลายูทองถ่ิน (ยาวี  ) (3 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล   เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษามลายูทองถิ่น และสามารถ
นําไปใชส่ือสารกับชาวไทยเช้ือสายมลายูในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส  

ตอองคกร   เพื่อใหสามารถใชส่ือใหเกิดความเขาใจตอภาษา  และวัฒนธรรมของชาวไทย
เช้ือสายมลายู และสามารถขยายเครือขายความรวมมือระหวางองคกรในการปฏิบัติงานโดยผานภาษา 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี) 
 อักษรยาว ี
 การทักทาย และการแนะนําตัว 
 ตัวเลข 
 บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงาน ก.พ. 

 

73 

กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
 

วิชา : LA01  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

 เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
สามารถนําความรู ความเขาใจ ท่ีไดจากการศึกษาไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎ  ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรี  
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 หลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 การซ้ือการจาง     
 การจางท่ีปรึกษา 
 สัญญา     
 การควบคุม และการจาํหนายพัสดุ 
 การลงโทษผูทิ้งงาน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  

 
วิชา : LA03  สิทธิมนุษยชน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู  
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
กลุมเปาหมาย  
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
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ประเด็นการเรียนรู 
 ความหมาย และแนวความคิด 
 ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน 
 ความเปนมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
 สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบัติราชการ 
 สิทธิมนุษยชนกบัวิถีชวีิต 
 กลไกการสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 เขาใจแผนสิทธิมนุษยชน 

 
วิชา : LA04  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  (3 ชั่วโมง)  
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมายของคําวาจริยธรรม  การปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม  กฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม ไดอยางถูกตอง ไมประพฤติผิดประมวลจริยธรรม  และสามารถ 
นําไปปฏิบัติในหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของจริยธรรม และความสําคัญของจริยธรรม 
 จรรยาขาราชการกับจรรยาบรรณขาราชการ 
 วินัย 
 สถาพปญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ 
 จริยธรรมขาราชการ 
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 หนาท่ีขาราชการตอประมวลจริยธรรม 
 หนาท่ีสํานักงาน ก.พ. ท่ีเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรม 
 หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการ 
 การดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม / หัวหนาสวนราชการ 

 
วิชา : LA05  บทบาทหนาทีข่องสวนราชการระดับกระทรวง  (5 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล  เพื่อใหบุคลากรมองเห็นภาพรวมบทบาทหนาท่ีของกระทรวงไดครอบคลุม 
และสามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 
 ตองาน  เพื่อการจัดระบบงาน / กระบวนงานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อการจัดทําแผนงานโครงการใหสอดคลองกับการทํางาน 
ตามบทบาทหนาท่ี     

ตอองคกร   เพื่อใหองคกรมีโครงสราง และอัตรากําลังที่รองรับการทํางานตามบทบาท
หนาท่ีอยางเหมาะสม อันจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 การจัดระเบียบ และโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
 บทบาทหนาท่ีของสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารราชการ 
 บทบาทหนาท่ีของสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บทบาทหนาท่ีของสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารงบประมาณ 
 บทบาทหนาท่ีของสวนราชการระดับกระทรวงในภารกิจท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 
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วิชา : LA06  วินัยและจรรยาขาราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อเรียนรูความหมายของวินัยขาราชการพลเรือนไดอยางถูกตอง สามารถสรุปจุดมุงหมาย
และความสําคัญของวินัยขาราชการ 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความสําคัญและจุดมุงหมายของวินัย และการรักษาวินยั 
 บทบัญญัติวินัยขาราชการ 
 จรรยาขาราชการ 
 โทษของการกระทําผิดวินยัขาราชการ 
 การอุทธรณ และการรองทุกข 

 
 

วิชา : LA07  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (6 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูหลักการ ขั้นตอน กระบวนการบริหารงานบุคคลและเขาใจสิทธิการลา 
หลักเกณฑ และขอควรคํานึงเกี่ยวกับการลาตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ เขาใจหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขของสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ และรูถึงหลักการ แนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 การบริหารงานบุคคล 
 สิทธิการลาของขาราชการ 
 สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ 
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 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ 
 การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ 

 
วิชา : LA08  กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 
 เพื่อใหเรียนรูความเปนมา หลักการของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
ใหเขาใจหลักการ และเหตุผลในการปรับปรุงกฎหมายวาระเบียบขาราชการพลเรือน หลักเกณฑท่ัวไป 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน ความเปนมา หลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ไดอยางถูกตอง ครบถวน 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู 

 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของขาราชการ 
 กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
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เสริมทักษะดานอาเซียน 
 

วิชา: AC01  การเจรจาตอรอง  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหมีความรู และความเขาใจในพื้นฐานของการเจรจาตอรอง  สามารถวิเคราะห      
ความไดเปรียบเสียเปรียบในการเจรจาตอรองได สามารถนําเทคนิคการเจรจาตอรองไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได และสามารถนําความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเจรจาตอรอง
ในเวทีระหวางประเทศไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 พื้นฐานของการเจรจาตอรอง       
 การวิเคราะหเพือ่เขาใจสถานการณกอนการเจรจาตอรอง       
 เทคนิคการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ       
 การลดความขัดแยง และขอพิพาทในการเจรจาตอรอง       
 แนวปฏบิัติ และมารยาทในการเจรจาตอรองตอนทาย       

 
วิชา : AC02  การทําขอตกลง  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีความรู ความเขาใจในระดับท่ีสามารถนําไปใช
ปฏิบัติหนาท่ีที่เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบตาง ๆ ของความตกลง รวมถึงผลผูกพัน และหนาท่ีท่ีเกิดขึ้น
จากความตกลง เพื่อใหมีทักษะและความเขาใจหลักการและบริบททางกฎหมายของการทําความตกลง
ท้ังกฎหมายภายในประเทศ และระหวางประเทศ โดยสามารถนํามาปรับใชในการยกรางความตกลง 
ไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของความเปนธรรม และความพึงพอใจของภาคีความตกลง และเพื่อใหเขาใจ 
ถึงขั้นตอน  และกระบวนการในการทําความตกลงท้ังภายในประเทศ  และระหวางประเทศ  ต้ังแตการยกราง
แลกเปล่ียนราง ตรวจแก  และจนถึงการมีผลใชบังคับของความตกลงอยางถูกตองสมบูรณ ตลอดจน
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เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเพื่อทบทวนการดําเนินงานท่ีผานมาของหนวยงาน
ตาง ๆ ในการทําความตกลง  อันจะนําไปสูการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น และปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 

ประเด็นการเรียนรู 
 หลักการ และรูปแบบของขอตกลง       
 กฎหมาย และภาษาเฉพาะในขอตกลง       
 การยกรางขอตกลง       
 การตรวจสอบรางขอตกลง       

 
วิชา : AC03  การทําบันทึกการประชมุระหวางประเทศ  (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาท่ี และความสําคัญของผูบันทึกการประชุม สามารถพัฒนาทักษะ
การฟง และจับประเด็น เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได   สามารถนําเทคนิคการจดบันทึก 
การประชุมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได และสามารถนําความรูเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานการประชุม 
ไปปฏิบัติในการทํางานได 

กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหวางประเทศ       
 การพัฒนาทักษะการฟง และจับประเด็น       
 เทคนิคการจดบันทึกการประชุม       
 วิธีการเขียนรายงานการประชุม       
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วิชา : AC04  การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหขาราชการมีความรู ความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน  เพื่อใหเรียนรูถึงผลกระทบท้ังทางบวก และทางลบของการอยูรวมกันภายในสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีมีตอประเทศไทย และสมาชิกอื่น เพื่อใหขาราชการสามารถบริหารจัดการภารกิจของ
หนวยงานเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเม่ือประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความหมายของพหุสังคมวัฒนธรรม       
 ความสําคัญของการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคม 

ของความหลากหลาย       
 ทัศนคติ คานิยมเชิงบวก และการมองคุณคาของความแตกตางตามแนวทางพหุวัฒนธรรม 

และการเคารพในความหลากหลายของความแตกตาง       
 วัฒนธรรม ความเช่ือ และแนวทางปฏิบติัของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน       
 กรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

 
วิชา : AC05  ความรูทั่วไปเก่ียวอาเซียนสําหรับขาราชการ  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
และกฎบัตรอาเซียน ตลอดจน ตระหนักถึงประโยชน และขอจํากัดตาง ๆ ของการเขาสูประชาคมอาเซียน 
และสามารถนําความรูไปปรับใชในการทํางาน และชีวิตประจําวันได 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
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ประเด็นการเรียนรู 
 I = Identification รูจักตัวเอง       
 A = Awareness รูจักอาเซียน       
 M = Mindset ปรับเปล่ียนวิธีคิด       
 C = Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถ       
 U = Utilizations ฉลาดในการใชประโยชน       

 
วิชา : AC06  ความมั่นคงชายแดน  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความพรอมดําเนินภารกิจท่ีรับผิดชอบอยางสอดคลองกับแนวนโยบาย 
ท่ีกําหนด สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี และสถานการณ  

ตอหนวยงานราชการ   เพื่อใหหนวยงานราชการไดรับผลสําเร็จตามแนวนโยบายยุทธศาสตร 
และกรอบแผนท่ีกําหนด และมีผลงานเปนท่ียอมรับของฝายบริหาร และภาคสวนตาง ๆ นอกภาครัฐ  

ตอผลประโยชนแหงชาติ  ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ และรวมสรางพลังความรวมมือ 

เพื่อปกปองผลประโยชนแหงชาติ 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 กรอบแนวคิด ทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
   กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนหลักท่ีเกี่ยวของ 
   องคกร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําส่ังสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
   องคกร และกลไกสําคัญท่ีเกี่ยวของกบัความม่ันคงชายแดน 
   กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําส่ังสําคัญท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงชายแดน 
 มุมมองของรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบานท่ีมีตอประเทศไทย 
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    ภัยคุกคามรูปแบบใหมในพื้นท่ีบริเวณแนวชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบาน 
 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติภารกจิท่ีเช่ือมโยงกับความม่ันคงชายแดน 

 

 วิชา :  AC07  เศรษฐกิจชายแดน  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล  เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจชายแดน เขาใจผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
จากการเปดการคาเสรีตอเศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเขาใจนโยบาย กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ
ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานท่ีมีอิทธิพล 

ตอเศรษฐกิจชายแดน   เพื่อใหเขาใจและสามารถวิเคราะห  ปญหา อุปสรรคของการคา
ชายแดน สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนได  

ตองาน (ทีม)  เพื่อพัฒนาความสามารถการสงตองานใหผูรับงานตอ (next process) ไดทันเวลา 
และสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางทีมงาน ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแกองคกร 
กลุมเปาหมาย   
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

   สถานการณเศรษฐกิจชายแดนในประเทศไทย  
   ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาตอเศรษฐกิจชายแดนไทย 
 นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหลักท่ีเกี่ยวของกับการคาชายแดนของประเทศไทย 

และประเทศเพื่อนบาน  
 ปญหา และอุปสรรคของการคาชายแดนของไทย 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
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วิชา :  AC08  บทบาทเชิงรุกของขาราชการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
        (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล    เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ  และผลกระทบของกระแสการเปล่ียนแปลง  
ในระดับภูมิภาค และระดับโลกท่ีมีตอความจําเปนของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ สามารถติดตาม และวิเคราะหแนวโนมความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศในอนาคต สามารถวิเคราะหนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนา
ระบบราชการไทยใหพรอมตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สามารถวิเคราะห  
และมองเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ  และการพัฒนาขาราชการไทยใหมีบทบาทเชิงรุก 
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสามารถ
ปฏิบัติราชการในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ตอองคกร   เพื่อใหสวนราชการมีวิสัยทัศนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศท่ีทาทาย สามารถปรับยุทธศาสตร นโยบาย  แผนงาน  และโครงการขององคกรในแตละ
ปงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย และทิศทางของประเทศในการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
และสวนราชการสามารถทบทวน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทรัพยากรของสวนราชการใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามทิศทาง 
ของประเทศในการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับโลก 

ตอประเทศชาติ   รัฐบาลสามารถปรับยุทธศาสตร และนโยบายของประเทศใหสอดคลองกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก และรัฐบาล สามารถทบทวนแนวทาง 
การพฒันาระบบราชการ  การพฒันาขาราชการ และกําลังคนภาครัฐ ใหพรอมท่ีจะสนับสนุนใหประเทศ 
มีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวโนมการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในทศวรรษ   
ท่ีผานมา 
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 ประสบการณของตางประเทศในการพัฒนาระบบราชการและการสรางความพรอม 
ของขาราชการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีผานมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 การประเมินผลนวัตกรรม 
 ความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในอนาคต 
 แนวโนมการพัฒนาระบบราชการไทย และการสรางความพรอมของขาราชการไทย 

เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 บทบาทเชิงรุกของขาราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ในอนาคต 
 บทบาทเชิงรุกของขาราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 : กรณีตัวอยางการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 

 
วิชา : AC09  การทํางานในบรบิทวัฒนธรรมขามชาติ  (5 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการทํางานในบริบทนานาชาติ  ไดเขาใจถึงความสําคัญ
ดานเศรษฐกิจ   และการลงทุนในการเปนประชาคมอาเซียน และเพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน  
ในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตาง 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 อะไรคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ประวัติความเปนมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางไร     
   อะไรคือจุดรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 อะไรคือสภาวะแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนําไปสูการกอต้ัง 

จุดประสงค ความมุงหมาย และหลักการสําคัญของอาเซียน 
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 อะไรคือ “สมาคมประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” 
 อะไรคือ “ประชาคมอาเซียน” 
 อะไรคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
 ประเด็นสําคัญดานกฎหมายเกีย่วกับ AEC 
 อะไรคือ เคร่ืองมือทางกฎหมายท่ีสําคัญในการทําให AEC บรรลุผล 
 AEC มีมาตรการปกปอง (Safeguard Measures หรือไม) 
 การเลือกปฏิบัติภายใต AEC มีหรือไม 
 12 อะไรคือ กฎหมายในกรอบอาเซียน 
 อะไรคือ ตราสารอาเซียน (ASEAN Instruments) 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีสาระ และความสําคัญอยางไร 
 ระบบการระงับขอพิพาทของอาเซียน 
 อะไรคือ ลักษณะพิเศษของการระงับขอพิพาทในกรอบอาเซียน 
 การตีความกฎบัตรอาเซียน 
 กฎหมายไทยท่ีเกีย่วของกับตราสารอาเซียน 
 สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน 
 การคาชายแดนในกรอบอาเซียน 

 
วิชา : AC10  สิทธิมนุษยชนกับการเขาสูประชาคมอาเซียน  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ัวไปดานสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงความสําคัญ 
และปญหาการละเมิดดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในอาเซียน สามารถวิเคราะห และเช่ือมโยงความสําคัญ
ของหลักการสิทธิมนุษยชนตอประชาคมอาเซียนได เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกลไกดานสิทธิมนุษยชน
ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ  และสามารถวิเคราะหถึงความทาทาย
ในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน  เม่ือมีการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมท้ังวิเคราะหถึงแนวทางในการจัดการ
ความทาทายท่ีเกิดขึ้นดังกลาว  
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กลุมเปาหมาย    
ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 

ประเด็นการเรียนรู 
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 ปญหาดานสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  
 หลักการสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน 
 กลไกดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน 
 แนวโนมของการพัฒนากลไกสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 

 
วิชา : AC11  ประเทศไทยในบริบทนานาชาต ิ (5 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหเขาใจแนวคิด ทฤษฎี และประโยชนของการรวมกลุมประเทศในภูมิภาค เชน EU 
และ ASEAN 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 แนวคิดการรวมกลุมในภูมิภาค  
 ตัวอยางของการรวมตัว และประโยชนท่ีไดรับจากการรวมตัว 
 ความพยายามของ ASEAN 
 การขยายความรวมมือของ ASEAN เปน ASEAN +3 +6 +8 
 การกอต้ัง ASEAN Community 
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วิชา : AC12  การเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏบิัต ิ (5 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ สามารถวางแผน
และกําหนดยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนา
ระดับนโยบายสูการปฏิบัติได 
กลุมเปาหมาย   

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  
 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  
 กลไกการขับเคล่ือน 
 การเช่ือมโยงยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนสูการปฏิบัติ 

 
 

วิชา : AC13  ทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานยุคอาเซียน  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหเขาใจความหมายของการมีทัศนคติเชิงบวกอยางแทจริง   สามารถเลือกสรางแนวความคิด
เชิงบวกกับสถานการณตาง ๆ ไดดีขึ้น และกําหนดวิธีการจัดการอารมณเชิงลบดวยการพัฒนา EQ  ได
ดวยตัวเอง สามารถสรางกระบวนการปรับเปล่ียนแนวความคิดใหมกับการเผชิญปญหา และอุปสรรคได 
และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองใหเปนนักคิดเชิงบวกใน Style ของตัวเอง สนุกกับการคิดเชิงบวก 
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงมองเห็นเปนโอกาสไดเรียนรูและเขาใจความหมายของการเปล่ียนความคิด
พลิกชีวิตตัวเองไดเปนอยางดี 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 สํารวจแนวความคิดของตัวเอง 
 การเรียนรูเร่ืองทัศนคติเชิงบวก 
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 การสรางทัศนคติที่ดีกับการทํางาน 
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก 
 การประยกุตใชกับสถานการณจริง 

 
วิชา : AC14  รูไวกอนไปอินโดนีเซีย  (5 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เตรียมความพรอมใหแก 
ผูท่ีสนใจเดินทางไปทองเท่ียว ศึกษา หรือทํางานในประเทศอินโดนีเซีย สรางความเขาใจในการส่ือสาร 
และหลีกเล่ียงความแตกตางระหวางวัฒนธรรม รวมท้ังเตรียมความพรอม และสรางความตระหนักรู 
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลุมเปาหมาย    
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 การศึกษา 
 ขอควรกระทํา และไมควรกระทํา 
 เอกสารอางอิง เอกสารเพิ่มเติม 

 
วิชา : AC15  หลักกฎหมายวาดวยประชาชนอาเซียน : ความรูพ้ืนฐานทั่วไปที่ควรทราบ 
       (3 ชัว่โมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

ตอตัวบุคคล    เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของ 
กับชีวิตคน  ต้ังแตเกิดจนถึงเสียชีวิต มีความสามารถในการใชกฎหมายตามหนาท่ีความรับผิดชอบได   
อยางถูกตอง และมีความเขาใจบริบทความสัมพันธระหวางประเทศท่ีแทรกอยูในบริบทภายในรัฐ 
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ตอองคกร   เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีตองทํางานรวมกันมีความเขาใจ 
และเห็นภาพรวมของกฎหมายท่ีเกี่ยวของในระดับภายในประเทศ ระหวางประเทศ และกฎหมายภายใน
ของตางประเทศ  และองคกรท่ีมีความพรอมในการทํางานในบริบทระหวางประเทศ         
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 คนเกิด 
 การดํารงชีวติ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การคุมครองชีวิตกรณีมีขอพิพาท 
 การเสียชีวิต 

 
วิชา : AC16  ประชาชนสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนที่แตกตาง (3 ชัว่โมง)   
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหสามารถอธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร เขาใจความสัมพันธ
ของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร และอัตราสวนพึ่งพิงได เขาใจการพยากรณทางประชากรศาสตร 
และการกาวเขาสูสังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียนท่ีไมเทาเทียมกัน เขาใจผลกระทบของปนผล 
ทางประชากรท่ี 1  และปนผลทางประชากรท่ี 2  ตอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ไดเขาใจ
ปญหาและอุปสรรคจากสังคมสูงอายุ ตอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถเปรียบเทียบ
ปญหาและโอกาสระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศท่ีกําลังพัฒนากับการกาวเขาสูสังคมสูงอายุ 
และสามารถอธิบายประเด็นสําคัญสําหรับการเตรียมความพรอมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
กับการกาวเขาสูสังคมสูงอายุได 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 ทําความรูจักกับสังคมสูงอายุ       
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 การกาวสูสังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียน       
 บทเรียนจากประเทศพัฒนาแลวในดานผลกระทบจากการเขาสูสังคมสูงอาย ุ      
 สังคมสูงอายุในประเทศอาเซียน : ปญหา และโอกาสท่ีเหมือนหรือแตกตางกัน       
 มาตรการรับมือการกาวสูสังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแลว       

 
วิชา :  AC17  จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน  (3 ชั่วโมง) 
  
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยางถูกตอง พรอมท้ังตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปนประชาคมอาเซียนอยางแทจริง และใหเขาใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
อยางครอบคลุม  ท้ังในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  โครงสรางสังคม และสามารถ
เช่ือมโยงประเทศตาง ๆ เขากับความเปนประชาคมอาเซียน และเช่ือมโยงกับประเทศไทย โดยผลการเรียน
ในวิชาน้ีจะนําไปสูความเขาใจท่ีถูกตอง และลึกซ้ึงถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิก 
ทุกประเทศ ทําใหผูเรียนสามารถเตรียมตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเปน
ประชาคมอาเซียนท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 สังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย : ความเทาเทียม และความทาทายของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน       

 ประเทศไทยกับการดําเนินงานดานประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน       
 ความสําเร็จในการสรางความเทาเทียมในสังคม : บทเรียนจากรัฐชาติสูภูมิภาคอาเซียน      
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วิชา : AC18  จากวิถีไทยสูวิถีอาเซียน : การเตรียมความพรอมสูการเปนพลเมืองอาเซียน 
        (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อใหเขาใจวิถีไทยดานการสงเสริมเกื้อกูลในการเขาสูประชาคมอาเซียน  วิถีไทยดานปญหา 
และอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียน เขาใจทัศนคติ และจิตสํานึกของไทยตอประเทศเพื่อนบาน 
และสามารถตระหนักรูถึงการพัฒนาวิถีไทยใหสอดคลองกับบริบทของวิถีอาเซียน 
กลุมเปาหมาย  

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู 

 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : การเกื้อหนุนและการสงเสริม       
 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : ปญหาและอุปสรรค       
 Mindset วาดวยจิตสํานึก และทัศนคติของไทยตอประเทศเพื่อนบาน      
 Mindset วาดวยจิตสํานึก และทัศนคติของประเทศเพื่อนบานตอไทย       
 วิถีไทยกับวิถีอาเซียน : การพัฒนาตนเองสูวิธีอาเซียน       

 
วิชา : AC19  อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมภิาค (ASEAN Connectivity)  (3 ชั่วโมง) 
 
เปาหมายการเรียนรู 

เพื่อสรางความตระหนักรูในเร่ืองสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
(ASEAN)  และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   ในหมูขาราชการ เพราะขาราชการเปนคน
กลุมแรกท่ีตองมีความรูพรอมกอนพลเมืองกลุมอื่น เพื่อใหขาราชการไดสงตอความตระหนักรูดังกลาว 
ไปสูประชาชนซ่ึงเปนกลุมพลเมืองท่ีเปนศูนยกลางของการสรางประชาคมอาเซียน และตระหนักรู
อยางละเอียดถึงเร่ืองการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN  Connectivity)  เพราะเปนหัวใจสําคัญ
ในการบูรณาการประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมือง และความม่ันคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ใหเขาใจและภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศไทย 
ในการเปนผูนําระดับภูมิภาคท่ีริเร่ิม  และเสริมสรางอาเซียนมาแตแรกเร่ิม และเม่ือไดตระหนักรู  
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเปนสากล 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู  

 หลักทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ วาดวยความเปนภูมิภาค (Regionalism)  
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน       
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน       
 แผนแมบทวาดวยการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)       
 ประเมินงาน การเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตรการส่ือสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย

การส่ือสาร (ASEAN Communication Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเช่ือมโยงกับประชาชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)       
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หมายเหตุ : 
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)   

 กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง    
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  พ.ศ.  2553  กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ 3 กระบวนการ         
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง 
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซ่ึงทุกคนตองเขารับการพัฒนาท้ัง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา 
6 เดือน  กระบวนการท่ี 1 และ 3 เปนหนาท่ีของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการ สําหรับกระบวนการ
ท่ี 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M)  โดยไมเสียคาใชจาย 
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคาใชจาย 

1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อน่ึง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอส่ังซ้ือไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810 

 

     สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา  เมื่ออบรมเสร็จสิ้นสามารถพิมพใบรายงาน 
ผลการอบรมได (หลักสูตรน้ีไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)  
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมท้ังใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล

ตารางการอบรม 

รุน รุน  1/2560 รุน  2/2560 รุน  3/2560 รุน  4/2560 

สมัครและ
เขาอบรม 
ไดทันที 

28 ธ.ค. 2559
ถึง 

28 ก.พ. 2560 

1 มี.ค. 2560 
 ถึง 

31 พ.ค. 2560 

1 มิ.ย. 2560  
ถึง 

31 ก.ค. 2560 

1 ส.ค. 2560 
ถึง 

15 ก.ย. 2560 
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเปนสากล 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู  

 หลักทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ วาดวยความเปนภูมิภาค (Regionalism)  
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน       
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน       
 แผนแมบทวาดวยการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)       
 ประเมินงาน การเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตรการส่ือสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย

การส่ือสาร (ASEAN Communication Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเช่ือมโยงกับประชาชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)       
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การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ใบรายงานผลน้ีสามารถใชได 1ป นับจากวันที่ระบบระบุ 
การผานอบรมทุกวิชา)    เม่ือครบกําหนด   6  เดือนระบบจะปดโดยอัตโนมัติ ผูอบรมตองใหตนสังกัด 
ทําหนังสือขอขยายเวลาการอบรมเพิ่มเติม ท้ังน้ี สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. 0 2547 1795 
หรือ 0 2547 1807 ในวัน และเวลาราชการ 

 

  2. หลักสูตรผูนําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (002)   
  หลักสูตรน้ี คือ หลักสูตรผูบังคับบัญชาระดับตน  ประกอบดวยบทเรียน รวม  25  วิชา 

สวนราชการสามารถสงเสริมใหขาราชการรับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรน้ีได เม่ือศึกษาครบ
และผานตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยผานเกณฑ รอยละ 60% และใชเวลาศึกษา
ตามท่ีระบุไวในแตละรหัสวิชาจะไดรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผูนําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปดรับสมัครปละ 4 รุน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 2 ป  ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp 

 

    3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (LA02)   
วิชาน้ี  เปดรับสมัครทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห  เปดรับสมัครปละ 12 รุน  

โดยสามารถสมัครเขารับการอบรมไดต้ังแตสัปดาหท่ี 1 ถึงสัปดาหท่ี 3  ท้ังน้ี  จะประมวลผลทุกวันท่ี 1 
ของเดือนถัดไป ประกาศผล และใหพิมพใบประกาศนียบัตรต้ังแตวันท่ี 5  ถึงวันส้ินเดือนของเดือน
ถัดไป ทั้งนี้  จะตองปฏิบัติใหครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ.  กําหนด  
จึงจะผานการอบรม 

 
 

 
กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
(ยกเวนหลักสูตร / วิชา 001M, 002, และ LA02) 

ติดตามไดท่ี www.ocsc.go.th , https://www.facebook.com/HRDeLearning 
และ http://www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp 

ผานการอบรมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขทุกวิชา จะไดใบรับรองผล 
และสามารถนับเวลาการอบรมออนไลนเทียบกับการอบรมในหองเรียน 



 HRD e-Learning 

 

92 

และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเปนสากล 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู  

 หลักทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ วาดวยความเปนภูมิภาค (Regionalism)  
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน       
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน       
 แผนแมบทวาดวยการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)       
 ประเมินงาน การเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตรการส่ือสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย

การส่ือสาร (ASEAN Communication Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเช่ือมโยงกับประชาชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)       
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หมายเหตุ : 
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)   

 กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง    
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  พ.ศ.  2553  กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ 3 กระบวนการ         
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง 
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซ่ึงทุกคนตองเขารับการพัฒนาท้ัง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา 
6 เดือน  กระบวนการท่ี 1 และ 3 เปนหนาท่ีของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการ สําหรับกระบวนการ
ท่ี 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M)  โดยไมเสียคาใชจาย 
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคาใชจาย 

1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อน่ึง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอส่ังซ้ือไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810 

 

     สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา เม่ืออบรมเสร็จส้ินสามารถพิมพใบรายงาน 
ผลการอบรมได (หลักสูตรน้ีไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)  
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมท้ังใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล

ตารางการอบรม 

รุน รุน  1/2560 รุน  2/2560 รุน  3/2560 รุน  4/2560 

สมัครและ
เขาอบรม 
ไดทันที 

28 ธ.ค. 2559
ถึง 

28 ก.พ. 2560 

1 มี.ค. 2560 
 ถึง 

31 พ.ค. 2560 

1 มิ.ย. 2560  
ถึง 

31 ก.ค. 2560 

1 ส.ค. 2560 
ถึง 

15 ก.ย. 2560 
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเปนสากล 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู  

 หลักทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ วาดวยความเปนภูมิภาค (Regionalism)  
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน       
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน       
 แผนแมบทวาดวยการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)       
 ประเมินงาน การเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตรการส่ือสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย

การส่ือสาร (ASEAN Communication Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเช่ือมโยงกับประชาชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)       
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเปนสากล 
กลุมเปาหมาย    

ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลท่ัวไป 
ประเด็นการเรียนรู  

 หลักทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ วาดวยความเปนภูมิภาค (Regionalism)  
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน       
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน       
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 ประเมินงาน การเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตรการส่ือสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย

การส่ือสาร (ASEAN Communication Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเช่ือมโยงกับประชาชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)       
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หมายเหตุ : 
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)   

 กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง    
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  พ.ศ.  2553  กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ 3 กระบวนการ         
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง 
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซ่ึงทุกคนตองเขารับการพัฒนาท้ัง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา 
6 เดือน  กระบวนการท่ี 1 และ 3 เปนหนาท่ีของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการ สําหรับกระบวนการ
ท่ี 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M)  โดยไมเสียคาใชจาย 
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคาใชจาย 

1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อน่ึง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอส่ังซ้ือไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810 

 

     สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา เม่ืออบรมเสร็จส้ินสามารถพิมพใบรายงาน 
ผลการอบรมได (หลักสูตรน้ีไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)  
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมท้ังใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล

ตารางการอบรม 

รุน รุน  1/2560 รุน  2/2560 รุน  3/2560 รุน  4/2560 

สมัครและ
เขาอบรม 
ไดทันที 

28 ธ.ค. 2559
ถึง 

28 ก.พ. 2560 

1 มี.ค. 2560 
 ถึง 

31 พ.ค. 2560 

1 มิ.ย. 2560  
ถึง 

31 ก.ค. 2560 

1 ส.ค. 2560 
ถึง 

15 ก.ย. 2560 
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