คํานํา
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐโดยภาพรวม
ของประเทศ โครงการพัฒนากําลังคนภาครัฐดวยการเรียนรูทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนหนึ่ง
ในภารกิจสํ าคั ญดังกล าว โครงการฯ เริ่ มตนในป 2546 เพื่ อรองรั บมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 26
สิงหาคม 2546 “...ใหสํานักงาน ก.พ. เปนผูประสานและเปนแมขายการพัฒนาหลักสูตรออนไลน
ที่เปนความตองการรวมของสวนราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใต
ระบบบริ ห ารจั ดการแนวใหม ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” สํ า นั ก งาน ก.พ. จึ ง ได ดํา เนิ น การพั ฒ นา
ศัก ยภาพข า ราชการโดยระบบการพั ฒนาด ว ยสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส (HRD e-Learning) ที่ มีรูป แบบ
และวิธีดําเนินการที่เปนมาตรฐาน นับแตนั้นมา
หลักสูตร HRD e-Learning ในเอกสารเลมนี้ เปนผลผลิตที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห สั งเคราะห เนื้ อ หาสาระ และพั ฒนารู ป แบบอย า งเป นระบบมาโดยตลอด โดยคํ า นึ งถึ ง
ความต อ งการร ว มในการพั ฒ นาของข า ราชการที่ ส ามารถครอบคลุ มการพั ฒนาในทุ ก ระดั บ และ
ทุกประเภทตําแหนง โดยใชกิจกรรมการเรียนรูในบทเรีย น e-Learning ที่หลากหลาย พรอมเสริ ม
ทักษะภาษาตางประเทศ และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนของขาราชการ 4.0 อีกทั้ง
ยังสนับสนุนความเปนโลกาภิวัตน ดวยบทเรียนที่เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของสํ านั กงาน ก.พ. ที่ มุงสู ก าร “เป ด โลกแห ง องค ความรู สู ก ารเรี ย นรู เพื่ อเสริ ม สร า งศั กยภาพ
การปฏิบัติราชการ”
สํานักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารหลักสูตร HRD e-Learning 2560
ฉบับนี้ จะมีสวนในการจุดประกายใหบุคลากรภาครัฐตอยอดการพัฒนาความรู เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเองในมิติตาง ๆ เพื่อใชศักยภาพนั้น นําพาประเทศไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 ไดอยางมั่นคง
และยั่งยืน
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ.
ธันวาคม 2559
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สํานักงาน ก.พ.

1

001M หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (60 ชั่วโมง)
เปาหมายหลักสูตร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 59 ให เป นไปอยา งมี ป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่อ ให ข าราชการกลุ มเป า หมายไดรับ การพั ฒนา
ใหรูระเบียบแบบแผนที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
จํานวน 13 วิชา/บทเรียน
1. การเปนขาราชการ
2. การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
3. ระบบราชการไทย
4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
5. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. วินัยและจรรยาขาราชการ
7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
8. กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
9. การพัฒนาการคิด
10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
11. มนุษยสัมพันธในการทํางาน
12. สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือน
13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
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002 หลักสูตรผูนําทีมที่มีประสิทธิภาพ (78 ชั่วโมง)
เปาหมายการหลักสูตร
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะเบื้องตนของการเปนนักบริหารใหกับขาราชการ
ผู ทํ า หน า ที่ เป นผู นํ า ที มหรื อ หั ว หน า กลุ ม งานย อ ย และเพื่ อสร างความตระหนั กถึ งบทบาทหน า ที่
ในการพั ฒนาตนเอง พั ฒนางาน และพั ฒนาการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ นให พ ร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได
อยางมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการงานในหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมายใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตลอดจนเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
รวมกันกับผูเขารับอบรมจากสวนราชการตาง ๆ
จํานวน 25 วิชา/บทเรียน
1. การวางแผนกลยุทธ
2. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
3. การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. การสอนงาน
5. การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
6. กระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญ
 หา
7. ภาวะผูนาํ
8. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
9. การจัดลําดับความสําคัญ
10. การปรับปรุงการทํางาน
11. การคิดเชิงสังเคราะห
12. ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา
13. ความฉลาดทางอารมณ
14. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
15. การบริการทีเ่ ปนเลิศ
16. คุณธรรมสําหรับขาราชการ
17. ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทํางาน
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18. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
19. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
20. การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
21. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
22. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. การจัดทําตัวชี้วัด
24. ความรูพื้นฐานดานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
25. ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

กลุมเปาหมาย
ขาราชการผูปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเปนผูนําทีมหรือมีศักยภาพในการเปนผูนําสามารถ
สมัครอบรมไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตจากตนสังกัด
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วิชา : LA02 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
(3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจแนวคิด หลักการ สาระสําคัญ และประโยชนของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
สามารถระบุ ผลกระทบของการใช พ ระราชบั ญ ญั ติข อ มู ลข า วสารต อ สั งคมได และเขาใจแนวทาง
การดําเนินงานที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความเขาใจกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 การนําไปประยุกตใช

สํานักงาน ก.พ.

5

การบริหาร
วิชา : A00 การวางแผนกลยุทธ (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูจากการฝกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธจนเขาใจ สามารถวิเคราะหหลักการ
และแนวทางการวางแผนกลยุทธ และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการระดับชํานาญการขึ้นไป หรือผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนในหนวยงาน
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการดําเนินการวางแผนกลยุทธ
 กระบวนการวางแผนกลยุทธขั้นการติดตามประเมินผล
วิชา : M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมาย ความสําคัญของการคิด ลักษณะของวิธีการคิด
แบบตาง ๆ สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และนําไปฝกฝนดวยตนเองได
รวมถึงการบูรณาการการคิดที่จะนําไปสูประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตนเองได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การคิดคืออะไร
 การคิดสําคัญอยางไร
 การคิดประเภทตาง ๆ
 เครื่องมือที่ใชในการคิด
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 การพัฒนาทักษะการคิด
 บูรณาการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

วิชา : M02 การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของมนุษยในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห
ลักษณะธรรมชาติของมนุษย และจําแนกลักษณะของคนได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย
 บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (O Personality)
 บุคลิกภาพแบบไมชอบแสดงออก (U Personality)
 บุคลิกภาพแบบทัว่ ไป (N Personality)
 เทคนิคในการปฏิสัมพันธกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน
วิชา : M03 การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูการสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน เขาใจหลักการวิธีการสื่อสาร
ที่ทําใหเราสามารถเขาใจคนอื่นได ประโยชนของการสื่อสาร และการสื่อสารทําใหรูทัศนคติตอการกระทํา
ของตนเอง และผูอื่น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ประโยชนของการวิเคราะหลกั ษณะการสื่อสาร
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 ลักษณะการสื่อสารของคนตามทฤษฎีของอีริคเบิรน (Eric Berne)
 ทัศนคติของคนที่มีตอการกระทําของตนเอง และผูอื่น
วิชา : M04 การสอนงาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูการสอนงานที่มีสวนความสําคัญในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ
การสอนงานที่มีประโยชนตอผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของการสอนงาน
 ความหมายของการสอนงาน
 ประโยชนของการสอนงาน
 คุณสมบัติของผูสอนงาน
 กระบวนการในการสอนงาน
 เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
วิชา : M05 การใหคําปรึกษา (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูการใหคําปรึกษา การชวยใหผูรับคําปรึกษาไดมีโอกาสระบายความในใจ
ได รูจั ก ตนเอง การรวบรวมข อ มู ล การตั ดสิ นใจด ว ยตนเองเมื่ อ มี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น และการปรั บ ตน
หรือปรับพฤติกรรม เมื่อไมไดรับความรวมมือ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การจําแนกชนิดของปญหา และการแกไขปญหา
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 การใชทฤษฎีสมดุลในการใหคําปรึกษา (The Balance Theory)
 ขั้นตอนของการใหคําปรึกษา
 เทคนิคที่จําเปนในการใหคําปรึกษา

วิชา : M06 การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูหลักการอํานวยการ การติดตาม และการกระจายงาน เพื่อใหงานขององคกร
บรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางขวัญที่ดีใหแ กผูใตบังคับ บัญ ชา การสรา งทีมงาน
การติดตามงานที่มอบหมาย การติดตามงานทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา การกระจายงาน
เพื่อการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา และการอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน เพื่อให
ตัวผูบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนความรู และทักษะตาง ๆ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานดวย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย และประโยชนของการอํานวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน
 หลักการอํานวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน
 ขั้นตอนการอํานวยการการติดตามงาน และการกระจายงาน
 เทคนิคการสั่งงาน
 เทคนิคการรับคําสั่ง
 อุปสรรคในการกระจายงาน
 หลักการกระจายอํานาจ
วิชา : M07 กระบวนการวิเคราะหปญ
 หาและการแกปญหา (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูกระบวนการวิเคราะหปญหา ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด การแกปญหา และวิธีปองกัน
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของการตัดสินใจ
 การวิเคราะห และการจําแนกชนิดของปญหา
 ความหมาย และกระบวนการการตัดสินใจ
 การตัดสินใจภายใตสถานการณตาง ๆ
 พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสินใจ
 กระบวนการวิเคราะหปญหา และการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
วิชา : M08 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูการประเมินผลการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูรับการประเมินยอมรับ
การติดตาม และการประเมินผล รวมทั้งเพื่อทราบปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนาในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะกับงานหรือหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ขอควรพิจารณาในการมอบหมายงานทีไ่ มมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
 การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใหการสนับสนุน (MBS : Management by support)
 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ
 การใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา
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วิชา : M09 การจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และเขาใจขั้นตอนวิธีการ
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของการวางแผน
 ระยะเวลาของแผนงาน
 ขั้นตอนในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย
 ตารางการจัดทําแผนงาน
วิชา : M10 การใชหลักการตลาดเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ อ ให เข า ใจพื้ นฐานของกระบวนการคิ ดของประชาชนกั บ ส ว นประสมทางการตลาด
สามารถประยุกตใชสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับขั้นตอนกระบวนการคิด
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 กระบวนการคิดของประชาชนกับสวนประสมทางการตลาด
 การผนึกสวนประสมทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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วิชา : M11 ความรูเกี่ยวกับราชการไทยและการเปนขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจความเปนมาของระบบราชการไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการไทย
และตระหนักในความสําคัญของการเปนขาราชการไทย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ประวัติศาสตรราชการไทย และขาราชการพลเรือนไทย
 ความเปนมาของกฎหมายที่เกีย่ วของ
 การเปนขาราชการ
 สิทธิ และหนาที่ของขาราชการ
วิชา : M12 ภาวะผูนํา (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อการเรียนรูความหมายของคําวา “ผูนํา” และ “ภาวะผูนาํ ” การใชทักษะการเปนผูนํา
ตามสถานการณ เขาใจความแตกตางระหวาง “เจานาย” และ “ผูนํา” เขาใจหลักการสราง และการใช
“บารมี” กับ “อํานาจ” รูจักการใชทักษะเพื่อสรางความไววางใจ และการเปนผูน ําที่มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความเขาใจเกีย่ วกับภาวะผูนํา (Leadership)
 ขอแนะนําสําหรับการเปนผูนําที่ดี
 การเปนผูนําตามสถานการณ
 ความหมายของเจานายและความแตกตางระหวาง “เจานาย” VS “ผูนํา”
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 การใชพระเดชพระคุณ “บารมี” VS “อํานาจ”
 เทคนิคการสรางความไววางใจ
วิชา : M13 การบริหารการเปลีย่ นแปลง (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อการรับรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง เรียนรูที่จะปรับเปลี่ยน
และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางกาวหนา และยั่งยืน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การสรางวัฒนธรรมที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
 ผูนําควรจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางไร
วิชา : M14 การบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคกรสถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุได การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหไดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวาผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไมมีผลกระทบ
ตอความเสียหายอยางมีสาระสําคัญ กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงในระบบจัดซื้อในระบบราชการ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 ทําความเขาใจกับความเสี่ยง (Risk Management)
 การบริหารความเสี่ยง
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงดานการจัดจางภาครัฐ
วิชา : M15 การบริหารความขัดแยง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูการปรับมุมมอง และทัศนคติที่มีตอความขัดแยง สามารถบริหารความขัดแยง
และเจรจาตอรองไดดี และการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความเขาใจกับความขัดแยง (Conflict Management)
 ประเภทของความขัดแยง
 สาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร
 กระบวนการของความขัดแยง
 เทคนิคการบริหารความขัดแยง
 วิธกี ารจัดการความขัดแยงในองคกร
 การเจรจาตอรอง
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วิชา : M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาบุคลิกภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการแสดงออกของคน
และพฤติกรรมทางการทํางานของคน การพัฒนาบุคลิกภาพภายในจะเปนการพัฒนาในเชิงความคิด
การเรียนรู การรับรู การพัฒนาสมอง ทําใหจิตใจของคนทํางานปลอดโปรง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก จะเปนการพัฒนาในเรื่องของการแตงกายการออกสังคมที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
ในการเขาสังคม รวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี โดยจะสงผลทําใหผูเรียนมีการพัฒนา
ทางดานบุคลิกภาพของตัวเองทั้งภายใน และภายนอก
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Personality and Appearance)
 การแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)
 ทวงทาอิริยาบถ (Visual Poise – Graceful Sitting & Body Language)
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth – Sustainable Relationship)
 การพัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง
 การเสริมสรางมนุษยสัมพันธเพื่อการทํางาน
 มารยาทในการเขาสังคม (Social Etiquette)
 มารยาทในการไปงานสังคม และงานเลี้ยงทางธุรกิจ
 ฝกปฏิบัติมารยาทบนโตะอาหารที่โรงแรม (Buffet Dinner)
 ทักษะการพูด และการสื่อสาร (Voice Communication Skills)
 การพัฒนาทักษะในการพูด
 การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสาร
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วิชา : M17 การเทียบเคียง (Benchmarking) (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และหลัก การของ Benchmarking เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งยังสามารถเขาใจถึงการประยุกตแนวคิด และหลัก การดังกลา วสูก ารปฏิบัติจ ริงขององคก ร
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะสงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีม และองคกรในภาพรวม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 บทนํา และความสําคัญของ Benchmarking
 ประเภทของ Benchmarking
 ขั้นตอน และกลวิธีในการจัดทํา Benchmarking
 การวิเคราะหขอ มูลการสรุป และประเมินผล
 ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติ (Action Stage)
 การจัดเตรียมองคกรสูการทํา Benchmarking
 ปญหาในการทํา Benchmarking และแนวทางแกไข
 จรรยาบรรณของการทํา Benchmarking (Code of Conduct)
วิชา : M18 การจัดลําดับความสําคัญ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหงานในความรับผิดชอบตามความสําคัญ และความเรงดวนของงานได
ทําใหสามารถจัดลําดับกอนหลังของงานที่จะทําไดอยางดี สามารถวิเคราะหจุดออนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางานของตนเองได ทั้งในดานการใชเวลาในการทํางานแตละงานไดอยางเหมาะสม
การไมปลอยเวลาวางใหสูญเปลา เพื่อจัดสรรเวลาในการทํางาน สามารถใชชีวิตสวนตัวไดอยางเหมาะสม
และสรางผลงานใหกับองคกรไดตามเปาหมาย โดยไมเสียคุณภาพการใชชีวิตสวนตัว
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การใชเปาหมายเปนเครื่องกําหนดความสําคัญของงาน
 การวิเคราะหรูปแบบการใชเวลา และการทํางาน
 การจัดการงานตามลําดับความสําคัญ
 การจัดตารางเวลาการทํางาน
 การจัดการกับเรื่องที่ทําใหเสียเวลาในการทํางาน
 การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องสวนตัว
 ขอเสนอแนะในการทํางานใหประหยัดเวลา
วิชา : M19 องคการแหงการเรียนรู (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการขององคการแหงการเรียนรูและเขาใจถึง
การประยุกตแนวคิดองคการแหงการเรียนรู
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู
 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู
 ลักษณะขององคการแหงการเรียนรู
 ความเชื่อมโยงขององคการแหงการเรียนรู
 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
 กรณีศึกษา : องคการที่พัฒนาองคการสูอ งคการแหงการเรียนรู
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วิชา : M20 การปรับปรุงการทํางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความสําคัญของการปรับปรุงการทํางานในองคกรเพื่อเสริมสรางประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะหงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางาน และการใชเทคนิคการคิดสรางสรรค เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และเขาใจถึงปจจัยความสําเร็จ (KSF) ที่มีผลตอการปรับปรุงการทํางานในองคกร
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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
เพื่อ ให คิดเปน คิ ดดี สามารถใช ขอ มู ล เหตุ และผล ไดอ ยา งถู ก ตอ งครบถวน สามารถ
บริหารจัดการ ความรู ขอมูล ขาวสาร การสังเคราะหเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
ตรงตามวัตถุประสงคขององคกร

HRD e-Learning

18

กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายคําจํากัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห และการคิดเชิงสังเคราะห
 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห
 หลักการคิดเชิงสังเคราะห
 เหตุที่ตองใชการคิดเชิงสังเคราะห
 ลักษณะ และอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห (ที่สรางเองไดโดยการศึกษา และฝกอบรม)
 ประเภทของสิ่งตาง ๆ ที่นํามาคิดเชิงสังเคราะหได
 การฝกคิดเชิงสังเคราะห
วิชา : M22 การใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูการใชสารสนเทศบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และเขาใจในการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารภารกิจ โดยการประยุกตใชสารสนเทศ บูรณาการหลักการ และแนวทางการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการประเภทอํานวยการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองคประกอบ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในสนับสนุนการบริหาร
 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน
 สร า งการเปลี่ ย นแปลงในการบริ ห ารโดยใช สารสนเทศเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ไปสูผลสัมฤทธิ์ที่องคกรตองการ
 มุมมอง และการแลกเปลีย่ นประสบการณในการใชระบบสารสนเทศ
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วิชา : M23 การบริหารงบประมาณและการเงิน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของงบประมาณ มีความเขาใจ และสามารถ
อธิบายลักษณะของงบประมาณ และสามารถแยกประเภทไดอยางถูกตอง มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
งบประมาณกั บ ธุ รกิ จ และงบประมาณกั บ ภาครั ฐ สามารถอธิ บ ายความแตกตางของงบประมาณ
ทั้งสองสวนไดอยางถูกตองครบถวน และมีความรูความเขาใจ สามารถอธิบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
กับงบประมาณที่ใชในหนวยงานของตนเองได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย และความสําคัญของงบประมาณ
 งบประมาณกับธุรกิจ
 งบประมาณกับภาครัฐ
วิชา : M24 การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
(3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเขาใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถวิเคราะหความแตกตางของบุคคล
และเขาใจวิธีการบริหารจัดการพฤติกรรมที่มีความหลากหลาย หลักการสื่อสารภายในองคกรเพื่อสนับสนุน
บรรยากาศที่เปนมิตรในการทํางานทามกลางความหลากหลาย และความเปลี่ยนแปลง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การวิเคราะหความแตกตางระหวางบุคคล
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 ภาวะความเปลีย่ นแปลงที่สงผลตองานบริหารจัดการบุคลากร
 การสื่อสารภายในองคกร
วิชา : M25 การสื่อสารและการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู

ผลลัพธตอตัวบุคคล เพื่ อ ให ส ามารถสื่ อ สารกั บ คนรอบข า งได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไมตองทําซ้ํา และมีความเขาใจตรงกัน สามารถวิเคราะหวิธีการทํางาน การใชเวลา และปรับเปลี่ยน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการทํางานได และสามารถ
จัดสรรเวลาใหกับกิจกรรมตาง ๆ ของชีวิตไดอยางเหมาะสมตลอดจนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
ผลลัพธตองาน (ทีม) เพื่อสามารถสื่อสารกับทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจ
ถูกตองตรงกัน และประหยัดเวลา สามารถสงตองานใหผูรับ งานตอ (next process) ไดทันเวลา
และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมงาน
ผลลัพธตอสถาบัน เพื่อสามารถทําใหสถาบันมีผลงานดีขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การวางแผนในการสื่อสาร
 ทักษะที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
 การปรับปรุงการสื่อสารทีจ่ ะชวยใหการบริหารเวลาดีขึ้น
 แบบประเมินความสามารถในการบริหารเวลา
 ความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารเวลา
 เครื่องมือที่ชวยในการบริหารเวลา
 การจัดลําดับกอน – หลัง การทํางาน
 การปรับปรุงอุปนิสัยที่ทาํ ใหเสียเวลา
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 การเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน
 ขอเสนอแนะในการทํางานใหประหยัดเวลา
วิชา : M26 บทบาทและหนาทีข่ องผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ในการบริหารจัดการภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหตระหนักในความสําคัญของผูบริหารที่ดํารงตําแหนงระดับอํานวยการในภาคราชการ
สามารถกําหนดวิธีการบริหาร และการนําหนวยงาน / ทีมงานสูความสําเร็จในการทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายรูปแบบวิธีการบริหารราชการยุคใหม (New Public Management)
ที่ ผูดํา รงตํา แหน งระดั บ อํา นวยการเป นตั ว เชื่ อ มกลาง (Linking Pin) ระหว า งผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และผูปฏิบัติงาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายพรอมคําอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
 ความหมาย : บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
 ความสําคัญของผูดํารงตําแหนงระดับ “อํานวยการ”
 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
 ทักษะในการเปนผูนําทีม (Team Leadership)
 ความรับผิดชอบของผูอาํ นวยการ (Responsibility Accountability)
 บทบาทผูอํานวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม
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วิชา : M27 การบริหารกระบวนการสรางนวัตกรรมในหนวยงาน (5 ชัว่ โมง)

เปาหมายหลักสูตร
ตอตัวบุคคล เพื่อเรียนรูความหมายของนวัตกรรม และสามารถระบุลักษณะขององคการ
ที่มีการสงเสริมนวัตกรรมได เทคนิคการคิดเพื่อสรางนวัตกรรมนับตั้งแตการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงระบบ
การคิดสรางสรรค และมีความเขาใจแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหสามารถคิด
เพื่อสรางนวัตกรรมได สามารถระบุคุณลักษณะพิเศษของการบริหารที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากร
สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับพัฒนาการขององคการ และสามารถใชแนวทางในการประเมินผลนวัตกรรม
ในองคการ
ตองาน (ทีม) เพื่ อ ให สามารถใช ทัก ษะ และวิ ธี ก ารคิ ดที่ ห ลากหลายต อ ยอด เพื่ อ สราง
นวัตกรรมและมีความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เขาใจตอสถาบัน องคการจะมีผลงานนวัตกรรม
เพิ่มมากขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของนวัตกรรม และคุณลักษณะขององคการที่มีการสงเสริมนวัตกรรม
 เทคนิคการคิดเพื่อสรางนวัตกรรม
 คุณลักษณะพิเศษของการบริหารที่สงเสริมใหบุคลากรสรางนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับพัฒนาการขององคการ
 การประเมินผลนวัตกรรม
วิชา : M28 เทคนิคการนําเสนอ (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อสามารถระบุประเภท และวัตถุประสงค สามารถวางแผนการนําเสนอ
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายถึงแนวทางในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพของผูบริหาร
และเรี ย นรู แ นวทางในการพัฒนาเสียง และภาษาทาทางเพื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ
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และแนวทางในการจัดทํา PowerPoint ที่ถูกตอง และสื่อประเภทอื่น และสามารถนําเสนอผลงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
ตองาน (ทีม) เพื่อสรางทีมงานที่สามารถนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และสรางความเขาใจ
ในการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมงานในองคการ
ตอสถาบัน เพื่อใหองคการสามารถสรางผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ประเภท และวัตถุประสงคของการนําเสนอ
 การวางแผนการนําเสนอใหมีประสิทธิภาพ
 แนวทางการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 แนวทางการพัฒนาเสียง และภาษาทาทาง
 หลักเกณฑ และแนวทางในการจัดทํา PowerPoint ที่ถูกตอง
วิชา : M29 การสรางเครือขาย (Networking) และพันธมิตร (Partner) (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีมุมมอง ทางเลือกของการทํางานในรูปแบบที่เหมาะสม
และมีการพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณ รวมทั้งมีเครือขายที่ปรึกษาสนับสนุน และแกปญหา
การทํางาน
ตองาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และการทํางาน มีความเชื่อมโยงประสานสัมพันธการรวมคิดรวมทํา การยอมรับ การแลกเปลี่ยนขอมูล
การเรียนรูรวมกัน
ตอองคกร เพื่อใหองคกรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และกาวหนาไปพรอม ๆ กันอยางมั่นคง บรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประหยัดทรัพยากร ลดตนทุน
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 เครือขาย
 พันธมิตร
 การใชเครือขายและพันธมิตรในการบริหารงาน
วิชา : M30 การพัฒนาการคิด (3 ชัว่ โมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญของการคิดและวิธีการพัฒนาการคิด สามารถปรับใช
การคิดที่พัฒนาแลวในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การพัฒนาการคิด
 การจัดทําแผนที่ความคิด
วิชา : M31 การสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญของการสื่อสาร สามารถกําหนดแนวทางในการเสริมสรางทักษะ
ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย ความสําคัญในการสื่อสาร
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 อุปสรรคที่ทําใหการสื่อสารลมเหลว
 การสื่อสารระหวางบุคคล และกลุม
 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
วิชา : M32 มนุษยสัมพันธในการทํางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของมนุษยสัมพันธในการทํางาน เขาใจ
คุณสมบัติของผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี กระบวนการพัฒนาตนเองเรียนรูหลักการพื้นฐานวิธีก ารสรา ง
และสิ่งที่ควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง
ในการพัฒนามนุษยสัมพันธเพื่อใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการมีทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี
 คุณสมบัติของผูมีมนุษยสัมพันธดี และกระบวนการพัฒนาตนเองดานมนุษยสัมพันธ
 หลักการในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกบั บุคคลอื่น
 วิธีการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี และขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ
 วิธีการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
และประชาชน
วิชา : M33 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมาย ความสําคั ญ และวัตถุประสงคของการวางแผนการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง เขาใจองคประกอบ และขั้นตอน / กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนไดครบถวน
สามารถเขียนโครงการอยางงาย การติดตามผล และประเมินผลโครงการไดอยางถูกตอง

26
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ
 การเขียนโครงการ
 การดําเนินการโครงการตามแผน
 การติดตาม และประเมินผลโครงการ
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การเขียนหนังสือราชการ
วิชา : A01 หนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการ (9 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของหนังสือราชการ เริ่มจากแบบของหนังสือราชการ ความหมาย
และโครงสรางของหนังสือราชการแบบตาง ๆ และการใชหนังสือราชการแตละแบบในการติดตอราชการ
ซึ่งจะทําใหสามารถเลือกใชหนังสือราชการในการติดตอราชการไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 อธิบายความหมาย และระบุความแตกตางของหนังสือราชการทั้ง 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 เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 ระบุรายการที่ตองการเขียนในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก
 ระบุหลักการเขียนขอความในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสรางของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน
และหนังสือประทับตราได
 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอความในสวนตาง ๆ ตามแบบโครงสราง และรายการ
ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได
 สามารถเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไดตามแบบและโครงสราง
ที่ถูกตอง
วิชา : A03 หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ถูกตอง (9 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองตามโครงสรางของหนังสือตาง ๆ
และสามารถเขียนหนังสือติดตอราชการไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองตามโครงสรางหนังสือติดตอราชการแตละชนิด
 หลักการ และขั้นตอนการเขียนสวนเนื้อเรื่องจากเหตุที่สงหนังสือไป และการเขียนจุดประสงค
ของเรื่องที่ตองการใหผูรับดําเนินการใหถูกตามประสงค
 หลักการเขียนขอความในประโยคใหมีองคประกอบรูปประโยค และความสัมพันธของขอความ
ถูกตองตามหลักภาษา
 หลักการเขียนใหมีการใชสรรพนามถอยคําสํานวน และการแบงวรรคตอนที่ถูกตองตามความนิยม
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วิชา : A04 หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการที่ดี (9 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเนื้อหา การนําเขาสูจุดประสงคของหนังสือ การแบงวรรคตอน
ใหชัดเจนรัดกุม และนาอาน ซึ่งจะชวยใหการสื่อความหมายของหนังสือเปนไปอยางแมนยํา และนาสนใจ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ
 การเขียนเนื้อหาจุดประสงคของหนังสือราชการ การแบงวรรคตอนที่ชัดเจนรัดกุมกะทัดรัด
และนาอาน
วิชา : D14 เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรู และไดเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการเขียนหนังสือติดตอราชการ สามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือราชการ / กิจกรรม
 ขอบกพรอง และแนวทางในการแกไขขอบกพรองในการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือติดตอ
ราชการ / กิจกรรม
 หลักในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือราชการ / กิจกรรม ขอบกพรอง และแนวทางในการ
แกไขขอบกพรองในการเขียนเนื้อเรื่องของหนังสือติดตอราชการ / 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 เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ศึกษาความหมายของปญหาเชิงจริยธรรม และความสําคัญของทักษะการตัดสินใจ
และแกปญหา เชิงจริยธรรม
 หลักการที่ควรใชในการตัดสินใจ
 วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกตัดสินใจเมื่อเผชิญปญหา
ขณะปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
วิชา : E02 ทัศนคติที่ดีตอการทํางานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความสามารถประเมินคุณคาของการทํางานภาครัฐ สรางความพึงพอใจ
ในการทํางานอยางเต็มความสามารถ และพัฒนาความพรอมที่จะทํางานอยางมืออาชีพ สอดคลอง
กับสถานการณบริหารภาครัฐแนวใหม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การทํางานภาครัฐในบริบทใหม
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 คุณคาของงานราชการ และทัศนคติในการทํางานภาครัฐ
 ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม
วิชา : E03 ความเชื่อมั่นในตนเอง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง
เพื่อสรางความมั่นใจในการยืนหยัดทํางานอยางเต็มความสามารถ พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและ
เลือกตัดสินใจตามความเชื่อที่ถูกตอง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของความเชื่อมั่นในตนตอชีวิต และสังคม
 การสนับสนุนสงเสริมการทํางานซึ่งกัน และกัน
 ความสามารถของตนเองความเชื่อมั่นในตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง
 ผลของการกระทําของบุคคลที่สอดคลองกับผลการทํางาน
วิชา : E04 ความฉลาดทางอารมณ (EQ) (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความรูสึกของตนเอง และผูอื่น การจัดการอารมณของตนเอง
และควบคุมตนเองได จูงใจตนเอง และใชอารมณใหเกิดประโยชน มีทักษะทางสังคม สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณของตนในบริบทตาง ๆ ของสังคมไดดี
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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 เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย และความสําคัญของการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และความสําเร็จของงาน
 การรับรูสถานการณแบบใฝสัมฤทธิ์
 การทํางานแบบคิดริเริ่มสรางสรรค
 การตั้งเปาหมายในการทํางานใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และปรับปรุงตนเอง
 การทํางานโดยมีจุดมุงหมายในการทํางานระยะยาวเพือ่ ผลงานในอนาคต
 คานิยมในการทํางานของตนเอง ของกลุม และคานิยมในการทํางานของราชการตามบริบทใหม
 หลักการ และวิธีปฏิบัติโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
 การวางแผนงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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วิชา : E06 การมุงอนาคตและการควบคุมตน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรู สามารถคาดการณ และเลือกกระทําเพื่ออนาคต สามารถนํานโยบายมา
วางแผนโครงการเพื่ อผลงานในอนาคตของหน วยงาน และส วนรวม สั งเกต และควบคุ มพฤติ กรรม
ของตนเองเพื่อไปสูเปาหมายของการทํางานที่เหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ระบุความสําคัญของการมองการณไกลไดอยางถูกตอง
 อธิบายความหมายของการมุงอนาคต และลักษณะของผูมุงอนาคตสูงไดอยางถูกตอง
 วางแผนโครงการกิจกรรมเพื่ออนาคต
 แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีประสิทธิภาพสูง
วิชา : E08 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสว นรวม (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความตระหนักวาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนปญหาดานจริยธรรมที่พึงหลีกเลี่ยง พรอมทั้งสามารถประพฤติ และใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง
เมื่อพบปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และรวมปองกัน
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอองคกร สังคม และประเทศชาติ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของ COI
 ปจจัยของ COI
 การเปรียบเทียบ COI กับการคอรรัปชั่น
 หนวยรับรองเรียนพฤติกรรม
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 มาตรฐานของรัฐในการปองกัน

 ตารางสรุปผลตัวอยางโอกาสที่เกิด COI ของขาราชการ และเจาหนาทีข่ องรัฐกลุมตาง ๆ
วิชา : E09 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ อ ให มีความรู ความเข า ใจแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ข า ราชการ จรรยาธรรณของข า ราชการพลเรื อ น พร อ มทั้ ง
สามารถจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 วาระแหงชาติดานจริยธรรมธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
 แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาราชการ จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
 การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณ ธรรม และจริย ธรรมองคป ระกอบของมาตรฐานทางคุณธรรม และจริย ธรรม
ปจจัยที่ควรนํามาใชพิจารณาประกอบการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมหลัก
ในการสรางมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รูปแบบของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
 มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติมาตรการทางการบริหารมาตรการเสริม / ปจจัยสนับสนุน
แนวทางการดําเนินงาน
 ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
สายงานการเจาหนาที่ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานนิติการ
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานเจาหนาที่การเงิน และบัญชี
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มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการสายงานเจาที่ธุรการ มาตรฐานทางคุณธรรรม
และจริ ย ธรรมของข า ราชการสายงานนั ก วิ ช าพั สดุ มาตรฐานทางคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ของขาราชการสายงานพนักงานที่ดิน
 ตัวอยางมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในตางประเทศ
วิชา : E10 ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส
ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง
สวนราชการตาง ๆ จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบในการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การกําหนดเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ป จ จั ย เหตุ ข องสถานการณ ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ : ระดั บ สากล สถานการณ ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ : ระดับประเทศ
 สภาพเศรษฐกิจ สถานการณทุจ ริต ระบบการยึ ดหลัก คุณธรรม การผลักดั นพัฒนาโดย
หน วยงานภาครั ฐสํ านั กงานคณะกรรมการข าราชการพลเรื อน สํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
 ความโปรงใสตรวจสอบได และสัมพันธกัน ตัวแปรพรอมรับผิดชอบฯ ความโปรงใส แนวคิด
ความสําคั ญ ประเภทการตรวจสอบได แนวคิดและความหมายนิย ามการตรวจสอบได
ลั กษณะของระบบการตรวจสอบได ลั กษณะองค กรในระบบตรวจสอบได แนวคิ ดการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ตัวแปรความพรอมรับผิดชอบ แนวคิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลโยชนสวนรวมตัว แบบความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม
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 การลดการใชดุลยพินิจของบุคคล ขอเสนอแนวทาง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะ
เพื่อการศึกษาตอ
 ความสัมพันธระหวางความโปรงใสการตรวจสอบได และการมีสวนรวมของประชาชนปจจัย
ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน
วิชา : E11 การบริการที่เปนเลิศ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความเขาใจ และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ พรอมทั้งนําความรูที่ได
ไปประยุกตใชในการใหบริการกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการใหบริการ
 การบริการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
 การแกไขปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดปญหาขึ้นในขณะใหบริการ
 กรณีศึกษา
วิชา : E12 คุณธรรมสําหรับขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีคุณธรรมประจําใจเหมาะแกการเปนขาราชการ พรอมทั้งเปนขาราชการที่ดี มีจรรยา
และรักษาวินัยอยางเครงครัดยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความจําเปนที่ตองมีคุณธรรม
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 ความหมายของคุณธรรม
 ความสําคัญของคุณธรรม
 หลักธรรมสําหรับขาราชการ
วิชา : E13 บทบาทของผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ อ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชารู บ ทบาทของตนเองในการรั ก ษาวิ นั ย ของผู อ ยูใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
และใหตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อใหผูบังคับบัญชา
รูเทคนิควิธีการที่จะสามารถรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีความคาดหวังวา
หากผูบังคับบัญชาดําเนินการในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดีแลว การกระทําผิดวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาจะลดลงหรือไมมีการกระทําผิดวินัยเลย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการ และแนวคิด
 บทบาทผูบังคับบัญชา
วิชา : E14 การเปนขาราชการ (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูสถานภาพของขาราชการ บทบาทของขาราชการ และประโยชนท่ีขาราชการ
จะไดรับรวมทั้งการปฏิบัติตนของขาราชการตามความมุงหวังในบั้นปลายของชีวิตขาราชการไดอยางถูกตอง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 สถานภาพของขาราชการ
 บทบาทของขาราชการ
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 ประโยชนของการเปนขาราชการ
 การปฏิบัตติ นของขาราชการ
 ธงชัยแหงชีวิตขาราชการ
วิชา : E15 การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่ อ ให เข า ใจที่ มา หลั ก การ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย นรู ต ามรอยพระยุ ค ลบาท
หลักทศพิธ ราชธรรม และลัก ษณะของคนดี รวมทั้งความหมายหลัก การ และแนวทางการปฏิบัติ
ของขาราชการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง
 การนอมนําพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทเปนแนวประพฤติปฏิบัติ
ของขาราชการที่ดี
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของขาราชการ
วิชา : EC01 เศรษฐกิจพอเพียง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเปนการนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาดําเนินการใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
สั งคม มี ความเข ม แข็ ง และประชาชน มี ความสุ ข ด ว ยการดํา รงชี พ ตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใหการรับราชการมีความเปนมืออาชีพ ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีพอยางพอเพียง
มีมโนสุจริต ตลอดจน มีสมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

สํานักงาน ก.พ.
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนตาง ๆ
 การนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหนวยงานภาครัฐ

39

HRD e-Learning

40

การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย
วิชา : G01 ผูหญิง ผูชาย ในโลกการทํางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ สรา งความตระหนัก รูข องการที่จ ะตอ งมองละเอีย ดแยกแยะกลุม “ประชาชน”
มีความแตกตางหรือเหมือนกันอยางไรหรือมีความตองการอยางไร เพื่อการตอบสนองอยางเหมาะสม
เพื่อเรียนรูบทบาท คุณลักษณะ ความสนใจ และวิถีชีวิตที่แตกตางกันระหวางผูหญิง ผูชาย สามารถเรียนรู
ไดวากระบวนการหลอหลอมทางสังคมทําใหผูหญิง และผูชายแตกตา งกัน สามารถยกตัว อยา งถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไมไดนําเอาวิถี และประสบการณชีวิตที่แตกตางระหวางหญิง และชาย มาประกอบ
การพิจารณาในการทํางาน และเรียนรูความสําคัญของการบูรณาการมิติหญิง ชาย หรือความเปนหญิง
ความเปนชายในกระบวนการทํางาน และการบริหารงาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ในโลกการทํางาน
 ผูหญิงผูชาย
 บทบาทพฤติกรรมเจตคติของชายหรือหญิง
 แลวเกี่ยวอยางไรกับการทํางาน
 ใส “เลนส Gender” เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
วิชา : G02 การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน (Sexual Harassment) (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรู และสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีสภาพแวดลอม และบรรยากาศในการทํางานที่ดี
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของการลวงละเมิดทางเพศในหนวยงาน
 รูปแบบการลวงละเมิดทางเพศ
 วัฒนธรรม / ประเพณี / สังคม / ความเชื่อ / ธรรมเนียมการปฏิบัติกับการลวงละเมิด
ทางเพศ
 สถานการณ / สภาพปญหาการลวงละเมิดทางเพศในประเทศไทย
 ผลกระทบเมื่อมีการลวงละเมิดทางเพศจากการทํางาน
 กฎหมาย / ระเบียบที่เกีย่ วของ
 กระบวนการรองทุกข และแนวทางปองกัน และการแกไขปญหาการลวงละเมิดทางเพศ
ในหนวยงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชา : PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูพัฒนาการของแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ความสําคัญของ
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถอธิบายกรอบความคิด
เพื่อวิเคราะห และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรได และเพื่อใหสามารถระบุสมรรถนะ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะใหม สําหรับผูบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรได
กลุมเปาหมาย
ผูบริหารทรัพยากรบุคคล ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ความสําคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” : กุญแจสูความสําเร็จของการบริหารองคกร
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร
 สมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชา : PC03 ระบบพิทักษคุณธรรม (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย และความสําคัญของระบบพิทักษคุณธรรม รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับองคกรกลางบริหารงานบุคคลได แนวคิด และการดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได และสามารถระบุขอบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษคุณธรรม
 ระบบพิทักษคุณธรรมในตางประเทศ
 ระบบพิทักษคุณธรรมในราชการไทยกอนการตั้ง ก.พ.ค.
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
วิชา : PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะกับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของงานหรือของคน สามารถวิเคราะหหนาที่สมรรถนะหลักในการทํางาน
รวมถึงอธิบายหลักการ และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความรูเรื่องสมรรถนะ
 สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย
 การกําหนดสมรรถนะ
 การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน
วิชา : PC05 HR Scorecard (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เปน "ทุนมนุษย”
Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และอธิบายการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
และจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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 รวมทั้งแนวคิด และวิธีการของระบบบริหารคาตอบแทนใหม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทน
 แนวคิด และกระบวนการบริหารคาตอบแทน
 แนวทางการจัดทําโครงสรางเงินเดือน
 ระบบบริหารคาตอบแทนใหม
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วิชา : PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของการสรรหาทรัพยากรบุคคล
ระบบเป ดได และตระหนัก ถึงความสํ าคั ญของการนํา การสรรหาทรัพ ยากรบุคคลระบบเปดมาใช
ในราชการไทย สามารถอธิบายรูปแบบ และกระบวนการสรรหา และเลือกสรรขาราชการตามแนวความคิด
เกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปดได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 กระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
 ประเภทของการสรรหา
 ขอกฎหมายที่เปนแนวปฏิบัติในปจจุบัน และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
 การสรรหาและเลือกสรรระบบเปด และมาตรฐานในการดําเนินการ
 เครือ่ งมือในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
 ความเสี่ ย งที่ อ าจะเกิ ดขึ้ นในการดํ า เนิ นการ และเงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ ของการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล
วิชา : PC12 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เปาหมาย และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบตาง ๆ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได สามารถระบุ
ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน แนวคิ ด วิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะ และหลั ก การแจ งผล
การประเมิน และนําไปปรับใชได
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
 การประเมินสมรรถนะ
 การแจงผลการประเมิน

วิชา : PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหส ามารถอธิบ ายกรอบแนวคิด ของการกํา หนดจรรยาบรรณวิช าชีพ นัก บริห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เกิดความความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหาร
ทรัพ ยากรบุคคลภาครัฐ ในฐานะที่จ ะตอ งรับ ผิดชอบตอ ผลประโยชนข องประชาชน และของรัฐ
เพื่อเปนการยกระดับนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 การศึกษาแนวคิด และหลักทฤษฎีที่เกีย่ วของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ความเปนมาของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 การดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ความหมาย และพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ และกลไกในการสรางการบริหาร และการควบคุม
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วิชา : PC14 การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหอธิบายถึงความจําเปน และประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ สามารถอธิบายกระบวนการดําเนินการฝกอบรม และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลพรอมทั้งประยุกต และเลือกใชเทคนิควิธีการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ความสําคัญของการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการ และเทคนิคการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิชา : PC15 การสรางทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถทํางานเปนทีม และสรางทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความสามารถ
ในการแกไขปญหาขณะทํางานเปนทีมได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 กระบวนการในการสรางทีม
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการทํางานเปนทีม
 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม
 กรณีศึกษา
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วิชา : PC16 วินัยขาราชการพลเรือน (3 ชัว่ โมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือน พรอมทั้งสามารถวางแผนไดอยางเหมาะสม
ตามแบบแผนของขาราชการที่มีวินัย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายจุดมุงหมาย และแนวทางการรักษาวินยั
 วินัยขาราชการพลเรือน
 การดําเนินการทางวินัย
 การพิจารณาความผิด และกําหนดโทษ
 การออกจากราชการ
 การอุทธรณ และการรองทุกข
วิชา : PC17 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความเขาใจเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การสรา งกรอบพัฒนา
ในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของตนเองได และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ
ของตนเองได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ


ระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการแสดงพฤติกรรม
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วิชา : PC18 คุณภาพชีวติ ในการทํางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหไดเรีย นรูแ ละเขา ใจถึงแนวคิดเรื่อ งคุณภาพชีวิต พรอมทั้งสามารถนํา ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของคุณภาพชีวิตกับการทํางาน
 คุณภาพชีวิตกับการทํางาน
 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
 กฎหมายที่เกีย่ วของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 การศึกษาที่เกีย่ วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 กรอบแนวทางการเสริมสรางคุณภาพชีวติ การทํางาน
 ตัวอยางการพัฒนาเกีย่ วกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียง
วิชา : PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประโยชนที่ไดรับ
จากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเลือกใชเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสมและการประยุกต
หลักการ และเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การพัฒนาสมรรถนะกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วิชา : PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของสวนราชการดานบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหผูเรีย นสามารถปรับ ปรุงพัฒนาขีดความสามารถของสว นราชการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชา : PC21 การจัดทําตัวชี้วดั (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน
เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น โดยการบริหารผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการตอเนื่อง
ที่จะชวยผลักดันใหการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการกําหนดตัวชี้วัด
 วิธีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล
 ขอแนะนําในการกําหนดตัวชีว้ ัด และคาเปาหมายรายบุคคล
วิชา : PC24 การสื่อสารภายในองคกรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารทรัพ ยากรบุคคล โดยจะชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการสื่อ สารตอ ความสําเร็จ ในการพัฒนาคน และพัฒนาองคก ร มุงหวังใหผูศึกษา
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารขององคกรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย
แนวทางเครื่องมือในการฝกฝนทักษะการสื่อสารในการทํางานในบทบาท และสถานการณตาง ๆ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย และความสําคัญของการสื่อสารขององคกร
 บริบทตาง ๆ ของการสื่อสารองคกร
 หลักแนวคิด และแนวทางในการสื่อสารขององคกรเชิงกลยุทธ
 แบบฝกฝน และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
วิชา : PC25 การกําหนดตําแหนงและการประเมินคางาน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามภารกิจ และเปาหมายของหนวยงาน
นั้น ๆ เพื่อจะไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิด และรูปแบบการกําหนดตําแหนง
 ระบบจําแนกตําแหนง : แนวคิด และการปฏิบัติ
 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
 การวิเคราะหตาํ แหนง
 การประเมินคางาน
 หลักเกณฑ และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
วิชา : PC26 การจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจรูปแบบการจัดสวัสดิการ และประโยชนเกือ้ กูลของขาราชการพลเรือนสามัญ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ภาพรวมคาตอบแทน
 สวัสดิการหลักแบงเปนกี่ประเภท
 สวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน
 การนับเวลา
 การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
 สวัสดิการหลักที่เปนตัวเงิน
 บําเหน็จบํานาญ
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
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 เครื่องราชอิสริยาภรณ
 สรุปหนวยงานที่รับผิดชอบ
วิชา : PC27 การเสริมสรางความเปนมืออาชีพดาน HR (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และสภาพความเปนจริง
ในปจจุบัน ภารกิจหลักของนักทรัพยากรบุคคลในแตละดานบทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
และสามารถนําหลักการ และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลไปประยุกตใชไดอยางสอดคลอง
และเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 แนวความคิดเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 บทบาทใหมของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิชา : PC28 ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนา และดําเนินการตามระบบบริหารกํา ลังคนคุณภาพ
ในสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอสวนราชการ เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลดวยกลยุทธ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสวนราชการในการพัฒนาระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 หลักการ / แนวคิดของระบบการบริหารกําลังคนคุณภาพ
 การบริหารกําลังคนคุณภาพเชิงรุกในสวนราชการ
 การวางแผนกําลังคนคุณภาพ (P : Planning)

 การสรรหา และคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ (R : Recruiting & Selecting)
 การเสริมสรางความเขา ใจ และการมีสวนรวมของสว นราชการในการบริห ารกําลังคน
คุณภาพ (I : Institutionalizing)
 การพัฒนากําลังคนคุณภาพ (D : Developing)
 การติดตามการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพ (M : Monitoring & Evaluating)
วิชา : PC29 ความรูพื้นฐานดานการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
กฎ ระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดตามกระบวนการ และขั้นตอน
ที่กําหนดในหลักเกณฑ และวิธีการได และเขาใจบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ
ตอสวนราชการ เพื่อใหนักทรัพยากรบุคคลของสว นราชการ สามารถนํา ความรูไปใช
ในการปฏิบัติงานดานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ภาพรวมระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เกีย่ วของกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
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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 เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ขององคกร และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลไดอยางคุมคา
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของการพัฒนา
 ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
 การสงเสริมการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในหนวยงาน
วิชา : PC31 ความรูพื้นฐานการบรรจุและแตงตั้ง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอ ตัว บุค คล เพื่อสรางความรูความเข าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการบรรจุ
และแตง ตั้ง สามารถเสริมสรา งความเขมแข็งในการปฏิบัติงานใหแ กเ จา หนา ที ่ผูรับ ผิด ชอบงาน
การเจา หนา ที่ข องสว นราชการ และสามารถนํ า ตัว อยา ง และกรณีศึก ษาไปใชในการปฏิบ ัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอทีมงาน เพื่อสามารถถายทอดความรูที่ไดรับใหแกผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานได
และสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และกลุมงานอื่นที่เกี่ยวของได
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ตอสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลไดอยางถูกตอง
รวมทั้งชวยแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของสวนราชการที่เกิดขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักปฏิบัตขิ องการแตงตั้ง
 เงื่อนไขของการแตงตั้ง
 การบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตําแหนง
วิชา : PC32 การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) (3 ชวั่โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหผูเรีย นมีความรู และความเขา ใจเกี่ย วกับ การจัด ทํา แบบบรรยายลัก ษณะงาน
และสามารถนําความรูไปใชในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน
 การวิเคราะหงานกับแบบบรรยายลักษณะงาน
 กระบวนการ และเทคนิคในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน
 องคประกอบ และวิธีการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน
 การใชประโยชนจากแบบบรรยายลักษณะงาน
 คําถามที่พบบอย
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วิชา : PC33 การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความหมายของทุนรัฐบาล ความเปนมาของทุนเลาเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล และผลที่ไดรับจากการสงนักเรียนทุนไปศึกษาในตางประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ทุนรัฐบาลในการกําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความหมาย
และหลักการของการสรรหาและเลือกสรรผูรับทุนรัฐบาล ความแตกตางของทุนรัฐบาลแตละประเภท
เรียนรูคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน หลักสูตร และวิธีการดําเนินการสอบ เกณฑการตัดสิน
และขอผูกพันในการรับทุนของทุนสําหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบดวยทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ทุนเลาเรียนหลวง ทุนระดับปริญญา และทุนดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ (ทุน UIS) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก และขอผูกพัน
ในการรับทุนสําหรับขาราชการ เพื่อไปศึกษาวิชาในประเทศ และทุนสําหรับขาราชการแบบฝกอบรม
เขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตลอดจน
เรียนรูชองทางประชาสัมพันธทุนรัฐบาลทาง website และชวงระยะเวลาของการประกาศรับสมัคร
ทุนประเภทตาง ๆ ของสํานักงาน ก.พ.
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
 กฎหมายที่เกีย่ วของเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการกําหนดอํานาจหนาทีข่ อง ก.พ.
และสํานักงาน ก.พ
 การสรรหา และเลือกสรรผูรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ทุนเลาเรียนหลวง
 ทุนระดับปริญญา
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 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS)
 ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา
 ทุนสําหรับขาราชการ แบบฝกอบรม
วิชา : PC34 ระบบราชการไทย (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการไทย และกระบวนการบริหาร
ราชการไทย ตลอดจนองคกรบริหารราชการไทยไดอยางถูกตอง ครบถวน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ระบบการบริหารราชการไทย
 กระบวนการบริหารราชการไทย
 องคกรบริหารราชการไทย
วิชา : PC35 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย แนวคิ ด ขั้ น ตอน และการประเมิ น ผล
ในการบริหารผลงาน หลักการ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อความเปนเลิศ ในการบริการ
ประชาชน เข าใจวั ฒนธรรม และค านิ ยมที่ ดี ในการทํ างานเพื่ อประชาชนของข าราชการ เข าใจถึ ง
หลักการ องคประกอบ และแนวทางการวางแผนตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไดถูกตอง
และครบถวน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 การบริหารผลงาน
 สูความเปนเลิศในการบริการประชาชน
 วัฒนธรรม และคานิยมในการทํางานเพือ่ ประชาชน
 การจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
วิชา : PC36 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการบริหารราชการแผนดิน และหลักเกณฑ วิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดถูกตองครบถวน และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรวมสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนของหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 หลักเกณฑ และวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐที่สนองตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรวมสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิชา : PC37 สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมายของสมรรถนะในขาราชการพลเรือน เขาใจสมรรถนะหลัก และระดับ
สมรรถนะในราชการพลเรือนได รวมทั้งเขาใจความหมาย คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมการทํางาน และแนวทาง
การพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะหลักในราชการพลเรือนไดอยางถูกตอง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
 การกําหนดระดับสมรรถนะใหสอดคลองกับชั้นงาน
 การมุงผลสัมฤทธิ์
 บริการที่ดี
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
 การทํางานเปนทีม
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เสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชา : C11 การสราง Website ดวยตนเองใน 7 วัน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดจากหลักสูตรมาสราง website ดวยตนเองได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 Introduction
 การใสสวนของขอความลงในเว็บเพจ
 การสรางตาราง
 การแบงหนาเว็บเพจดวยเฟรม
 การใสสื่อแบบ Multimedia
 การสราง ImageReady
วิชา : C19 ความรูเ บื้องตนดานความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับผูใชคอมพิวเตอร (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหผูเ รีย นมีค วามรู เ บื ้อ งตน ในเรื ่อ งความปลอดภัย เกี ่ย วกับ สารสนเทศสํ า หรับ
ผูใชคอมพิวเตอร และสามารถใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 กฎหมายไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : ความเคลื่อนไหวลาสุด
 สถิติของอาชญากรรมคอมพิวเตอรในประเทศไทย
 ทิศทางของความมั่นคง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทย
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 10 ภัยทางความปลอดภัยทางอินเทอเน็ตที่อันตรายที่สุด

 10 คํา ทํา นายทิศ ทางในอนาคตของความมั่น คง และปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ
จากผูเชี่ยวชาญ
 อนาคตของภัยคุกคามดานความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ต
วิชา : C23 Microsoft office Word 2010 (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office Word 2010 ในการบริหารเอกสารไดอยาง
มีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office Excel 2010 ในการคํานวณตรรกะไดอยาง
มีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 เริ่มทํางานเบื้องตนกับ Microsoft Excel 2010
 เรียนรูการใชงานเซลล แถว คอลัมน และแผนงาน
 ปรับแตงคุณลักษณะตัวอักษร และตัวเลข
 การสราง และปรับแตงตาราง
 การสราง Chart ควบคูกับตาราง
 การแทรกรูปภาพ และรูปกราฟกทัว่ ไป
 สูตร และฟงกชัน
วิชา : C25 Microsoft office PowerPoint 2010 (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Microsoft Office PowerPoint 2010 ในการนําเสนอไดอยาง
มีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจัก Microsoft PowerPoint 2010
 การสราง และจัดการงานนําเสนอ
 การจัดรูปแบบสไลด
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 การจัดรูปแบบงานนําเสนอ
 การแทรกวัตถุลงสไลด
 การแทรกไฟลมัลติมิเดียลงสไลด
 สรางตาราง และ Chart ลงในงานนําเสนอ
 การใส Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด
 การนําเสนอภาพนิ่ง และจัดทําเอกสารในการพิมพ
วิชา : C26 Microsoft Project 2010 (6 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื ่อ ใหผูเ รีย นสามารถใช Microsoft Project 2010 ในงานบริห ารโครงการไดอ ยา ง
มีประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับ Ms Project 2010
 หลักการบริหารโครงการ
 การเริ่มตนสรางโครงการใหม
 การเปลี่ยนแปลง และแกไขงานในโครงการ
 การเชื่อมตองาน (Link)
 งานยอย และการจัดการกับงานยอย
 การจัดการกับทรัพยากร (Resource)
 การปรับแตงทรัพยากรใหดีที่สุด
 งานวิกฤต และการแกไขความเสี่ยงในโครงการ
 การกําหนด และการจัดการคาใชจายของโครงการ
 ติดตามความคืบหนาของงานในโครงการ
 การใชงาน Filter
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 การพิมพรายงาน และเอกสาร
 การจัดการขอมูลระหวางโครงการ
 การใชงาน Macro
วิชา : C27 พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานในงานดานการออกแบบ Graphic Design
ระดับเริ่มตนอยางถูกตอง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายและที่มาของ Graphic Design
 หลักพื้นฐานในการออกแบบ Graphic Design
 เครื่องมือในการทํางาน Graphic ในปจจุบัน
 รูปแบบของงาน Graphic Design ในปจจบุัน
 ตัวอยาง วิธีการสรางงาน Graphic Design ในระดับเริ่มตน
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เสริมทักษะดานภาษา
วิชา : L01 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางทักษะในการใชภาษาอังกฤษ โดยผูเรียนสามารถใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย
ของคําได มีความเขาใจชนิดของคํา และสามารถเดาความหมายของคําจากขอความขางเคียงได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 การใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําได
 การเดาความหมายของคําจากเนื้อความขางเคียงได
 เพื่อเขาใจความหมายของรูปของศัพท
 เพื่อเขาใจความหมายของคําชี้เฉพาะ
 เพื่อเขาใจถึงการเรียบเรียงความในแตละยอหนา
วิชา : L02 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนฝกสนทนาภาษาอังกฤษ และเกิดทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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 เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 สัทอักษรพินอิน
 ซื้อของ
 กินเปดปกกิ่ง
วิชา : L04 ภาษาญี่ปุน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาญี่ปุนเบื้องตน และเกิดทักษะในการใชภาษาญี่ปุน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 เรียนรูหลักภาษา ตัวอักษร การอานออกเสียงในภาษาญีป่ ุน
 เรียนรูการใชสํานวน
 เรียนรูคําศัพทในภาษาญี่ปุน
 เรียนรูจากบทสนทนา
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วิชา : L08 ภาษาเวียดนามทั่วไป (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาเวียดนามเบื้องตน และเกิดทักษะในการใช
ภาษาเวียดนาม
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม และการออกเสียง
 วรรณยุกต และการสะกดคําในภาษาเวียดนาม
 การแนะนํา และทําความรูจ ัก
 ตัวเลข และการนับ
 การจับจาย และการตอรองราคา
 โรงแรม
 การเดินทาง
 โรงพยาบาล และการเจ็บปวย
วิชา : L12 ภาษาอินโดนีเซีย (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน และเกิดทักษะในการใช
ภาษาอินโดนีเซีย
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 การออกเสียงสระเดี่ยวสระผสม
 การทักทาย
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 การแนะนําตัว และแนะนําผูอื่น
 รูจักคําศัพทที่เปนคํานาม
 แสดงความเปนเจาของ
วิชา : L13 ภาษาลาว (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชภ าษาลาว เพื่อ การสื่อ สารในชีวิตประจํา วันเบื้อ งตนไดอ ยา งถูก ตอ ง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย
 การสนทนาอยางงาย
 การนําไปประยุกตใช
วิชา : L14 ภาษาเขมร (5 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชี วิตประจําวันเบื้องตนไดอยา งถูกตอ ง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย
 การสนทนาอยางงาย
 การนําไปประยุกตใช
วิชา : L15 ภาษาเวียดนาม (5 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย
 การสนทนาอยางงาย
 การนําไปประยุกตใช
วิชา : L16 ภาษาเมียนมา (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย
 การสนทนาอยางงาย
 การนําไปประยุกตใช
วิชา : L17 ภาษามลายู (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันเบื้องตนไดอยางถูกตอง
ตามโครงสราง และไวยากรณขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคํา และแตงบทสนทนาอยางงาย
 การสนทนาอยางงาย
 การนําไปประยุกตใช

HRD e-Learning

72
วิชา : L18 ภาษามลายูทองถิ่น (ยาวี ) (3 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษามลายูทองถิ่น และสามารถ
นําไปใชสื่อสารกับชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
ตอองคกร เพื่อใหสามารถใชสื่อใหเกิดความเขาใจตอภาษา และวัฒนธรรมของชาวไทย
เชื้อสายมลายู และสามารถขยายเครือขายความรวมมือระหวางองคกรในการปฏิบัติงานโดยผานภาษา
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี)
 อักษรยาวี
 การทักทาย และการแนะนําตัว
 ตัวเลข
 บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

สํานักงาน ก.พ.

73

กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
วิชา : LA01 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหผูเรีย นไดมีความรู ความเขา ใจ ในเรื่อ งการจัด ซื้อ จัดจา ง และการบริห ารพัส ดุ
สามารถนํา ความรู ความเข า ใจ ที่ได จากการศึ กษาไปปฏิบั ติงานได อ ยา งถูก ต องตามกฎ ระเบี ย บ
และมติคณะรัฐมนตรี
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
 การซื้อการจาง
 การจางที่ปรึกษา
 สัญญา
 การควบคุม และการจําหนายพัสดุ
 การลงโทษผูทิ้งงาน
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
วิชา : LA03 สิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู
 ความหมาย และแนวความคิด
 ความเปนมาของสิทธิมนุษยชน
 ความเปนมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน

 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
 สิทธิมนุษยชนกับวิถีชวี ิต
 กลไกการสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 เขาใจแผนสิทธิมนุษยชน
วิชา : LA04 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมายของคําวาจริยธรรม การปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
บทบาทหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ย วของกับ ประมวลจริยธรรม ไดอยางถูก ตอ ง ไมป ระพฤติผิดประมวลจริย ธรรม และสามารถ
นําไปปฏิบัติในหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของจริยธรรม และความสําคัญของจริยธรรม
 จรรยาขาราชการกับจรรยาบรรณขาราชการ
 วินัย
 สถาพปญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
 จริยธรรมขาราชการ
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หนาที่ขาราชการตอประมวลจริยธรรม
หนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการ
การดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม / หัวหนาสวนราชการ

วิชา : LA05 บทบาทหนาทีข่ องสวนราชการระดับกระทรวง (5 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหบุคลากรมองเห็นภาพรวมบทบาทหนาที่ของกระทรวงไดครอบคลุม
และสามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ตองาน เพื่อการจัดระบบงาน / กระบวนงานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานตามบทบาท
หนา ที่ไดอ ยา งมีป ระสิทธิภ าพ และเพื่อ การจัด ทํา แผนงานโครงการใหสอดคลอ งกับ การทํา งาน
ตามบทบาทหนาที่
ตอองคกร เพื่อใหองคกรมีโครงสราง และอัตรากําลังที่รองรับการทํางานตามบทบาท
หนาที่อยางเหมาะสม อันจะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การจัดระเบียบ และโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
 บทบาทหนาทีข่ องสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารราชการ
 บทบาทหนาทีข่ องสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 บทบาทหนาทีข่ องสวนราชการระดับกระทรวงในการบริหารงบประมาณ
 บทบาทหนาที่ของสวนราชการระดับกระทรวงในภารกิจที่กําหนดตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
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วิชา : LA06 วินัยและจรรยาขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเรียนรูความหมายของวินัยขาราชการพลเรือนไดอยางถูกตอง สามารถสรุปจุดมุงหมาย
และความสําคัญของวินัยขาราชการ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 ความสําคัญและจุดมุงหมายของวินัย และการรักษาวินยั
 บทบัญญัติวินัยขาราชการ
 จรรยาขาราชการ
 โทษของการกระทําผิดวินยั ขาราชการ
 การอุทธรณ และการรองทุกข
วิชา : LA07 ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (6 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหเรีย นรูห ลัก การ ขั้นตอน กระบวนการบริห ารงานบุคคลและเขาใจสิทธิก ารลา
หลักเกณฑ และขอควรคํานึงเกี่ยวกับการลาตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ เขาใจหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ และรูถึงหลักการ แนวทาง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 การบริหารงานบุคคล
 สิทธิการลาของขาราชการ
 สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ
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 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
 การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
วิชา : LA08 กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเรียนรูความเปนมา หลักการของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ใหเขาใจหลักการ และเหตุผลในการปรับปรุงกฎหมายวาระเบียบขาราชการพลเรือน หลักเกณฑทั่วไป
การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของข าราชการพลเรื อน ความเป นมา หลั กเกณฑ แนวทางการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ไดอยางถูกตอง ครบถวน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
ประเด็นการเรียนรู
 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
 กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
 กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของขาราชการ
 กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่
 กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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เสริมทักษะดานอาเซียน
วิชา: AC01 การเจรจาตอรอง (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อ ใหมีความรู และความเขา ใจในพื้นฐานของการเจรจาตอ รอง สามารถวิเคราะห
ความไดเ ปรีย บเสีย เปรีย บในการเจรจาตอ รองได สามารถนํา เทคนิคการเจรจาตอ รองไปใชใ น
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได และสามารถนําความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเจรจาตอรอง
ในเวทีระหวางประเทศไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 พื้นฐานของการเจรจาตอรอง
 การวิเคราะหเพือ่ เขาใจสถานการณกอนการเจรจาตอรอง
 เทคนิคการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ
 การลดความขัดแยง และขอพิพาทในการเจรจาตอรอง
 แนวปฏิบัติ และมารยาทในการเจรจาตอรองตอนทาย
วิชา : AC02 การทําขอตกลง (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบมีความรู ความเขาใจในระดับที่สามารถนําไปใช
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบตาง ๆ ของความตกลง รวมถึงผลผูกพัน และหนาที่ที่เกิดขึ้น
จากความตกลง เพื่อใหมีทักษะและความเขาใจหลักการและบริบททางกฎหมายของการทําความตกลง
ทั้งกฎหมายภายในประเทศ และระหวางประเทศ โดยสามารถนํามาปรับใชในการยกรางความตกลง
ไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของความเปนธรรม และความพึงพอใจของภาคีความตกลง และเพื่อใหเขาใจ
ถึงขั้นตอน และกระบวนการในการทําความตกลงทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตั้งแตการยกราง
แลกเปลี่ยนราง ตรวจแก และจนถึงการมีผลใชบังคับของความตกลงอยางถูกตองสมบูรณ ตลอดจน
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เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงาน
ตาง ๆ ในการทําความตกลง อันจะนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 หลักการ และรูปแบบของขอตกลง
 กฎหมาย และภาษาเฉพาะในขอตกลง
 การยกรางขอตกลง
 การตรวจสอบรางขอตกลง
วิชา : AC03 การทําบันทึกการประชุมระหวางประเทศ (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ และความสําคัญของผูบันทึกการประชุม สามารถพัฒนาทักษะ
การฟง และจับประเด็น เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได สามารถนําเทคนิคการจดบันทึก
การประชุมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได และสามารถนําความรูเกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานการประชุม
ไปปฏิบัติในการทํางานได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหวางประเทศ
 การพัฒนาทักษะการฟง และจับประเด็น
 เทคนิคการจดบันทึกการประชุม
 วิธีการเขียนรายงานการประชุม
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วิชา : AC04 การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู

เพื่อใหขาราชการมีความรู ความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เพื่อใหเรียนรูถึงผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบของการอยูรวมกันภายในสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีตอประเทศไทย และสมาชิกอื่น เพื่อใหขาราชการสามารถบริหารจัดการภารกิจของ
หนวยงานเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของพหุสังคมวัฒนธรรม
 ความสําคัญของการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันในสังคม
ของความหลากหลาย
 ทัศนคติ คานิยมเชิงบวก และการมองคุณคาของความแตกตางตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
และการเคารพในความหลากหลายของความแตกตาง
 วัฒนธรรม ความเชื่อ และแนวทางปฏิบตั ิของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
 กรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วิชา : AC05 ความรูทั่วไปเกี่ยวอาเซียนสําหรับขาราชการ (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อสรางความรู ความเขาใจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน ตลอดจน ตระหนักถึงประโยชน และขอจํากัดตาง ๆ ของการเขาสูประชาคมอาเซียน
และสามารถนําความรูไปปรับใชในการทํางาน และชีวิตประจําวันได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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ประเด็นการเรียนรู
 I = Identification รูจักตัวเอง
 A = Awareness รูจักอาเซียน
 M = Mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 C = Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถ
 U = Utilizations ฉลาดในการใชประโยชน
วิชา : AC06 ความมั่นคงชายแดน (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเจาหนาที่มีความพรอมดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบอยางสอดคลองกับแนวนโยบาย
ที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ
ตอหนวยงานราชการ เพื่อใหหนวยงานราชการไดรับผลสําเร็จตามแนวนโยบายยุทธศาสตร
และกรอบแผนที่กําหนด และมีผลงานเปนที่ยอมรับของฝายบริหาร และภาคสวนตาง ๆ นอกภาครัฐ
ตอผลประโยชนแหงชาติ ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ และรวมสรางพลังความรวมมือ
เพื่อปกปองผลประโยชนแหงชาติ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 กรอบแนวคิด ทฤษฎีสาํ คัญที่เกี่ยวของ
 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนหลักทีเ่ กี่ยวของ
 องคกร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งสําคัญที่เกี่ยวของ
 องคกร และกลไกสําคัญที่เกี่ยวของกับความมั่นคงชายแดน
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งสําคัญที่เกี่ยวของกับความมั่นคงชายแดน
 มุมมองของรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบานที่มีตอประเทศไทย
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 ภัยคุกคามรูปแบบใหมในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
 ขอเสนอแนะในการปฏิบัตภิ ารกิจที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงชายแดน
วิชา : AC07 เศรษฐกิจชายแดน (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจชายแดน เขาใจผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปดการคาเสรีตอเศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเขาใจนโยบาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบานที่มีอิทธิพล
ตอเศรษฐกิ จชายแดน เพื่อให เข าใจและสามารถวิเคราะห ป ญหา อุ ปสรรคของการค า
ชายแดน สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนได
ตองาน (ทีม) เพื่อพัฒนาความสามารถการสงตองานใหผูรับงานตอ (next process) ไดทันเวลา
และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมงาน ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแกองคกร
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 สถานการณเศรษฐกิจชายแดนในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาตอเศรษฐกิจชายแดนไทย
 นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหลักที่เกี่ยวของกับการคาชายแดนของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน
 ปญหา และอุปสรรคของการคาชายแดนของไทย
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทย
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วิชา : AC08 บทบาทเชิงรุกของขาราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ และผลกระทบของกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีตอความจําเปนของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ สามารถติดตาม และวิเคราะหแนวโนมความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในอนาคต สามารถวิเคราะหนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนา
ระบบราชการไทยใหพรอมตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สามารถวิเคราะห
และมองเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการพัฒนาขา ราชการไทยใหมีบ ทบาทเชิงรุก
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสามารถ
ปฏิบัติราชการในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตอองคกร เพื่อใหสวนราชการมีวิสัยทัศนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศที่ ทา ทาย สามารถปรั บ ยุ ทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และโครงการขององค ก รในแต ละ
ปงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย และทิศทางของประเทศในการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
และสวนราชการสามารถทบทวน และกําหนดแนวทางในการปรั บปรุงพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทรัพยากรของสวนราชการใหพรอมที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปตามทิศทาง
ของประเทศในการแขงขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
ตอประเทศชาติ รัฐบาลสามารถปรับยุทธศาสตร และนโยบายของประเทศใหสอดคลองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและระดับโลก และรัฐบาล สามารถทบทวนแนวทาง
การพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาขาราชการ และกําลังคนภาครัฐ ใหพรอมที่จะสนับสนุนใหประเทศ
มีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 แนวโนมการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในทศวรรษ
ที่ผานมา
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 ประสบการณของตางประเทศในการพัฒนาระบบราชการและการสรางความพรอม
ของขาราชการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ผานมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 การประเมินผลนวัตกรรม
 ความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในอนาคต
 แนวโนมการพัฒนาระบบราชการไทย และการสรางความพรอมของขาราชการไทย
เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 บทบาทเชิงรุกของขาราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในอนาคต
 บทบาทเชิงรุกของขาราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
: กรณีตัวอยางการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558
วิชา : AC09 การทํางานในบริบทวัฒนธรรมขามชาติ (5 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการทํางานในบริบทนานาชาติ ไดเขาใจถึงความสําคัญ
ดานเศรษฐกิจ และการลงทุนในการเปนประชาคมอาเซียนและเพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
ในวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 อะไรคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 ประวัติความเปนมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางไร
 อะไรคือจุดรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 อะไรคื อสภาวะแวดล อมของประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต อั นนํ าไปสู การก อตั้ ง
จุดประสงค ความมุงหมาย และหลักการสําคัญของอาเซียน
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 อะไรคือ “สมาคมประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน”
 อะไรคือ “ประชาคมอาเซียน”
 อะไรคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
 ประเด็นสําคัญดานกฎหมายเกีย่ วกับ AEC
 อะไรคือ เครื่องมือทางกฎหมายที่สําคัญในการทําให 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
 กฎหมายไทยที่เกีย่ วของกับตราสารอาเซียน
 สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน
 การคาชายแดนในกรอบอาเซียน
วิชา : AC10 สิทธิมนุษยชนกับการเขาสูประชาคมอาเซียน (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปดานสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงความสําคัญ
และปญหาการละเมิดดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในอาเซียน สามารถวิเคราะห และเชื่อมโยงความสําคัญ
ของหลักการสิทธิมนุษยชนตอประชาคมอาเซียนได เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกลไกดานสิทธิมนุษยชน
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ และสามารถวิเคราะหถึงความทาทาย
ในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเมื่อมีการเขาสูประชาคมอาเซียนพรอมทั้งวิเคราะหถึงแนวทางในการจัดการ
ความทาทายที่เกิดขึ้นดังกลาว
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กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน
 ปญหาดานสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
 หลักการสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน
 กลไกดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับอาเซียน

 แนวโนมของการพัฒนากลไกสงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
วิชา : AC11 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจแนวคิด ทฤษฎี และประโยชนของการรวมกลุมประเทศในภูมิภาค เชน EU
และ ASEAN
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 แนวคิดการรวมกลุมในภูมิภาค
 ตัวอยางของการรวมตัว และประโยชนที่ไดรับจากการรวมตัว
 ความพยายามของ ASEAN
 การขยายความรวมมือของ ASEAN เปน ASEAN +3 +6 +8
 การกอตั้ง ASEAN Community
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วิชา : AC12 การเชื่อมโยงนโยบายสูก ารปฏิบัติ (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ สามารถวางแผน
และกําหนดยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาไดอยางเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนา
ระดับนโยบายสูการปฏิบัติได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
 กลไกการขับเคลื่อน
 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนสูการปฏิบัติ
วิชา : AC13 ทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานยุคอาเซียน (5 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหเขาใจความหมายของการมีทัศนคติเชิงบวกอยางแทจริง สามารถเลือกสรางแนวความคิด
เชิงบวกกับสถานการณตาง ๆ ไดดีขึ้น และกําหนดวิธีการจัดการอารมณเชิงลบดวยการพัฒนา EQ ได
ดวยตัวเอง สามารถสรางกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหมกับการเผชิญปญหา และอุปสรรคได
และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองใหเปนนักคิดเชิงบวกใน Style ของตัวเอง สนุกกับการคิดเชิงบวก
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมองเห็นเปนโอกาสไดเรียนรูและเขาใจความหมายของการเปลี่ยนความคิด
พลิกชีวิตตัวเองไดเปนอยางดี
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 สํารวจแนวความคิดของตัวเอง
 การเรียนรูเรื่องทัศนคติเชิงบวก
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 การสรางทัศนคติที่ดีกับการทํางาน
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
 การประยุกตใชกับสถานการณจริง
วิชา : AC14 รูไวกอนไปอินโดนีเซีย (5 ชั่วโมง)

เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เตรียมความพรอมใหแก
ผูที่สนใจเดินทางไปทองเที่ยว ศึกษา หรือทํางานในประเทศอินโดนีเซีย สรางความเขาใจในการสื่อสาร
และหลีกเลี่ยงความแตกตางระหวางวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมความพรอม และสรางความตระหนักรู
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 การศึกษา
 ขอควรกระทํา และไมควรกระทํา
 เอกสารอางอิง เอกสารเพิ่มเติม
วิชา : AC15 หลักกฎหมายวาดวยประชาชนอาเซียน : ความรูพื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ
(3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
ตอตัวบุคคล เพื่อใหเกิดความรู และความเขา ใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวขอ ง
กับชีวิตคน ตั้งแตเกิดจนถึงเสียชีวิต มีความสามารถในการใชกฎหมายตามหนาที่ความรับผิดชอบได
อยางถูกตอง และมีความเขาใจบริบทความสัมพันธระหวางประเทศที่แทรกอยูในบริบทภายในรัฐ
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ตอองคกร เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่ตองทํางานรวมกันมีความเขาใจ
และเห็นภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวของในระดับภายในประเทศ ระหวางประเทศ และกฎหมายภายใน
ของตางประเทศ และองคกรที่มีความพรอมในการทํางานในบริบทระหวางประเทศ
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 คนเกิด
 การดํารงชีวติ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การคุมครองชีวิตกรณีมีขอพิพาท
 การเสียชีวิต
วิชา : AC16 ประชาชนสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนที่แตกตาง (3 ชัว่ โมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหสามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร เขาใจความสัมพันธ
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรและอัตราสวนพึ่งพิงได เขาใจการพยากรณทางประชากรศาสตร
และการกาวเขาสูสังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียนที่ไมเทาเทียมกัน เขาใจผลกระทบของปนผล
ทางประชากรที่ 1 และปนผลทางประชากรที่ 2 ตอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ไดเขาใจ
ปญหาและอุปสรรคจากสังคมสูงอายุ ตอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถเปรียบเทียบ
ปญหาและโอกาสระหวางประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนากับการกาวเขาสูสังคมสูงอายุ
และสามารถอธิบายประเด็นสําคัญสําหรับการเตรียมความพรอมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
กับการกาวเขาสูสังคมสูงอายุได
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 ทําความรูจักกับสังคมสูงอายุ

HRD e-Learning

90





การกาวสูสังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียน
บทเรียนจากประเทศพัฒนาแลวในดานผลกระทบจากการเขาสูสังคมสูงอายุ
สังคมสูงอายุในประเทศอาเซียน : ปญหา และโอกาสที่เหมือนหรือแตกตางกัน
มาตรการรับมือการกาวสูสังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแลว

วิชา : AC17 จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยางถูกตอง พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปนประชาคมอาเซียนอยางแทจริง และใหเขาใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
อยางครอบคลุม ทั้งในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โครงสรางสังคม และสามารถ
เชื่อมโยงประเทศตาง ๆ เขากับความเปนประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับประเทศไทย โดยผลการเรียน
ในวิชานี้จะนําไปสูความเขาใจที่ถูกตอง และลึกซึ้งถึงความสําคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิก
ทุกประเทศ ทําใหผูเรียนสามารถเตรียมตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเปน
ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย : 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 เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : การเกื้อหนุนและการสงเสริม
 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : ปญหาและอุปสรรค
 Mindset วาดวยจิตสํานึก และทัศนคติของไทยตอประเทศเพื่อนบาน
 Mindset วาดวยจิตสํานึก และทัศนคติของประเทศเพื่อนบานตอไทย
 วิถีไทยกับวิถีอาเซียน : การพัฒนาตนเองสูวิธีอาเซียน
วิชา : AC19 อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมภิ าค (ASEAN Connectivity) (3 ชั่วโมง)
เปาหมายการเรียนรู
เพื่อสรางความตระหนักรูในเรื่องสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
(ASEAN) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในหมูขาราชการ เพราะขาราชการเปนคน
กลุมแรกที่ตองมีความรูพรอมกอนพลเมืองกลุมอื่น เพื่อใหขาราชการไดสงตอความตระหนักรูดังกลาว
ไปสูประชาชนซึ่งเปนกลุมพลเมืองที่เปนศูนยกลางของการสรางประชาคมอาเซียน และตระหนัก รู
อยางละเอียดถึงเรื่องการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพราะเปนหัวใจสําคัญ
ในการบูรณาการประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น ให เข า ใจและภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศไทย
ในการเป นผู นํา ระดั บ ภู มิภ าคที่ ริเริ่ ม และเสริ มสร า งอาเซี ย นมาแต แ รกเริ่ ม และเมื่ อ ได ตระหนั ก รู
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เปนสากล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 หลั ก ทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ว า ด ว ยความเป น ภู มิ ภ าค (Regionalism)
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน
 แผนแมบทวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน(Master Plan on ASEANConnectivity)
 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
 ยุทธศาสตรการสื่อสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย
การสื่อสาร (ASEAN CommunicationMaster Plan)
 ระบบราชการไทย และการเชื่อมโยงกับประชาชน ในประเด็ นที่เกี่ ยวข องกั บการเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน
 ภาษาอังกฤษ กับการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)
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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

หมายเหตุ :
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)
กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติห นา ที่ราชการ พ.ศ. 2553 กํา หนดใหมีก ารพัฒนาขา ราชการ 3 กระบวนการ
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซึ่งทุกคนตองเขารับการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา
6 เดือน กระบวนการที่ 1 และ 3 เปนหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการสําหรับกระบวนการ
ที่ 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่สํานักงาน ก.พ.
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M) โดยไมเสียคาใชจาย
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝก อบรมขา ราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคา ใชจา ย
1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อนึ่ง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810
สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา เมื่ออบรมเสร็จสิ้นสามารถพิมพใบรายงาน
ผลการอบรมได (หลักสูตรนี้ไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมทั้งใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล
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บั ติหน า ที่ ราชการ (ใบรายงานผลนี
้ ส ามารถใช
ได 1ป นั บมจากวั
นที่ ระบบระบุ
และเขการทดลองปฏิ
าใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซี
ยนแลว ใหขาราชการร
วมกับประชาชนเสริ
สราง และนํ
าอาเซียน
การผเปาานอบรมทุ
กวิชา) เมื
่อครบกํบาประชาคมโลกอย
หนด 6 เดือนระบบจะป
ดโดยอัตโนมัติ ผูอบรมตงอขังให
งกั ด
ใหบรรลุ
หมายของการเชื
่อมโยงกั
างมีขีดความสามารถในการแข
นที่เตปนสัสากล
งสือขอขยายเวลาการอบรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 0 2547 1795
กลุมทํเปาาหนั
หมาย
หรือ 0 ข2547
1807เจในวั
าราชการ
าหนนาทีและเวลาราชการ
่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
2.หลัหลักกสูทฤษฎี
ตรผูนความสั
ําทีมมทีพั่มนีปธระสิ
ภาพ (002)
ร ะหวทา ธิงประเทศ
ว า ด ว ยความเป น ภู มิ ภ าค (Regionalism)
หลักรสูณาการภู
ตรนี้ คือ มหลั
กสู(Regional
ตรผูบังคับบัIntegration)
ญชาระดับตน ประกอบดวยบทเรียน รวม 25 วิชา
และบู
ิภาค
ส
วนราชการสามารถส
งเสริมใหขาราชการรั
ฒนาตนเองตามหลักสูตรนี้ได เมื่อศึกษาครบ
การรวมตัวกันของประเทศในภู
มิภาคตบาการพั
ง ๆ ของโลก
และผานตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยผานเกณฑ รอยละ 60% และใชเวลาศึกษา
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน
ตามที่ ระบุ ไวในแต ละรหั สวิ ชาจะได รับ ใบประกาศนี ย บั ตรหลั ก สู ตรผู นํา ที มที่ มีป ระสิ ทธิภาพ
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน
เป ด รั บ สมั ค รป ล ะ 4 รุ น มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาอบรม 2 ป ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่
 แผนแมบทวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน(Master Plan on ASEANConnectivity)
http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp
 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
Strategies)
กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย
ยุทธศาสตรกญารสื
3.พระราชบั
ญั่อตสาร
ิขอ(ASEAN
มูลขาCommunication
วสารของราชการ
(LA02)
การสื
Master Plan) กษา 4 สัปดาห เปดรับสมัครปละ 12 รุน
วิชานี่อสาร
้ เป(ASEAN
ดรับสมัคCommunication
รทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึ
 ระบบราชการไทย
และการเชืต่อั้งแต
มโยงกั
บประชาชน
วข องกั บการเชืก่อวัมโยง
โดยสามารถสมั
ครเขารับการอบรมได
สัปดาห
ที่ 1 ถึงสัปในประเด็
ดาหที่ 3 นทัที้งนี่เกี้ ่ ยจะประมวลผลทุ
นที่ 1
ของเดือระหว
นถัดไป
างกัประกาศผล
นในอาเซียนและใหพิมพใบประกาศนียบัตรตั้งแตวันที่ 5 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือน
ถั
ด ไป ทัภาษาอั
้งนี ้ จะต
อ งปฏิ
ัติใ ห่อคมโยงระหว
รบถว นตามหลั
ก เกณฑ
ละเงื ่อ นไขที
ํ า นัก งาน
ก.พ. กํ า หนด
งกฤษ
กับบการเชื
างกันในอาเซี
ยนแ(English
and่สASEAN
Connectivity)
จึงจะผานการอบรม

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
(ยกเวนหลักสูตร / วิชา 001M, 002, และ LA02)
ติดตามไดที่ www.ocsc.go.th , https://www.facebook.com/HRDeLearning
และ http://www.thaie-learning.com/ocsc/ocsc.asp
ผานการอบรมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทุกวิชา จะไดใบรับรองผล
และสามารถนับเวลาการอบรมออนไลนเทียบกับการอบรมในหองเรียน
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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

หมายเหตุ :
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)
กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติห นา ที่ราชการ พ.ศ. 2553 กํา หนดใหมีก ารพัฒนาขา ราชการ 3 กระบวนการ
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซึ่งทุกคนตองเขารับการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา
6 เดือน กระบวนการที่ 1 และ 3 เปนหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการสําหรับกระบวนการ
ที่ 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่สํานักงาน ก.พ.
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M) โดยไมเสียคาใชจาย
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝก อบรมขา ราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคา ใชจา ย
1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อนึ่ง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810
สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา เมื่ออบรมเสร็จสิ้นสามารถพิมพใบรายงาน
ผลการอบรมได (หลักสูตรนี้ไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมทั้งใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เปนสากล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 หลั ก ทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ว า ด ว ยความเป น ภู มิ ภ าค (Regionalism)
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน
 แผนแมบทวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน(Master Plan on ASEANConnectivity)
 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
 ยุทธศาสตรการสื่อสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย
การสื่อสาร (ASEAN CommunicationMaster Plan)
 ระบบราชการไทย และการเชื่อมโยงกับประชาชน ในประเด็ นที่เกี่ ยวข องกั บการเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน
 ภาษาอังกฤษ กับการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)
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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

หมายเหตุ :
1. หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (001M)
กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติห นา ที่ราชการ พ.ศ. 2553 กํา หนดใหมีก ารพัฒนาขา ราชการ 3 กระบวนการ
คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส / ชุดการเรียนดวยตนเอง
และ 3) การอบรมสัมมนารวมกัน ซึ่งทุกคนตองเขารับการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา
6 เดือน กระบวนการที่ 1 และ 3 เปนหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการสําหรับกระบวนการ
ที่ 2 ใหขาราชการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรูดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่สํานักงาน ก.พ.
เปดใหบริการในระบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (รหัส 001M) โดยไมเสียคาใชจาย
หรืออบรมดวยชุดการเรียนดวยตนเองหลักสูตรฝก อบรมขา ราชการบรรจุใหม ซึ่งมีคา ใชจา ย
1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคาใชจายได) อนึ่ง หากสนใจพัฒนาตนเองดวยชุดการเรียนดวยตนเอง
สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810
สําหรับการอบรมดวยระบบออนไลน มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแตวันที่
สมัครเขามาในระบบ โดยจะตองศึกษาหลักสูตรฯ ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ประกอบดวย 4 หมวด รวม 13 วิชา เมื่ออบรมเสร็จสิ้นสามารถพิมพใบรายงาน
ผลการอบรมได (หลักสูตรนี้ไมมีใบประกาศนียบัตร แตใหใบรายงานผลรับรองการผานอบรม)
โดยใหผูเขาอบรมลงนามในชองผูบันทึกคะแนน พรอมทั้งใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ ผูไดรับ
มอบหมายลงนามกํากับ และสงใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล
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และเขาใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแลว ใหขาราชการรวมกับประชาชนเสริมสราง และนําอาเซียน
ใหบรรลุเปาหมายของการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอยางมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เปนสากล
กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
ประเด็นการเรียนรู
 หลั ก ทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ว า ด ว ยความเป น ภู มิ ภ าค (Regionalism)
และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนกําเนิดอาเซียน
 กําเนิดอาเซียน วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติงานรวมกันในภูมิภาคอาเซียน
 แผนแมบทวาดวยการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน(Master Plan on ASEANConnectivity)
 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
 ยุทธศาสตรการสื่อสาร (ASEAN Communication Strategies) กับแผนแมบทอาเซียนวาดวย
การสื่อสาร (ASEAN CommunicationMaster Plan)
 ระบบราชการไทย และการเชื่อมโยงกับประชาชน ในประเด็ นที่เกี่ ยวข องกั บการเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน
 ภาษาอังกฤษ กับการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (English and ASEAN Connectivity)

