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เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 59 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้รู้ระเบียบแบบแผนที่เป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหวา่งทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
จ านวน 13 วิชา/
บทเรียน 

1. การเป็นข้าราชการ  (3 ชั่วโมง)
2. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  (3 ชั่วโมง)
3. ระบบราชการไทย  (3 ชัว่โมง)
4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (3 ชัว่โมง)
5. การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  (3 ชัว่โมง)
6. วินัยและจรรยาขา้ราชการ  (3 ชั่วโมง)
7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (6 ชั่วโมง)
8. กฎหมายพื้นฐานส าหรับขา้ราชการ  (3 ชั่วโมง)
9. การพัฒนาการคิด  (3 ชัว่โมง)
10. การส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ  (3 ชั่วโมง)
11. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  (3 ชั่วโมง)
12. สมรรถนะหลักส าหรับขา้ราชการพลเรือน  (3 ชั่วโมง)
13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน

(6 ชัว่โมง)

หมายเหต ุ  เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกบัเรื่องการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ ส านักงาน ก.พ. จึงแนะน าให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนศึกษาวิชา กฎหมายว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ จาก e-book ของส านักงาน ก.พ. โดยลงทะเบียนเข้าเรียน 
ได้ที่ ebook.ocsc.go.th 

001M  หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  (45 ชั่วโมง)   
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เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นนักบริหาร
ให้กับข้าราชการผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น าทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย และ
เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาการท างานร่ วมกับผู้ อื่ น  ให้พร้อมที่ จะปฏิบัติ งานได้ 
อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการงานในหน่วยงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันกับ 
ผู้เข้ารบัการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทีม
หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้น าสามารถสมัครอบรมได้ทันทีโดยไม่ต้อง  
ขออนุญาตจากต้นสังกัด 

จ านวน 25 วิชา/
บทเรียน 
 

1. การวางแผนกลยุทธ์  (6 ชั่วโมง) 
2. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน  (3 ชั่วโมง) 
3. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3 ชั่วโมง) 
4. การสอนงาน  (3 ชั่วโมง) 
5. การอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ 
    (3 ชั่วโมง) 
6. กระบวนการวิเคราะหป์ัญหาและการแก้ปัญหา  (3 ชั่วโมง) 
7. ภาวะผู้น า  (3 ชั่วโมง) 
8. การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (3 ชั่วโมง) 
9. การจัดล าดับความส าคัญ  (3 ชั่วโมง) 
10. การปรับปรุงการท างาน  (3 ชัว่โมง) 
11. การคิดเชิงสังเคราะห์  (3 ชั่วโมง) 
12. ทักษะการตัดสินใจและแก้ปญัหา  (3 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 

002  หลักสูตรผู้น าทีมทีม่ีประสิทธิภาพ  (80 ชั่วโมง) 
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หมายเหตุ  *เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึง มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัด ซ้ือจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
  ส านักงาน ก.พ. จึงขอยกเลิกการเรียนรายวิชาที่ 25 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
โดยให้ผู้เข้าอบรมศึกษาวิชา กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ จาก e-book               
ของส านักงาน ก.พ. แทน โดยลงทะเบียนเข้าเรียนที่ ebook.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561     
เมื่อศึกษาจบแล้วให้ผู้ เข้าอบรมพิมพ์ใบแจ้งผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแนบมากับ         
ตารางสรุปผลการอบรม e-learning ทั้ง 24 วิชา ด้วย 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

13. ความฉลาดทางอารมณ์  (3 ชัว่โมง) 
14. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  (3 ชั่วโมง)   
15. การบริการที่เป็นเลิศ  (3 ชัว่โมง) 
16. คุณธรรมส าหรับข้าราชการ  (3 ชัว่โมง)  
17. ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
18. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย  (3 ชั่วโมง)   
19. การประเมินผลการปฏบิัติงาน  (3 ชั่วโมง) 
20. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง)   
21. คุณภาพชีวิตในการท างาน (3 ชัว่โมง) 
22. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
23. การจัดท าตัวชีว้ัด  (3 ชั่วโมง) 
24. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  (5 ชั่วโมง) 
25. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ (3 ชัว่โมง) 
     (อบรมได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)  
26. กฎหมายวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
     (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาวิชาที่ 26 แทน 
      วิชาที ่25 โดยศึกษาจาก e-book                    
 

* 
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หมวดการพัฒนาองค์ความรู้  (Knowledge Development) 
  

 
 
 
A00  การวางแผนกลยุทธ์  (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธ์จนเข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธ์  และมีทักษะ                   
ในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของส่วนราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน   
ในหน่วยงาน บุคคลทั่วไป   

ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ ์
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ ์
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการติดตามประเมินผล 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

AC01  การเจรจาต่อรอง  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให้มีความรู ้ และความเข้าใจในพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง   

สามารถวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาต่อรองได้  
สามารถน า เทคนิคการเจรจาต่อรองไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ         
ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเจรจา
ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง       
 การวิเคราะห์เพือ่เข้าใจสถานการณ์ก่อนการเจรจาต่อรอง       
 เทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ       
 การลดความขัดแย้ง และข้อพิพาทในการเจรจาต่อรอง       
 แนวปฏบิัติ และมารยาทในการเจรจาตอ่รองตอนท้าย    
 
 
 
 

การบริหารอย่างมืออาชีพ 
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AC12  การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนพัฒนา       
ประเทศ สามารถวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์  เพื่อการพัฒนาได้            
อย่างเหมาะสม  และสามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาระดับนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
 กลไกการขับเคลื่อน 
 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติ 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

 

E04  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การจัดการ
อารมณ์ของตนเองและควบคุมตนเองได้ จูงใจตนเอง และใช้อารมณ์   
ให้ เกิดประโยชน์ มีทักษะทางสังคม สามารถพัฒนาความฉลาด        
ทางอารมณ์ของตนในบริบทต่าง ๆ ของสังคมได้ดี 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 
 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในแนวพุทธ 
 การเกิดความรู้สึ กต่อการพัฒนาตนเองในด้านความฉลาด          

ทางอารมณ์ 
 การประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
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M02  การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถวิเคราะห์ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ และจ าแนกลักษณะของคนได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย ์
 บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (O Personality)  
 บุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก (U Personality)  
 บุคลิกภาพแบบทัว่ไป (N Personality)  
 เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 
 

 

 

...................................................................................................................................................... 
 

 

M03  การสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน เข้าใจ
หลักการวิธีการสื่อสารที่ท าให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้ ประโยชน์ของ
การสื่อสารและการสื่อสารที่ท าให้รู้ทัศนคติต่อการกระท าของตนเองและผู้อื่น 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลกัษณะการสื่อสาร 
 ลักษณะการส่ือสารของคนตามทฤษฎขีองอีริคเบิร์น (Eric Berne)  
 ทัศนคติของคนที่มีต่อการกระท าของตนเอง และผู้อื่น 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M04  การสอนงาน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้การสอนงานที่มีส่วนส าคัญในการช่วยให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็ จ การสอนงานที่มีประโยชน์ต่อผู้บั ง คับบัญชา          
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป  
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของการสอนงาน 
 ความหมายของการสอนงาน 
 ประโยชน์ของการสอนงาน 
 คุณสมบัติของผู้สอนงาน 
 กระบวนการในการสอนงาน 
 เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M05  การให้ค าปรึกษา  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้การให้ค าปรึกษา การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้มีโอกาส
ระบายความในใจ ได้รู้จักตนเอง การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจด้วย
ตนเอง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และการปรับตน หรือปรับพฤติกรรม              
เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การจ าแนกชนิดของปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
 การใช้ทฤษฎีสมดุลในการให้ค าปรึกษา (The Balance Theory)  
 ขั้นตอนของการให้ค าปรกึษา 
 เทคนิคที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M06  การอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานทีม่ีประสิทธิภาพ  
        (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้หลักการอ านวยการ การติดตาม และการกระจายงาน เพื่อให้
งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างขวัญ 
ที ่ด ีให ้แก ่ผู ้ใ ต ้บ ังค ับบ ัญชา  การสร ้า งท ีม งาน  การติดตามงาน             
ที่มอบหมาย การติดตามงานท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา              
การกระจายงานเพื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการอ านวยการ 
การติดตามงาน และการกระจายงาน เพื่อให้ตัวผู้บังคับบัญชาได้เพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานด้วย 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และประโยชน์ของการอ านวยการ การติดตามงาน และ
การกระจายงาน 

 หลักการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน 
 ขั้นตอนการอ านวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน 
 เทคนิคการส่ังงาน 
 เทคนิคการรับค าสั่ง 
 อุปสรรคในการกระจายงาน 
 หลักการกระจายอ านาจ 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M07  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะท าให้
เกิดการตัดสินใจผิดพลาด การแก้ปัญหา และวิธีป้องกัน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห ์และการจ าแนกชนิดของปัญหา 
 ความหมาย และกระบวนการการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
 พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสินใจ 
 กระบวนการวิเคราะหป์ัญหา และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 

....................................................................................................................................................... 
 

M08  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ  
ผู้รับการประเมินยอมรับการติดตาม และการประเมินผล รวมทั้งเพื่อ
ทราบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ควรได้รับ    
การพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับงานหรือหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงานที่ไม่มีการติดตามผล   

การปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (MBS : 

Management By Support) 
 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์ 
 การให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

M09  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
เข้าใจขั ้นตอนวิธีการในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของการวางแผน 
 ระยะเวลาของแผนงาน 
 ขั้นตอนในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย 
 ตารางการจัดท าแผนงาน 
 

....................................................................................................................................................... 
 

M10  การใช้หลักการตลาดเพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของกระบวนการคิดของประชาชนกับส่วนประสม
ทางการตลาด สามารถประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับขั้นตอนกระบวนการคิด 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการคิดของประชาชนกับส่วนประสมทางการตลาด 
 การผนึกส่วนประสมทางการตลาดให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
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M12  ภาวะผู้น า (Leadership) (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อการเรียนรู้ความหมายของค าว่า “ผู้น า” และ “ภาวะผู้น า” การใช้
ทักษะการเป็นผู้น าตามสถานการณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
“เจ้านาย” และ “ผู้น า” เข้าใจหลักการสร้าง และการใช้ “บารมี” กับ 
“อ านาจ” รู้จักการใช้ทักษะเพื่อสร้างความไว้วางใจ และการเป็นผู้น า               
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความเข้าใจเกีย่วกับภาวะผู้น า (Leadership)  
 ข้อแนะน าส าหรับการเป็นผู้น าที่ด ี
 การเป็นผู้น าตามสถานการณ์ 
 ความหมายของเจ้านายและความแตกต่างระหว่าง “เจ้านาย” VS 

“ผู้น า”  
 การใช้พระเดชพระคุณ “บารม”ี VS “อ านาจ”  
 เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

M13  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (3 ชั่วโมง)   
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
ที่เกิดขึ้นอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 ท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  
 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
 วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้น าควรจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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M14  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (3 ชั่วโมง)  
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถานการณ์ความเส่ียง     
ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุได้ การบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้ได้      
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายอย่างมีสาระส าคัญ กรณีศึกษาการจัดการ
ความเส่ียงในระบบจัดซื้อในระบบราชการ         

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความเข้าใจกับความเส่ียง (Risk Management)  
 การบริหารความเส่ียง 
 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 กรณีศึกษาการบริหารความเส่ียงด้านการจัดจ้างภาครัฐ 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

M15  การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) (3 ชัว่โมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้การปรับมุมมอง และทัศนคติที่มีต่อความขัดแย้ง สามารถ
บริหารความขัดแย้ง และเจรจาต่อรองได้ดี และการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความเข้าใจกับความขัดแย้ง (Conflict Management)  
 ประเภทของความขัดแย้ง 
 สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 
 กระบวนการของความขัดแย้ง 
 เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง 
 วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
 การเจรจาต่อรอง 
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M16  การพัฒนาบุคลิกภาพ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าบุคลิกภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ  
การแสดงออกของคน และพฤติกรรมทางการท างานของคน การพัฒนา
บุคลิกภาพภายในจะเป็นการพัฒนาในเชิงความคิด การเรียนรู้ การรับรู้ 
การพัฒนาสมอง ท าให้จิตใจของคนท างานปลอดโปร่ง การพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการแต่งกาย             
การออกสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการเข้าสังคม 
รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยจะส่งผลท าให้ผู้เรียน       
มีการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพของตัวเองทั้งภายใน และภายนอก         

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Personality and Appearance)  
 การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)  
 ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise – Graceful Sitting & Body Language)  
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth – Sustainable  
     Relationship)  
 การพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพนัธ์กับบุคคลรอบข้าง 
 การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการท างาน 
 มารยาทในการเข้าสังคม (Social Etiquette)  
 มารยาทในการไปงานสังคม และงานเล้ียงทางธุรกิจ 
 ฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหารที่โรงแรม (Buffet Dinner)  
 ทักษะการพูด และการส่ือสาร (Voice Communication Skills)  
 การพัฒนาทักษะในการพูด 
 การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
 
 

 

 

..................................................................................................................................................... 
 
 

M17  การเทียบเคียง (Benchmarking)  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และหลักการของ Benchmarking 
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจถึงการประยุกต์แนวคิด และหลักการ
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อันจะส่งผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีม และองค์กรในภาพรวม 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 บทน า และความส าคัญของ Benchmarking  
 ประเภทของ Benchmarking  
 ขั้นตอน และกลวธิีในการจัดท า Benchmarking  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการสรุป และประเมนิผล 
 ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ (Action Stage)  
 การจัดเตรียมองค์กรสู่การท า Benchmarking  
 ปัญหาในการท า Benchmarking และแนวทางแก้ไข 
 จรรยาบรรณของการท า Benchmarking (Code of Conduct)  
 
 

..................................................................................................................................................... 
 
 
 

M18  การจัดล าดับความส าคัญ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้ เรียนวิ เคราะห์งานในความรับผิดชอบตามความส าคัญ          
และความเร่งด่วนของงานเพื่อให้สามารถจัดล าดับก่อนหลังของงานที่จะ
ท าได้อย่างดี สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
ในการท างานของตนเองได้ ทั้งในด้านการใช้เวลาในการท างานแต่ละงาน  
ได้อย่างเหมาะสม การไม่ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า เพื่อจัดสรรเวลา      
ในการท างาน สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลงาน
ให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมาย โดยไม่เสียคุณภาพการใช้ชีวิตส่วนตัว 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การใช้เป้าหมายเป็นเครื่องก าหนดความส าคัญของงาน 
 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลา และการท างาน 
 การจัดการงานตามล าดับความส าคัญ 
 การจัดตารางเวลาการท างาน 
 การจัดการกับเร่ืองที่ท าให้เสียเวลาในการท างาน 
 การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องส่วนตัว 
 ข้อเสนอแนะในการท างานให้ประหยัดเวลา 
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M19  องค์การแห่งการเรียนรู้  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการขององค์การ                
แห่งการเรียนรู้และเข้าใจถึงการประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู ้
 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู ้
 ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ความเชื่อมโยงขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้
 กรณีศึกษา : องค์การที่พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M20  การปรับปรุงการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อ เรียนรู้ ความส า คัญของการปรับปรุ งการท างานในองค์กร           
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน               
สามารถวิเคราะห์งาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงการท างาน และการใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์                
เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเข้าใจถึงปัจจัยความส าเร็จ 
(KSF) ที่มีผลต่อการปรับปรุงการท างานในองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และความส าคัญของการปรับปรุงการท างาน (Work 
Simplification Definition)  

 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Objectives)  
 กระบวนการในการปรบัปรุงการท างาน (Work Simplification Process)  
 เทคนิคการปรับปรุงการท างาน (Work Simplification Techniques)  
 ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการท างาน (Problem and 

Obstacle to Work Simplification)  
 ปัจจัยความส าเร็จของการปรับปรุงการท างาน (Key Success 

Factors of Work Simplification) 
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M22  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้การใช้สารสนเทศบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  และเข้าใจ         
ในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภารกิจ โดยการประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
บูรณาการหลักการ และแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ       
 การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหาร       
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน       
 สร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศ เพื่อการขับเคลื่อน

ภารกิจไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ 
 มมุมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ  

  
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M23   การบริหารงบประมาณและการเงิน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ              
มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายลักษณะของงบประมาณ และสามารถ
แยกประเภทได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงบประมาณ     
กับธุรกิจ และงบประมาณกับภาครัฐ สามารถอธิบายความแตกต่าง
ของงบประมาณทั้งสองส่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความรู้     
ความเข้าใจ สามารถอธิบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ       
ที่ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และความส าคัญของงบประมาณ      
 งบประมาณกับธุรกจิ 
 งบประมาณกับภาครัฐ       
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M24  การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย 
        (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อ เข้ า ใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถวิ เคราะห์        
ความแตกต่างของบุคคลและเข้าใจวิธีการบริหารจัดการพฤติกรรม      
ที่มีความหลากหลาย  หลักการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสนับสนุน 
บรรยากาศที่เป็นมิตรในการท างานท่ามกลางความหลากหลายและ
ความเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล       
 การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล     
 ภาวะความเปลีย่นแปลงที่ส่งผลต่องานบริหารจัดการบุคลากร       
 การส่ือสารภายในองค์กร       
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M25  การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
บุคคล  เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
ไม่ต้องท าซ้ า และมีความเข้าใจตรงกัน สามารถวิเคราะห์วิธีการท างาน 
การใช้เวลา และปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ สามารถ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนเองในการท างานได้ และสามารถจัดสรรเวลา
ให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
ทีมงาน  เพื่อสามารถสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน และประหยัดเวลาสามารถส่งต่องานให้ผู้รับงานต่อ       
(next process) ได้ทันเวลา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
สถาบัน  เพื่อสามารถท าให้สถาบันมีผลงานดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การวางแผนในการส่ือสาร       
 ทักษะที่จะชว่ยเพิ่มประสิทธภิาพของการส่ือสาร                
 การปรับปรุงการส่ือสารทีจ่ะช่วยให้การบริหารเวลาดีขึ้น                
 แบบประเมินความสามารถในการบริหารเวลา       
 ความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการบรหิารเวลา                
 เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลา                
 การจัดล าดับก่อน – หลัง การท างาน                
 การปรับปรุงอุปนิสัยที่ท าให้เสียเวลา                
 การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์                
 ข้อเสนอแนะในการท างานให้ประหยัดเวลา                
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M26  บทบาทและหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการในการบริหาร  
        จัดการภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการในภาคราชการ สามารถก าหนดวิธีการบริหาร และการน า
หน่วยงาน / ทีมงานสู่ความส าเร็จในการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายรูปแบบวิธีการบริหารราชการ      
ย ุคใหม ่ (New Public Management) ที่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการเป็นตัวเชื่อมกลาง (Linking Pin) ระหว่างผู้บริหารระดับสูง 
และผู้ปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายพร้อมค าอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551)   

 ความหมาย : บทบาทหนา้ที่ และความรับผิดชอบ   
 ความส าคัญของผู้ด ารงต าแหน่งประเภท “อ านวยการ”       
 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)       
 ทักษะในการเป็นผู้น าทีม (Team Leadership)   
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 ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ (Responsibil ity 
Accountability)       

 บทบาทผู้อ านวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่      
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M27   การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
บุคคล  เพื่อเรียนรู้ความหมายของนวัตกรรม  และสามารถระบุลักษณะ
ขององค์การที่ มี การส่ง เสริมนวัตกรรมได้  เทคนิคการคิดเพื่ อ           
สร้างนวัตกรรมนับตั้งแต่การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิด
สร้างสรรค์ และมีความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมได้ สามารถระบุ
คุณลักษณะพิเศษของการบริหารที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์การ และสามารถใช้
แนวทางในการประเมินผลนวัตกรรมในองค์การ  
ทีมงาน  เพื่อให้สามารถใช้ทักษะ และวิธีการคิดที่หลากหลายต่อยอด 
เพื่อสร้างนวัตกรรมและมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันมากขึ้น  
สถาบัน   องค์การจะมีผลงานนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 ความหมายของนวัตกรรม และคุณลักษณะขององค์การที่มี       
การส่งเสริมนวัตกรรม 

 เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
 คุณลักษณะพิเศษของการบริหารที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์การ 
 การประเมินผลนวัตกรรม 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

M28   เทคนิคการน าเสนอ  (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
บุคคล  เพื่อให้สามารถระบุประเภท และวัตถุประสงค์ วางแผน การน าเสนอ
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายถึงแนวทางในการน าเสนอ 
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ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารและเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาเสียง 
และภาษาท่าทางเพื่อการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดท า PowerPoint ที่ถูกต้องและสื่อประเภทอื่นและ
สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทีมงาน  เพื่อสร้างทีมงานที่สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และ
สรา้งความเข้าใจในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานในองค์การ 
สถาบัน เพื่อให้องค์การสามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ประเภท และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 
 การวางแผนการน าเสนอให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการน าเสนอที่มีประสิทธภิาพ 
 แนวทางการพัฒนาเสียง และภาษาท่าทาง 
 หลักเกณฑ ์และแนวทางในการจัดท า PowerPoint ที่ถูกต้อง 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

 

M29  การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)  (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
บุคคล   เพื่อให้บุคลากรมีมุมมอง  ทางเลือกของการท างานในรูปแบบ   
ที่ เหมาะสม และมีการพัฒนาความรู้  ทักษะและประสบการณ์       
รวมทั้งมีเครือข่ายที่ปรึกษาสนับสนุน และแก้ปัญหาการท างาน  
งาน  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว       
มีประสิทธิภาพ และการท างาน มีความเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์       
การร่วมคิดร่วมท า การยอมรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกัน  
องค์กร   เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น  และก้าวหน้าไปพร้อม  ๆ 
กันอย่างมั่นคง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
ประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 เครือข่าย  
 พันธมิตร 
 การใช้เครือข่ายและพันธมิตรในการบริหารงาน 
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M31  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญของการสื่อสาร สามารถก าหนด
แนวทางในการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย ความส าคัญในการส่ือสาร 
 อุปสรรคที่ท าให้การส่ือสารล้มเหลว 
 การส่ือสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม 
 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงาน 
 

 

.......................................................................................................................................................  
 

M32     มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์    
ในการท างาน เข้าใจคุณสมบัติของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระบวนการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้หลักการพื้นฐานวิธีการสร้างและสิ่งที่ควรระวังในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง   
ในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย ความส าคัญ และประโยชนข์องการมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 คุณสมบัติของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และกระบวนการพัฒนาตนเอง

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 หลักการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และข้อควรระวังในการสร้าง        

มนุษยสัมพันธ์ 
 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน 
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M33  การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน  (6 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการวางแผน   
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจองค์ประกอบ และขั้นตอน / 
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน สามารถเขียน
โครงการอย่ า ง ง่าย  การติดตามผล  และประเมินผลโครงการ              
ได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ 
 การเขียนโครงการ 
 การด าเนินการโครงการตามแผน 
 การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

AC08   บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
           ประเทศ (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
บุคคล   เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญ  และผลกระทบของกระแส    
การเปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีต่อความจ าเป็นของ
ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สามารถ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในอนาคต สามารถวิเคราะห์นโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาระบบราชการไทย   
ให้พร้อมต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สามารถวิเคราะห์และมองเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ   และ         
การพัฒนาข้าราชการไทยให้มีบทบาทเชิงรุกในการปฏิบัติราชการ         
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
สามารถปฏิบัติราชการในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศ  
 
 
 
 

การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 
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องค์กร   เพื่อให้ส่วนราชการมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศที่ท้าทาย สามารถปรับยุทธศาสตร์  นโยบาย
แผนงาน และโครงการขององค์กรในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางของประเทศในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ 
ระดับโลกและส่วนราชการสามารถทบทวน  และก าหนดแนวทาง         
ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล  และ
การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป   
ตามทิศทางของประเทศในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก 
ประเทศชาติ   รัฐบาลสามารถปรับยุทธศาสตร์ และนโยบายของประเทศ
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคอาเซียน  และ
ระดับโลก  และรัฐบาล สามารถทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบราชการ   

การพัฒนาข้าราชการ และก าลังคนภาครัฐ ให้พร้อมที่จะสนับสนุน         
ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวโน้มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลกในทศวรรษที่ผ่านมา 
 ประสบการณ์ของต่างประเทศในการพัฒนาระบบราชการและ

การสร้างความพร้อมของข้าราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 การประเมินผลนวัตกรรม 
 ความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ในอนาคต 
 แนวโน้มการพัฒนาระบบราชการไทย และการสร้างความพร้อม

ของข้าราชการไทยเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต 
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  บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ : กรณีตัวอย่างการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       
ป ี2558 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

E13  บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
       (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให้ผู ้บังคับบัญชารู ้บทบาทของตนเอ งในการรักษาวินัยของ     
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และให้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาวินัย
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารู้เทคนิควิธีการ    
ที่จะสามารถรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผล โดย  
มีความคาดหวังว่า หากผู้บังคับบัญชาด าเนินการในการรักษาวินัย        
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดีแล้ว การกระท าผิดวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
จะลดลงหรือไม่มีการกระท าผิดวินัยเลย 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการ และแนวคิด 
 บทบาทผู้บังคับบัญชา 

 

 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

E14  การเป็นข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้สถานภาพของข้าราชการ บทบาทของข้าราชการ และ
ประโยชน์ที่ข้าราชการจะได้รับรวมทั้งการปฏิบัติตนของข้าราชการ       

ตามความมุ่งหวังในบั้นปลายของชีวิตข้าราชการได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 สถานภาพของข้าราชการ 
 บทบาทของข้าราชการ 
 ประโยชน์ของการเป็นข้าราชการ 
 การปฏิบัติตนของข้าราชการ 
 ธงชัยแห่งชีวิตขา้ราชการ 
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E15  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เข้าใจที่มา หลักการ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท หลักทศพิธราชธรรม และลักษณะของคนดี รวมทั้ง
ความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย   
 

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง 
 การน้อมน าพระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทเป็นแนว

ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการที่ดี 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของข้าราชการ  
 
 

 

….................................................................................................................................................... 
 

EC01   เศรษฐกิจพอเพียง  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเป็นการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาด าเนินการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  และ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการน าพาประเทศ           
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข
ด้วยการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การรับราชการ        
มีความเป็นมืออาชีพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด ารงชีพ          
อย่างพอเพียง มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถ       
ในการให้บริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ 
 การน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นหน่วยงานภาครัฐ 
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M11  ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของระบบราชการไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการไทย และตระหนักในความส าคัญของการเป็นข้าราชการไทย 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ประวัติศาสตร์ราชการไทย และขา้ราชการพลเรือนไทย 
 ความเป็นมาของกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
 การเป็นข้าราชการ 

 สิทธิ และหน้าที่ของขา้ราชการ 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC34  ระบบราชการไทย (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการไทย และ
กระบวนการบริหารราชการไทย ตลอดจนองค์กรบริหารราชการไทย
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ระบบการบริหารราชการไทย 
 กระบวนการบริหารราชการไทย 
 องค์กรบริหารราชการไทย 
 
 

….................................................................................................................................................... 
 
 

 

PC35  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  แนวคิด ขั้นตอน และ      
การประเมินผลในการบริหารผลงาน หลักการ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ
ราชการเพื่อความเป็นเลิศในการบริการประชาชน เข้าใจวัฒนธรรม   
และค่านิยมที่ดีในการท างานเพื่อประชาชนของข้าราชการ เข้าใจถึง
หลักการ องค์ประกอบ และแนวทางการวางแผนตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานได้ถูกต้อง และครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การบริหารผลงาน 
 สู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน 
 วัฒนธรรม และค่านยิมในการท างานเพือ่ประชาชน 
 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 

G01  ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของการที่จะต้องมองละเอียดแยกแยะกลุ่ม 
“ประชาชน” มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร หรือมีความต้องการ
อย่างไร เพื่อการตอบสนองอย่างเหมาะสม เพื่อเรียนรู้บทบาท คุณลักษณะ 
ความสนใจ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย สามารถเรียนรู้ 
ได้ว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมท าให้ผู้หญิง และผู้ชายแตกต่างกัน
สามารถยกตั วอย่ างถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นหากไม่ ได้ น าเอาวิ ถี               
และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างระหว่างหญิงและชาย มาประกอบ           
การพิจารณาในการท างาน และเรียนรู้ความส าคัญของการบูรณาการ     
มิติหญิง ชาย หรือความเป็นหญิง ความเป็นชายในกระบวนการท างาน 
และการบริหารงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ในโลกการท างาน 
 ผู้หญิงผู้ชาย 
 บทบาทพฤตกิรรมเจตคติของชายหรือหญิง 
 แล้วเกี่ยวอย่างไรกับการท างาน 
 ใส่ “เลนส์ Gender” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 

26



 

G02  การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้ และสามารถน าไปปรับใช้กับการท างานได้อย่างมีความสุข 
และมีประสิทธิภาพ รวมถึ งมีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ               
ในการท างานที่ด ี

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน 
 รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ 
 ว ัฒนธรรม  /  ประเพณี /  ส ังคม  /  ความเชื ่อ  /  ธรรมเนียม      

การปฏิบัติกับการล่วงละเมิดทางเพศ 
 สถานการณ์ / สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย 
 ผลกระทบเมื่อมีการล่วงละเมิดทางเพศจากการท างาน 
 กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 กระบวนการร้องทุกข์ และแนวทางป้องกัน และการแก้ไขปัญหา  

การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน 
 
 
 
 

  
 
 

E17  การสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซ่ึงเป็นข้อท้าทาย
ส าคัญของประเทศในขณะนี้ สืบเนื่องมาจากการเติบโตของประชากร     
ที่มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันใกล ้โดยเป็นผลมาจากการเกิดน้อยลง 
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การตายลดลง มีการหดตัวของก าลังแรงงาน โครงสร้าง
ครอบครัวเปลี่ยนแปลง เหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา นโยบาย
ภาครัฐที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ท าให้
สังคมเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อที่จะสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่
มั่นคง น าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรประเทศไทย  
 ผลกระทบเมื่อสังคมสูงวัย  
 กรณีศึกษาของการตอบสนองเชิงนโยบายจากประเทศต่าง ๆ  
 ข้อพิจารณาเชิงนโยบายของภาครัฐฯ 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC01  การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  (6 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้พัฒนาการของแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ความส าคัญของทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคล     
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถอธิบายกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห์    
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ได้ และเพื่อให้
สามารถระบุสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะใหม่ 
ส าหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ เจา้หน้าที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ความส าคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” : กุญแจสู่ความส าเร็จของการ

บริหารองค์กร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
 สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC03  ระบบพิทักษ์คุณธรรม  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้

 

เพื่อให้สามารถอธิบายความหมาย และความส าคัญของระบบพิทักษ์
คุณธรรม รวมทั้ งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล           
แนวคิด และการด าเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได้ และสามารถระบุ
ข้อบัญญัติเกี ่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)       
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได ้
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม 
 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในต่างประเทศ 
 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทยก่อนการต้ัง  ก.พ.ค.  
 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC04  สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สมรรถนะกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของงาน   
หรือของคน สามารถวิเคราะห์หน้าที่ สมรรถนะหลักในการท างาน
รวมถึงอธิบายหลักการ และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความรู้เรื่องสมรรถนะ 
 สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย 
 การก าหนดสมรรถนะ 
 การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC05  HR Scorecard  (6 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่ออธิบายความหมายและความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ในฐานะ  
ที่เป็น   “ทุนมนุษย์” Human Resource Scorecard กับการพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอธิบาย
การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ และจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะ      
ขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard  

 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง    
HR Scorecard  

 
 

..................................................................................................................................................... 
 

PC08  การบริหารค่าตอบแทน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่ออธิบายความหมาย   และองค์ประกอบของค่าตอบแทน ตลอดจน
เป้าหมาย แนวคิดหลักการ และกระบวนการบริหารค่าตอบแทน      
เพื่อ เรียนรู้แนวทางการจัดท าโครงสร้างเงินเดือนและระบุ ลักษณะ
โครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้งแนวคิด และวิธีการของระบบ
บริหารค่าตอบแทนใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน 
 แนวคิด และกระบวนการบริหารค่าตอบแทน 
 แนวทางการจัดท าโครงสร้างเงินเดือน 
 ระบบบริหารค่าตอบแทนใหม ่
 
 

..................................................................................................................................................... 
 
 

PC09  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของการสรรหา
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิดได้ และตระหนักถึงความส าคัญของการน า
การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิดมาใช้ในราชการไทย สามารถ
อธิบายรูปแบบ  และกระบวนการสรรหา  และเลือกสรรข้าราชการตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิดได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
 ประเภทของการสรรหา 
 ข้อกฎหมายที่เป็นแนวปฏบิัติในปัจจุบัน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การสรรหาและเลือกสรรระบบเปิด และมาตรฐานในการด าเนินการ 
 เครื่องมอืในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ความเส่ียงที่อาจะเกิดขึ้นในการด าเนินการ และเง่ือนไขความส าเร็จ

ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC12  การประเมินผลการปฏิบติังาน  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เป้าหมายและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ  และระบบการประเมินผล     
การปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได้   สามารถระบุขั้นตอนการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  แนวคิด วิธีการประเมินสมรรถนะ และหลักการ   
แจ้งผลการประเมิน และน าไปปรับใช้ได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 การประเมินสมรรถนะ 
 การแจ้งผลการประเมิน 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC13  จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถอธิบายกรอบแนวคิดของการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งเกิดความความตระหนักถึง
ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
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 ในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของประชาชน และของรัฐ  
เพื่อเป็นการยกระดับนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีความเป็น
มืออาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดในการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 

 การศึกษาแนวคิด และหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ความเป็นมาของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 การด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ 
 ความหมาย และพฤติกรรมของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ และกลไกในการสร้าง       

การบริหาร และการควบคุม 
 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC14  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้อธิบายถึงความจ าเป็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ 
สามารถอธิบายกระบวนการด าเนินการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลพร้อมทั้งประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรม และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ความส าคัญของการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการ และเทคนิคการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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PC18  คุณภาพชีวิตในการท างาน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
 

เพื ่อให้ได้เรียนรู ้และเข้าใจถึงแนวคิดเรื ่องคุณภาพชีวิต  พร้อมทั ้ง  
สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของคุณภาพชวีิตกับการท างาน 
 คุณภาพชีวิตกบัการท างาน 
 ความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างาน 
 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับคุณภาพชวีิตการท างาน 
 การศึกษาที่เกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวติการท างาน 
 ตัวอยา่งการพัฒนาเกีย่วกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพยีง 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเลือกใช้
เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและการประยุกต์ 
หลักการ และเทคนิควิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อน าไปใช้         
ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การพัฒนาสมรรถนะกบัการบรหิารผลการปฏิบัติงาน 
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PC20   การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
         (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการ   
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

 

PC21  การจัดท าตัวชี้วัด  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้การ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทาง  และเป้าหมาย
ขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการก าหนดตวัชี้วัด 
 วิธีการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเปา้หมายรายบุคคล 
 ข้อแนะน าในการก าหนดตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมายรายบุคคล 
 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

PC24  การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยจะชี ้ให ้เห ็นถ ึงความส าค ัญของการสื ่อสารต ่อความส า เร ็จ           
ในการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
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หลักการแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง เครื ่องมือในการฝึกฝนทักษะการสื ่อสาร     
ในการท างานในบทบาท และสถานการณ์ต่าง ๆ    

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และความส าคัญของการส่ือสารขององค์กร 
 บริบทต่าง ๆ ของการส่ือสารองค์กร 
 หลักแนวคิด และแนวทางในการส่ือสารขององค์กรเชิงกลยุทธ์ 
 แบบฝึกฝน และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC25  การก าหนดต าแหน่งและการประเมินค่างาน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมตรงตามภารกิจ                  
และเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อจะได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิด และรูปแบบการก าหนดต าแหนง่ 
 ระบบจ าแนกต าแหน่ง : แนวคิด และการปฏิบัต ิ
 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 การวิเคราะห์ต าแหน่ง 
 การประเมินค่างาน 
 หลักเกณฑ ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 
 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC26  การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกลู  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่ อ ให้ เข้ า ใจรูปแบบการจั ดสวัสดิก ารและประ โยชน์ เกื้ อกู ล            
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ภาพรวมคา่ตอบแทน 
 สวัสดิการหลักแบ่งเป็นกี่ประเภท 
 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 การนับเวลา 
 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
 สวัสดิการหลักที่เป็นตวัเงิน 
 บ าเหน็จบ านาญ 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)  
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC27  การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ภารกิจหลักของนักทรัพยากรบุคคล                
ในแต่ละด้าน  บทบาทใหม่ของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และสามารถน า
หลักการ และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์   
ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวความคิดเกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 บทบาทใหม่ของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
 มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

PC28  ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

บุคคล   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารก าลังคน
คุณภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และด าเนินการตาม
ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนราชการ   เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ และ 

เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการ / แนวคิดของระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพ 
 การบริหารก าลังคนคุณภาพเชิงรุกในส่วนราชการ 
 การวางแผนก าลังคนคุณภาพ  (P : Planning) 
 การสรรหา และคัดเลือกก าลังคนคุณภาพ (R : Recruiting & 

Selecting) 
 การเสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ    

ในการบริหารก าลังคนคุณภาพ (I : Institutionalizing) 
 การพัฒนาก าลังคนคุณภาพ  (D : Developing) 
 การติดตามการใช้ประโยชน์ก าลังคนคุณภาพ (M : Monitoring & 

Evaluating) 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

PC29  ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

บุคคล  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้ และเข้าใจบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ  
ส่วนราชการ  เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ภาพรวมระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 

 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผล        
การปฏิบัติราชการ 

 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
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PC30  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  (5 ชั่วโมง)  
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

บุคคล  เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการ ทฤษฎี กระบวนการและขั้นตอน
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล และสามารถวิ เคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการน า
แผนพัฒนารายบุคคลไปใช้ 
ทีมงาน  เพื่อสามารถให้ค าแนะน าเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สถาบัน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม ขององค์กร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างคุ้มค่า 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของการพัฒนา 
 ขั้นตอนหลักในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
 การส่งเสริมการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลในหน่วยงาน 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

PC31  ความรู้พ้ืนฐานการบรรจุและแต่งต้ัง  (3 ชั่วโมง)  

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

บุคคล  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   และวิธีการ     
ในการบรรจุและแต่งตั้ง  สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้าที่ของส่วนราชการ          
และสามารถน าตัวอย่าง และกรณีศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 
ทีมงาน   เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเพื่อนร่วมงานได้  และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 
ส่วนราชการ   เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล           
ของส่วนราชการที่เกิดขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักปฏิบัตขิองการแต่งตั้ง 

 เง่ือนไขของการแต่งตั้ง  

 การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในต าแหน่ง  

 

  
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC32  การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน Job Description  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน       
 การวิเคราะห์งานกับแบบบรรยายลักษณะงาน       
 กระบวนการ และเทคนิคในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน      
 องค์ประกอบ และวธิีการจัดท าแบบบรรยายลกัษณะงาน     
 การใช้ประโยชนจ์ากแบบบรรยายลกัษณะงาน       
 ค าถามที่พบบอ่ย       
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC33  การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของทุนรัฐบาล ความเป็นมาของทุน
เล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล และผลที่ได้รับจากการส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาในต่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาลในการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของ ก.พ. และส านักงาน ก.พ. เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมาย และหลักการของการสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล
ความแตกต่างของทุนรัฐบาลแต่ละประเภท เรียนรู้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบแข่งขัน หลักสูตร  และวิธีการด าเนินการสอบ เกณฑ์การตัดสิน 
และข้อผูกพันในการรับทุนของทุนส าหรับบุคคลทั่วไป ซ่ึงประกอบด้วย 
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ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนระดับปริญญา และ
ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
(ทุน UIS) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ์  และวิธีการ
คัดเลือก และข้อผูกพันในการรับทุนส าหรับข้าราชการ  เพื่อไปศึกษาวิชา
ในประเทศ และทุนส าหรับข้าราชการแบบฝึกอบรม เข้าใจหลักเกณฑ์   
และเง่ือนไขการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ตลอดจนเรียนรู้ช่องทางประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลทาง  website 
และช่ วงระยะเวลาของการประกาศรับสมัครทุนประเภทต่ าง ๆ                  
ของส านักงาน ก .พ.  

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนรัฐบาล       
 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการก าหนดอ านาจหน้าที่

ของ ก.พ. และส านักงาน ก.พ 
 การสรรหา และเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)       
 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)       
 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
 ทุนเล่าเรียนหลวง       
 ทุนระดับปริญญา       
 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา

ในประเทศ (ทุน UIS)       
 ทุนส าหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา       
 ทุนส าหรับข้าราชการ แบบฝึกอบรม 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

PC37  สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเรียนรู้ความหมายของสมรรถนะในข้าราชการพลเรือน เข้าใจ
สมรรถนะหลัก และระดับสมรรถนะในราชการพลเรือน รวมทั้งเข้าใจ
ความหมาย คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และแนวทางการพัฒนาตนเอง 
ตามสมรรถนะหลักในราชการพลเรือนได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
 การก าหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงาน 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 บริการที่ดี 
 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC38   การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการสร้าง
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารง
ต าแหน่งเป้าหมาย  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนพัฒนาก าลังคน
คุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 

ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การศึกษาปจัจยัพื้นฐาน  
 การวิเคราะห์งาน  
 การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 การจัดท าแบบสั่งสมประสบการแ์ละผลงาน  
 การจัดท าแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

PC39  ความรู้พ้ืนฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

หลักสูตรนี้ มีเป้าหมายเพื่อใหบุ้คลากรภาครัฐสามารถเข้าใจความหมาย
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และความส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อบุคคล องค์การ และสังคมโดยรวมได้  สามารถระบุ
ถึงความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
ทั้งในต่างประเทศและในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทย 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 

ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การจัดหาทรพัยากรบุคคล  
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 การประเมินและการบริหารผลงาน  
 การบริหารค่าตอบแทน  
 การด ารงรักษาและการบริหารการออกจากงาน  
 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

PC40  การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (3 ชั่วโมง)   
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร   
ในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับการวิเคราะห์องค์การ (Organization analysis)  
วิเคราะห์งาน (Task analysis) และวิเคราะห์บุคคล (Person analysis) 

เพื่อให้มีการจัดฝึกอบรมที่สอดคล้องกับทิศทางและความจ าเป็นหรือ
ความต้องการทั้งในระดับองค์การ งาน และตัวบุคลากรที่ครองต าแหน่ง 
(incumbents) 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ  เจา้หน้าที่ของรัฐ  บุคคลทั่วไป 

ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและการเรียนรู้  
 แหล่งที่มาของความต้องการหรือความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
 กรณี ศึกษาของ 3 ตัวแบบที่น ามาวิ เคราะห์หาความจ าเป็น           

ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้  
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LA02  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ เข้าใจแนวคิด หลักการ สาระส าคัญ และประโยชน์ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สามารถระบุผลกระทบของการใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารต่อสังคมได้  และเข้า ใจแนวทาง          
การด าเนินงานที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความเข้าใจกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ      
พ.ศ. 2540  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  

 การน าไปประยุกต์ใช ้
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

LA03  สิทธิมนุษยชน  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย และแนวความคิด 
 ความเป็นมาของสิทธิมนษุยชน 
 ความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล 
 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน 
 กติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
 สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบัติราชการ 
 สิทธิมนุษยชนกบัวิถีชวีิต 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายและระเบียบราชการ 
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 กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 เข้าใจแผนสิทธิมนุษยชน 
 
 

 

..................................................................................................................................................... 
 

LA04  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของค าว่า จริยธรรม  การปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 
กับประมวลจริยธรรม  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประมวล
จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง  ไม่ประพฤติผิดประมวลจริยธรรม   และ
สามารถน าไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
 

ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของจริยธรรม และความส าคัญของจริยธรรม 
 จรรยาข้าราชการกับจรรยาบรรณข้าราชการ 
 วินัย 
 สภาพปัญหาการรักษาคุณธรรมจรยิธรรมในภาครัฐ 
 จริยธรรมข้าราชการ 
 หน้าที่ข้าราชการต่อประมวลจรยิธรรม 
 หน้าที่ส านักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรม 
 หัวหน้าสว่นราชการ และผู้บริหารส่วนราชการ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
 บทบาทของคณะกรรมการจรยิธรรม / หัวหน้าสว่นราชการ 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

LA05  บทบาทหน้าท่ีของส่วนราชการระดับกระทรวง (5 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ บุคคล  เพื่อให้บุคลากรมองเห็นภาพรวมบทบาทหน้าที่ของกระทรวงได้
ครอบคลุม และสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเหมาะสมกับ       
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
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งาน  เพื่อการจัดระบบงาน  / กระบวนงานให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อการจัดท าแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับการท างานตามบทบาทหน้าที่  
องค์กร   เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้าง และอัตราก าลังที่รองรับการท างาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม อันจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การจัดระเบียบและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในการบริหารราชการ 
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในการบริหาร

งบประมาณ 
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในภารกิจที่ก าหนด

ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

LA07  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื ่อให ้เร ียนรู ้หล ักการ ขั ้นตอน กระบวนการบริหารงานบุคคล       
และเข้าใจสิทธิการลา หลักเกณฑ์ และข้อควรค านึงเกี่ยวกับการลา     
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ เข้าใจหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข
ของสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ และรู้ถึงหลักการ แนวทาง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ และการปฏิบัติงาน          
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การบริหารงานบุคคล 
 สิทธิการลาของข้าราชการ 
 สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ 
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 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ 
 การจัดซ้ือจัดจา้ง และการบริหารพัสด ุ
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
   
 

LA08  กฎหมายพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้เรียนรู้ความเป็นมา หลักการของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ให้เข้าใจหลักการ และเหตุผลในการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์ทั่วไป การบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือน ความเป็นมา หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ รวมทั ้ง      
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ 
 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 
 

 
 
 

 
 
 

AC02  การท าข้อตกลง  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบต่าง  ๆ  
ของความตกลง รวมถึงผลผูกพัน และหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากความตกลง 
เพื่อให้มีทักษะและความเข้าใจหลักการและบริบททางกฎหมายของ    
 
 
 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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การท าความตกลงทั้งกฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศ       
โดยสามารถน ามาปรับใช้ในการยกร่างความตกลงได้อย่างถูกต้อง     
บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความพึงพอใจของภาคีความตกลง 
และเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอน  และกระบวนการในการท าความตกลง     
ทั้งภายในประเทศ  และระหว่างประเทศ  ตั้งแต่การยกร่าง แลกเปลี่ยน
ร่าง ตรวจแก้  และจนถึงการมีผลใช้บังคับของความตกลงอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์     
ใช้เพื่อทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ ในการท า
ความตกลง  อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันปัญหา          
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการ และรูปแบบของข้อตกลง       
 กฎหมาย และภาษาเฉพาะในขอ้ตกลง       
 การยกรา่งข้อตกลง       
 การตรวจสอบรา่งข้อตกลง     

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

AC04  การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  (3 ชั่วโมง)  

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เรียนรู้ถึงผลกระทบ     
ทั้งทางบวก และทางลบของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี
ต่อประเทศไทย และสมาชิกอื่น เพื่อให้ข้าราชการสามารถบริหารจัดการ
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม                  
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของพหุสังคมวัฒนธรรม       
 ความส าคัญของการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การอยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลาย      
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 ทัศนคติ ค่านิยมเชิงบวก และการมองคุณค่าของความแตกต่าง          
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรม และการเคารพในความหลากหลาย      
ของความแตกต่าง       

  วัฒนธรรม ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน       

 กรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

....................................................................................................................................................... 
 

AC05  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียนส าหรับข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ       
ในประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์ 
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน และชีวิตประจ าวันได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 I = Identification รู้จักตัวเอง       
 A = Awareness รู้จักอาเซียน       
 M = Mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิด       
 C = Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถ       
 U = Utilizations ฉลาดในการใช้ประโยชน์       
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

AC06  ความมั่นคงชายแดน  (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมด าเนินภารกิจที่รับผิดชอบอย่างสอดคล้อง
กับแนวนโยบายที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์  
หน่วยงานราชการ     เพื่อให้หน่วยงานราชการได้รับผลส าเร็จตาม
แนวนโยบายยุทธศาสตร์ และกรอบแผนที่ก าหนด และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของฝ่ายบริหาร และภาคส่วนต่าง ๆ นอกภาครัฐ  
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ผลประโยชน์แห่งชาติ    ทุกภาคส่วนตระหนักถึ งความส าคัญและ           
ร่วมสร้างพลังความร่วมมือ  เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กรอบแนวคิด ทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กร และกลไกส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน 
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ชายแดน 
 มุมมองของรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อ

ประเทศไทย 
 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงชายแดน 

 

....................................................................................................................................................... 
 

AC07  เศรษฐกิจชายแดน  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ บุคคล   เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดน เข้าใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปิดการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
และเข้าใจนโยบาย กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติของประเทศไทย  และ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพล 
เศรษฐกิจชายแดน   เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ของการค้าชายแดน สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนได้  
ทีมงาน   เพื่อพัฒนาความสามารถการส่งต่อ งานให้ผู้รับงานต่อ            
(next process) ได้ทันเวลา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน 
ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานแก่องค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 สถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนในประเทศไทย  
 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจชายแดนไทย 
 นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับ         

  การค้าชายแดนของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน  
 ปัญหา และอุปสรรคของการค้าชายแดนของไทย 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
 
 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................... 
 
 

AC09  การท างานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างานในบริบทนานาชาติได้
เข้าใจถึงความส าคัญด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนในการเป็นประชาคม
อาเซียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานในวัฒนธรรม  
ที่มีความแตกต่าง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้  อะไรคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ประวัติความเป็นมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอย่างไร     

 อะไรคือจุดร่วมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 อะไรคือสภาวะแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ อันน าไปสู่การก่อตั้ง จุดประสงค์ ความมุ่งหมายและ
หลักการส าคัญของอาเซียน 

 อะไรคือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ 
“อาเซียน” 

 อะไรคือ “ประชาคมอาเซียน” 
 อะไรคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community หรือ AEC) 
 ประเด็นส าคัญด้านกฎหมายเกี่ยวกับ AEC 
 อะไรคือเครื่องมือทางกฎหมายที่ส าคัญในการท าให้ AEC บรรลุผล 
 
 
 
 
 

50



 

 AEC มีมาตรการปกป้อง (Safeguard Measures) หรือไม่ 
 การเลือกปฏิบัติภายใต้ AEC มีหรือไม่ 
 อะไร คือ กฎหมายในกรอบอาเซียน 
 อะไร คือ “ตราสารอาเซียน” (ASEAN Instruments) 
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีสาระ และความส าคัญอย่างไร 
 ระบบการระงับข้อพิพาทของอาเซียน 
 อะไรคือลักษณะพิเศษของการระงับข้อพิพาทในกรอบอาเซียน 
 การตีความกฎบัตรอาเซียน 
 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับตราสารอาเซียน 
 สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน 
 การค้าชายแดนในกรอบอาเซียน 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

AC10  สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (5 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปด้านสิทธิมนุษยชน 
ตระหนักถึงความส าคัญ และปัญหาการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน        
ที่เกิดขึ้นในอาเซียน สามารถวิเคราะห์  และเชื่อมโยงความส าคัญ      
ของหลักการสิทธิมนุษยชนต่อประชาคมอาเซียนได้ เสริมสร้าง       
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ     
ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ  และสามารถวิเคราะห์        
ถึงความท้าทายในประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน   เมื่อมีการ เข้ าสู่        
ประชาคมอาเซียน  พร้อมทั้ งวิ เคราะห์ถึ งแนวทางในการจัดการ        
ความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าว  
 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  
 หลักการสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน 
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 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 
 แนวโน้มของการพัฒนากลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   

ในอาเซียน 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

AC11  ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และประโยชน์ของการรวมกลุ่มประเทศ   
ในภูมิภาค เช่น EU และ ASEAN 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 แนวคิดการรวมกลุ่มในภูมิภาค  
 ตัวอยา่งของการรวมตวั และประโยชนท์ี่ได้รับจากการรวมตวั 
 ความพยายามของ ASEAN 
 การขยายความร่วมมือของ ASEAN เป็น ASEAN +3 +6 +8 
 การก่อตั้ง ASEAN Community 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................... 
 

 
 

 

 

AC13  ทัศนคติเชิงบวกกับการท างานยุคอาเซียน  (5 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่ อให้ เข้ าใจความหมายของการมีทัศนคติ เชิ งบวกอย่ างแท้จริ ง                 

สามารถเลือกสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้ดีขึ้น 
และก าหนดวิธีการจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยการพัฒนา EQ  ได้        
ด้วยตัวเอง สามารถสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่      
กับการเผชิญปัญหาและอุปสรรคได้ และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง
ให้เป็นนักคิดเชิงบวกใน  Style  ของตัวเอง  สนุกกับการคิดเชิงบวก    
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงมองเห็นเป็นโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจ
ความหมายของการเปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี  

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ส ารวจแนวความคิดของตัวเอง 
 การเรียนรู้เรื่องทัศนคติเชิงบวก 

 
 
 
 

52



 

  การสร้างทัศนคติที่ดีกับการท างาน 
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก 
 การประยกุต์ใช้กับสถานการณ์จริง 

....................................................................................................................................................... 
 

 

AC14  รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื ่อให ้ผู ้เร ียนม ีความรู ้ความเข ้าใจเกี ่ยวก ับประเทศอ ินโดนีเซ ีย      
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา หรือท างาน      
ในประเทศอินโดนีเซีย สร้างความเข้าใจในการสื่อสาร และหลีกเลี ่ยง
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย 
 การศึกษา 
 ข้อควรกระท า และไม่ควรกระท า 
 เอกสารอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC15   หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปที่ควรทราบ 
          (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ บุคคล    เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน       
ที่ เกี่ ยวข้องกับชีวิตคน  ตั้ งแต่ เกิดจนถึงเสียชีวิต มีความสามารถ            
ในการใช้กฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจ 
บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แทรกอยู่ในบริบทภายในรัฐ 
องค์กร        เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ต้องท างานร่วมกัน
มีความเข้าใจและเห็นภาพรวมของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในระดับ
ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของต่างประเทศ  

และองค์กรทีม่ีความพร้อมในการท างานในบริบทระหว่างประเทศ      
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 คนเกิด 
 การด ารงชีวิต 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การคุ้มครองชีวิตกรณีมีข้อพิพาท 
 การเสียชีวิต 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

AC16  ประชากรสงูวัยในอาเซียน : ความเหมือนท่ีแตกต่าง  (3 ชัว่โมง)   

เป้าหมายการเรียนรู ้    เพื่อให้สามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
เข้าใจความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร  และ
อัตราส่วนพึ่งพิงได้ เข้าใจการพยากรณ์ทางประชากรศาสตร์ และการก้าวเข้า
สู่สงัคมสูงอายุของประเทศในอาเซียนที่ไม่เท่าเทียมกัน เข้าใจผลกระทบ
ของปันผลทางประชากรที่ 1  และปันผลทางประชากรที่ 2  ต่อระบบธุรกิจ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคจากสังคมสูงอายุ 
ต่อระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถเปรียบเทียบปัญหา
และโอกาสระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลังพัฒนา      
กับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ และสามารถอธิบายประเด็นส าคัญส าหรับการ
เตรียมความพร้อมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกับการก้าวเข้า
สู่สังคมสูงอายุได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับสังคมสูงอาย ุ
 การก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียน  
 บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้วในด้านผลกระทบจากการเข้าสู่

สังคมสูงอายุ   
 สังคมสูงอายุในประเทศอาเซียน : ปัญหา และโอกาสที่เหมือนหรือ

แตกต่างกัน   
 มาตรการรับมือการก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแล้ว    
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AC17  จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน  (3 ชั่วโมง)  

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้ งตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน                
อย่างแท้จริง และเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่าง
ครอบคลุม  ทั้งในด้านประวัติศาสตร์  เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
โครงสร้างสังคม และสามารถเชื่อมโยงประเทศต่าง  ๆ  เข้ากับความเป็น
ประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับประเทศไทย โดยผลการเรียน                
ในวิชานี้จะน าไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง และลึกซ้ึงถึงความส าคัญ          
ของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกทุกประเทศ ท าให้ผู้เรียน
สามารถเตรียมตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต       

เพื่อเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย : ความเท่าเทียมและความท้าทาย  
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน       

 ประเทศไทยกับการด าเนินงานดา้นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน       
 ความส าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม : บทเรียนจาก     

รัฐชาติสู่ภูมิภาคอาเซียน      
 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................  

 

 

 
 

AC18  จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 
         (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้เข้าใจวิถีไทยด้านการส่งเสริมเกื้อกูลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วิถีไทยด้านปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เข้าใจ
ทัศนคติและจิตส านึกของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถ
ตระหนักรู้ถึงการพัฒนาวิถีไทยให้สอดคล้องกับบริบทของวิถีอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : การเกื้อหนุนและการส่งเสริม       

 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : ปญัหาและอุปสรรค 
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 Mindset ว่าด้วยจิตส านึก และทัศนคติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน      

 Mindset ว่าด้วยจิตส านึก และทัศนคติของประเทศเพื่อนบ้านต่อไทย       

 วิถีไทยกับวิถีอาเซียน : การพัฒนาตนเองสู่วิธีอาเซียน       
 

..................................................................................................................................................... 
  

AC19  อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN)    และประชาคมอาเซ ียน (ASEAN 
Community)     ในหมู่ข้าราชการ  เพราะข้าราชการเป็นคนกลุ่มแรก        
ที่ต้องมีความรู้ พร้อมก่อนพลเมืองกลุ่มอื่น เพื่อให้ข้าราชการได้ส่งต่อ
ความตระหนักรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน ซ่ึงเป็นกลุ่มพลเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางของการสร้างประชาคมอาเซียน และตระหนักรู้อย่างละเอียด
ถึงเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN  Connectivity) 
เพราะเป็นหัวใจส า คัญในการบูรณาการประชาคมอาเซียน  คือ            

ประชาคมการเมืองและความมั ่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซ ียน  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให้ เข้ าใจ            
และภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้น าระดับภูมิภาค   
ที่ริเริ่มและเสริมสร้างอาเซียนมาแต่แรกเริ่ม  และเมื่อได้ตระหนักรู้และ
เข้าใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล้ว  ให้ข้าราชการ          
ร่วมกับประชาชนเสริมสร้าง  และน าอาเซียนให้บรรลุ เป้าหมาย               
ของการเชื่ อมโยงกับประชาคมโลก  อย่ า งมีขี ดความสามารถ                   
ในการแข่งขันที่เป็นสากล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยความเป็นภูมิภาค 
(Regionalism) และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)       

 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก       
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          

ก่อนก าเนิดอาเซียน       
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 ก าเนิดอาเซียน วัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน                  
ในภูมิภาคอาเซียน       

 แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน    (Master Plan   

on ASEAN Connectivity)       
 ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ       
 ยุทธศาสตร์การสื่ อสาร  (ASEAN Communication Strategies)              

กับแผนแม่บทอาเซียนว่าด้วยการส่ือสาร (ASEAN Communication                    

Master Plan)       
 ระบบราชการไทย และการเชื่อมโยงกับประชาชน ในประเด็น  

เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน       
 ภาษาอังกฤษ กับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (English and 

ASEAN Connectivity)     
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E01  ทักษะการตัดสินใจและแกป้ัญหา  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักว่าการกระท าของตน           
มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
ในแต่ละสถานการณ์ สามารถน าหลักค่านิยม คุณธรรม กฎหมาย 
ศาสนา และอุดมคติสากล ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการคิด     
ในภาพรวมเชิงบูรณาการในการตัดสินใจเลือกกระท าเพื่อผลประโยชน์    
ของส่วนรวม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ศึกษาความหมายของปัญหาเชิงจริยธรรม และความส าคัญของทักษะ
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา เชิงจริยธรรม 

 หลักการที่ควรใช้ในการตัดสินใจ 
 วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ

เมื่อเผชิญปัญหาขณะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M01  การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการ
คิด ลักษณะของวิธีการคิดแบบต่าง ๆ สามารถก าหนดแนวทาง      
พัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และน าไปฝึกฝนด้วยตนเองได้รวมถึง     
การบูรณาการการคิดที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน        
ของตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 การคิดคืออะไร 
 การคิดส าคัญอย่างไร 
 
 
 
 

หมวดการพัฒนาทักษะ  (Skill Development) 

ทักษะทางการคิด 
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 การคิดประเภทต่าง ๆ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการคิด 
 การพัฒนาทักษะการคิด 
 การบูรณาการการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M21  การคิดเชิงสังเคราะห์  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่ อให้ คิดเป็น คิดดี  สามารถใช้ ข้ อมู ล เหตุ และผลได้อย่ างถู กต้ อง                   
ครบถ้วน สามารถบริหารจัดการความรู้  ข้อมูล ข่าวสาร การสังเคราะห์                      
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์             
ขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 ความหมาย ค าจ ากัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสังเคราะห์ 
 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห์ 
 หลักการคิดเชิงสังเคราะห์ 
 เหตุที่ต้องใช้การคิดเชิงสังเคราะห์ 
 ลักษณะและอุปนิสัยของนักคิดเชิงสังเคราะห์ (ที่สร้างเองได้โดย

การศึกษาและฝึกอบรม)  
 ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่น ามาคิดเชิงสังเคราะห์ได้ 
 การฝึกคิดเชิงสังเคราะห์ 
 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

M30  การพัฒนาการคิด  (3 ชั่วโมง)    
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
 เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความส าคัญของการคิดและวิธีการพัฒนาการคิด  
 สามารถปรับใช้การคิดที่พัฒนาแล้วในการปฏิบัติงานได้อยา่งเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย    ข้าราชการ เจา้หน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การพัฒนาการคิด 
 การจัดท าแผนที่ความคิด 
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A01  หนังสือราชการและหนังสอืติดต่อราชการ  (9 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของหนังสือราชการ เริ่มจากแบบของ
หนังสือราชการ ความหมาย และโครงสร้างของหนังสือราชการ       
แบบต่าง ๆ และการใช้หนังสือราชการแต่ละแบบในการติดต่อราชการ 
ซ่ึงจะท าให้สามารถเลือกใช้หนังสือราชการในการติดต่อ ราชการ        
ได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 อธิบายความหมาย และระบุความแตกต่างของหนังสือราชการ       
ทั้ง  6  ชนิดได้ 

 อธิบายความหมาย และความส าคัญของหนังสือราชการได้ 
 ระบุลักษณะโครงสร้าง และรายละเอียดของหนังสือราชการภายนอก 

หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราในโอกาสต่าง ๆ ได ้
 อธิบายการใช้หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา

ในโอกาสต่าง ๆ 
 เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง และรายการ  

ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้ 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

A02  การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ  (9 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อความในโครงสร้างต่าง ๆ ของหนังสือ

และสามารถเขียนหนังสือเพื่อติดต่อราชการได้   
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 ระบุรายการที่ต้องการเขียนในส่วนต่าง ๆ ตามแบบโครงสร้าง     
ของหนังสือภายนอก 

 ระบุหลักการเขียนข้อความในส่วนต่าง   ๆ  ตามแบบโครงสร้าง    
ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้ 

 
 
 
 
 

การเขียนหนังสือราชการ 
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 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อความในส่วนต่าง ๆ          
ตามแบบโครงสร้าง และรายการของหนังสือภายนอก หนังสือ
ภายใน และหนังสือประทับตราได้ 

 สามารถเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือ
ประทับตรา ได้ตามแบบและโครงสร้าง ที่ถูกต้อง 

 
 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 
 

A03  หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง  (9 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้ เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตาม            
โครงสร้างของหนังสือต่าง  ๆ  และสามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ                
ได้อย่างเหมาะสม   

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามโครงสร้างหนังสือ   
ติดต่อราชการแต่ละชนิด 

 หลักการและขั้นตอนการเขียนส่วนเนื้อเรื่องจากเหตุที่ส่งหนังสือไป   
และการเขียนจุดประสงค์ของเรื่องที่ต้องการให้ผู้รับด าเนินการ      
ให้ถูกตามประสงค์ 

 หลักการเขียนข้อความในประโยคให้มีองค์ประกอบ รูปประโยค        
และความสัมพันธ์ของข้อความถูกต้องตามหลักภาษา 

 หลักการเขียนให้มีการใช้สรรพนาม ถ้อยค า ส านวน และการแบ่ง       
วรรคตอนที่ถูกต้องตามความนิยม 

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

A04  หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี  (9 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้ เรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนเนื้อหา การน าเข้าสู่จุดประสงค์         
ของหนังสือ การแบ่งวรรคตอนให้ชัดเจน รัดกุม และน่าอ่าน ซ่ึงจะช่วย      
ให้การสื่อความหมายของหนังสือเป็นไปอย่างแม่นย า และน่าสนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 หลักการเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ 
 การเขียนเน้ือหา จุดประสงค์ของหนังสือราชการ การแบ่งวรรคตอน    

ที่ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด และน่าอ่าน 
 

 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

AC03  การท าบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความส าคัญของผู้บันทึกการประชุม                 
สามารถพัฒนาทักษะการฟัง และจับประเด็นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานได้   สามารถน าเทคนิคการจดบันทึกการประชุม 
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู้เก่ียวกับวิธีการ
เขียนรายงานการประชุมไปปฏิบัติในการท างานได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหวา่งประเทศ       
 การพัฒนาทักษะการฟัง และจับประเด็น  
 เทคนิคการจดบันทึกการประชุม       
 วิธีการเขียนรายงานการประชุม           
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

D14  เสริมทักษะการเขียนหนังสอืราชการ  (6 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้

 
เพื่อให้มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 

 หลักการเขียนชื่อเร่ืองของหนังสือราชการ / กิจกรรม 
 ข้อบกพร่อง และแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน      

ชื่อเร่ืองของหนังสือติดต่อราชการ / กิจกรรม 
 หลักในการเขียนเนื้อ เรื่องของหนังสือราชการ  / กิจกรรม 

ข้อบกพร่อง และแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน      
เนื้อเร่ืองของหนังสือติดต่อราชการ / กิจกรรม 
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C11  การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาสร้าง website ด้วยตนเองได้ 
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 Introduction      
 การใส่ส่วนของข้อความลงในเว็บเพจ  
 การสร้างตาราง    
 การแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม   
 การใส่สื่อแบบ Multimedia    
 การสร้าง ImageReady  

 

....................................................................................................................................................... 
 

C19  ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์  
       (3 ชั่วโมง)  

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให ้ผู ้เร ียนมีความรู ้เบื ้องต้นในเรื ่องความปลอดภัยเกี ่ยวก ับ
สารสนเทศส าหรับผู ้ใช้คอมพิวเตอร์  และสามารถใช้สารสนเทศ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปลอดภัย  

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กฎหมายไทยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ  และการสื่ อสาร               
: ความเคลื่อนไหวล่าสุด 

 สถิติของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 
 ทิศทางของความมั่นคง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ         

ในประเทศไทย   
 10 ภัยทางความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่อันตรายที่สุด  
 10 ค าท านายทิศทางในอนาคตของความมั่นคง  และปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญ 
 อนาคตของภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 
 

    

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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C23   Microsoft Office Word 2010   (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Microsoft Office Word 2010 ในการบริหาร
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จัก Microsoft Word 2010       
 การจัดรูปแบบเอกสาร        
 การพิมพ ์และแก้ไขข้อความในเอกสาร       
 การแทรกรูปภาพ       
 การแทรกกราฟิกพิเศษลงไปในเอกสาร      
 การแทรกตาราง และแผนภูมิลงไปในเอกสาร       
 การตรวจสอบเอกสาร       
 การสร้างเอกสารรูปแบบพิเศษต่าง ๆ       
 การจัดการแกัไฟล์เอกสาร 

 

.......................................................................................................................................................  
 
 

C24   Microsoft Office Excel 2010   (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้  Microsoft Office Excel 2010  ในการค านวณตรรกะ
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 เร่ิมท างานเบื้องต้นกับ Microsoft Excel 2010       
 เรียนรู้การใช้งานเซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงาน       
 ปรับแต่งคุณลักษณะตัวอักษร และตัวเลข       
 การสร้าง และปรับแต่งตาราง       
 การสร้าง Chart ควบคู่กับตาราง       
 การแทรกรูปภาพ และรูปกราฟิกทัว่ไป       
 สูตร และฟังก์ชัน       
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C25  Microsoft Office PowerPoint 2010   (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Microsoft Office PowerPoint 2010        
ในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จัก Microsoft PowerPoint 2010       
 การสร้าง และจัดการงานน าเสนอ       

  การจัดรูปแบบสไลด์       
 การจัดรูปแบบงานน าเสนอ       
 การแทรกวัตถุลงสไลด์       
 การแทรกไฟล์มัลติมิเดียลงสไลด์       
 สร้างตาราง และ Chart ลงในงานน าเสนอ       
 การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์       
 การน าเสนอภาพนิ่ง และจัดท าเอกสารในการพิมพ ์      

 

....................................................................................................................................................... 
 
   

C26  Microsoft Project 2010   (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้   Microsoft Project  2010  ในงานบริหาร
โครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับ Microsoft Project 2010       
 หลักการบริหารโครงการ      
 การเริ่มต้นสร้างโครงการใหม่       
 การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขงานในโครงการ       
 การเชื่อมต่องาน (Link)       
 งานย่อย และการจัดการกับงานย่อย       
 การจัดการกับทรัพยากร (Resource)      
 การปรับแต่งทรัพยากรให้ดีที่สุด      
 งานวิกฤต และการแก้ไขความเส่ียงในโครงการ      
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 การก าหนด และการจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ       
 ติดตามความคืบหน้าของงานในโครงการ       
 การใช้งาน  Filter       
 การพิมพ์รายงาน และเอกสาร       
 การจัดการข้อมูลระหว่างโครงการ       
 การใช้งาน  Macro       
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

C27  พ้ืนฐานการออกแบบ Graphic Design  (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในงานด้านการออกแบบ 
Graphic Design ระดับเร่ิมต้นอย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายและที่มาของ Graphic Design 
 หลักพื้นฐานในการออกแบบ Graphic Design       
 เครื่องมือในการท างาน Graphic Design ในปัจจุบัน       
 รูปแบบของงาน Graphic Design ในปัจจุบัน      
 ตัวอยา่ง วธิีการสร้างงาน Graphic Design ในระดับเริ่มต้น       
 
 
 

 

 
 

L01  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยผู้ เรียนสามารถใช้
พจนานุกรมเพื่อหาความหมายของค าได้  มีความเข้าใจชนิดของค า              

และสามารถเดาความหมายของค าจากข้อความข้างเคียงได้ 
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 

 
 
 

ภาษา 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การใช้พจนานกุรมเพื่อหาความหมายของค าได้ 
 การเดาความหมายของค าจากเนื้อความข้างเคียงได้ 
 เพื่อเข้าใจความหมายของรูปศัพท ์
 เพื่อเข้าใจความหมายของค าชี้เฉพาะ 
 เพื่อเข้าใจถึงการเรียบเรียงความในแต่ละย่อหนา้   

 

..................................................................................................................................................... 
 

L02  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  (6 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 First Meetings  
 Presenting Your Company / Organization  
 Exchanging Information  
 Planning Ahead  

 
 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

L03  ภาษาจีน  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาจีนเบื้องต้น และเกิดทักษะ 
ในการใช้ภาษาจีน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 สัทอักษรพินอิน 
 ซ้ือของ 
 กินเป็ดปักกิ่ง 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

L04  ภาษาญ่ีปุ่น  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และเกิดทักษะ 
ในการใช้ภาษาญี่ปุ่น 
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 เรียนรูห้ลักภาษา ตวัอักษร การอ่านออกเสียงในภาษาญีปุ่่น 
 เรียนรู้การใช้ส านวน 
 เรียนรู้ค าศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น 
 เรียนรู้จากบทสนทนา 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

L12  ภาษาอินโดนีเซีย  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น และ
เกิดทักษะในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การออกเสียงสระเด่ียวสระผสม  
 การทักทาย       
 การแนะน าตัว และแนะน าผู้อื่น       
 รู้จักค าศัพท์ที่เป็นค านาม    
 แสดงความเป็นเจ้าของ       

 

 
 

 

 

.......................................................................................................................................................  

 
 

 

 

L13  ภาษาลาว  (5 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาลาว  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดค า และแต่งบทสนทนาอยา่งง่าย 
 การสนทนาอย่างง่าย 
 การน าไปประยุกต์ใช ้
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....................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

L15  ภาษาเวียดนาม  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดค า และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย 
 การสนทนาอย่างง่าย 
 การน าไปประยุกต์ใช ้  

 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

L16  ภาษาเมียนมา  (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 
 
 
 
 

L14  ภาษาเขมร  (5 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น 
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 

  การสะกดค า และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย 
 การสนทนาอย่างง่าย 
 การน าไปประยุกต์ใช้  
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 การสะกดค า และแต่งบทสนทนาอยา่งง่าย 
 การสนทนาอย่างง่าย 
 การน าไปประยุกต์ใช ้

 

 

....................................................................................................................................................... 
 

L17  ภาษามลาย ู (5 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ท าความรู้จักกับภาษา 
 พยัญชนะ สระ และวิธกีารออกเสียง 
 การสะกดค า และแต่งบทสนทนาอยา่งง่าย 
 การสนทนาอย่างง่าย 
 การน าไปประยุกต์ใช ้
  
 

 

....................................................................................................................................................... 
   
 

L18  ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี  ) (3 ชั่วโมง)  
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

บุคคล  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษามลายูท้องถิ่น และ
สามารถน าไปใช้สื่อสารกับชาวไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส  
องค์กร  เพื่อให้สามารถใช้ส่ือให้เกิดความเข้าใจต่อภาษาและวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมลายู และสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรในการปฏิบัติงานโดยผ่านภาษามลายูท้องถิ่นได ้

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี) 
 อักษรยาว ี
 การทักทาย และการแนะน าตวั 
 ตัวเลข 
 บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
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E03  ความเชื่อมั่นในตนเอง  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและ
ประเมินค่าตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการยืนหยัด
ท างานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและเลือก
ตัดสินใจตามความเชื่อที่ถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญของความเชื่อมั่นในตนเองตอ่ชีวิตและสังคม 
 การสนับสนุน ส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกัน 
 ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความภาคภูมิใจ     

ในตนเอง 
 ผลของการกระท าของบุคคลที่สอดคล้องกับผลการท างาน 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

E05  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมในการท างานเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของงาน การมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถก าหนดเป้าหมาย 
ในการท างาน วิธีการท างาน และท างานด้วยความพากเพียรเพื่อผลส าเร็จ
ของงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายและความส าคัญของการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      
และความส าเร็จของงาน 

 การรับรู้สถานการณ์แบบใฝ่สัมฤทธิ ์

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน   
(Core Competency Development) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
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  การท างานแบบคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 การตั้งเป้าหมายในการท างานให้ เหมาะสมกับความสามารถ       

ของตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
 การท างานโดยมีจุดมุ่งหมายในการท างานระยะยาวเพื่อผลงาน     

ในอนาคต 
 ค่านิยมในการท างานของตนเอง ของกลุม่ และค่านิยมในการท างาน

ของราชการตามบริบทใหม ่
 หลักการและวธิีปฏบิัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิใ์นการท างาน 
 การวางแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

 

E06  การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้  สามารถคาดการณ์ และเลือกกระท าเพื่ออนาคต 
สามารถน านโยบายมาวางแผนโครงการเพื่อผลงานในอนาคตของหน่วยงาน 
และส่วนรวม  สังเกต และควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของการท างานที่เหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ระบุความส าคัญของการมองการณ์ไกลได้อย่างถูกต้อง 
 อธิบายความหมายของการมุ่งอนาคต และลักษณะของผู้มุ่งอนาคตสูง

ได้อย่างถูกต้อง 
 วางแผนโครงการ และกิจกรรมเพื่ออนาคต 
 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

E02  ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินคุณค่าของการท างานภาครัฐ   
สร้างความพึงพอใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ และพัฒนา 
 
 
 
 

การบริการที่ดี 
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ความพร้อมที่จะท างานอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 การท างานภาครัฐในบริบทใหม่ 

 คุณค่าของงานราชการ และทัศนคติในการท างานภาครัฐ 

 ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

E11  การบริการที่เป็นเลิศ  (3 ชั่วโมง)  
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ 
พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการกับประชาชน    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 หลักการให้บรกิาร 
 การบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเม่ือเกิดปัญหาขึ้นในขณะให้บริการ 
 กรณีศึกษา 

 

 

 
 

 

 
 

PC17  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   การสร้าง
กรอบพัฒนาในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของตนเองได้   
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตนเองได้ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายของการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
 ระดับการส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการแสดง

พฤติกรรม      
 
 
 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
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E08  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
       (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน              
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัญหาด้านจริยธรรมที่พึงหลีกเลี่ยง         
พร้อมทั้ งสามารถประพฤติ  และให้ค าแนะน าได้อย่ างถูกต้องเมื่อพบ         
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและร่วมป้องกันเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร สังคม 
และประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

  ความหมายของ COI  
  ปัจจยัของ COI  
  การเปรียบเทยีบ COI กับการคอร์รัปชนั 
  หน่วยรับร้องเรียนพฤติกรรม 
  มาตรฐานของรัฐในการป้องกัน 
  ตารางสรุปผลตัวอย่างโอกาสที่เกิด COI ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  

 ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ 
  

 

....................................................................................................................................................... 
 
 

E09  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และมาตรฐาน    
ทางคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ จรรยาบรรณ         
ของข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งสามารถจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม       
และจริยธรรมของข้าราชการได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นการเรียนรู้ 
   

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

 

 

 
 

 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
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  แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ  และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

 การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ขั้นตอน  
การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม องค์ประกอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ปัจจัยที่ควรน ามาใช้พิจารณา
ประกอบการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมหลัก ในการสร้าง
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รูปแบบของการจัดท า               
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 มาตรการในการน าไปสู่การปฏิบัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการเสริม 
และปัจจัยสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน 

 ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรม               

และจริยธรรมของข้าราชการสายงานทรพัยากรบุคคล มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการสายงานนิติการ มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสายงานปฏิบัติงานธุรการ 
มาตรฐานทางคุณธรรรมและจริยธรรมของข้าราชการสายงานวิชาการพัสดุ 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสายงานวิชาการที่ดิน 

 ตัวอยา่งมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในต่างประเทศ 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

E10  ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนราชการต่าง ๆ 
จึงได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน      
เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ปัจจัยเหตุของสถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ : ระดับสากล 
สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ : ระดับประเทศ  

 สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทุจริต ระบบการยึดหลักคุณธรรม    
การผลักดันพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตัวแปรความพร้อมรับผิดชอบ ความโปร่งใส  

แนวคิด  ความส าคัญ  ประเภทการตรวจสอบได้ แนวคิด และนิยามการ
ตรวจสอบได้ ลักษณะของระบบการตรวจสอบได้ ลักษณะองค์กรใน
ระบบตรวจสอบได้ แนวคิดการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ตัวแปร
ความพร้อมรับผิดชอบ แนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล ข้อเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
 

 

E12  คุณธรรมส าหรับข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีคุณธรรมประจ าใจเหมาะแก่การเป็นข้าราชการ พร้อมทั้ ง         
เป็นข้าราชการที่ด ีมีจรรยา และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความจ าเป็นที่ต้องมีคุณธรรม 
 ความหมายของคุณธรรม 
 ความส าคัญของคุณธรรม 
 หลักธรรมส าหรับขา้ราชการ 
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E16  เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

1. เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและมีแนวทาง
แก้ปัญหาการทุจริตร่วมกัน  

2. เพื่อปลุกจิตส านึกข้าราชการพลเรือนให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

3. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
ประชาชนเพิ่มความเชื่อถือไว้วางใจ  

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบงานและวิธีการท างานใหม่                     
กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความมุ่งมั่นให้ราชการไทยไร้ทุจริต  
 ปัจจัยเส่ียงของการปฏบิัติราชการ  
 การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเพือ่นร่วมงาน 
 

 

....................................................................................................................................................... 
 

 

LA06  วินัยและจรรยาข้าราชการ  (3 ชั่วโมง) 

เป้าหมายการเรียนรู ้ เพื่อเรียนรู้ความหมายของวินัยข้าราชการพลเรือนได้อย่างถูกต้อง 
สามารถสรุปจุดมุ่งหมายและความส าคัญของวินัยข้าราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของวินัย และการรักษาวินยั 
 บทบัญญัติวินัยข้าราชการ 
 จรรยาข้าราชการ 
 โทษของการกระท าผิดวินยัข้าราชการ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 
 

....................................................................................................................................................... 
 

PC16  วินัยข้าราชการพลเรือน  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน   พร้อมทั้ ง           
สามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสมตามแบบแผนของข้าราชการที่มีวินัย 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
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ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมายจุดมุ่งหมาย และแนวทางการรักษาวินยั 
 วินัยขา้ราชการพลเรือน 
 การด าเนินการทางวินัย 
 การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
 การออกจากราชการ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 

....................................................................................................................................................... 
 
 

PC36  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้เรียนรู้ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน       
และหลักเกณฑ์  วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ถูกต้องครบถ้วน 
และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 ความหมาย ความส าคัญ และความจ าเป็นของหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี 
 แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ สนองต่อการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อร่วมสร้างระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 
 
 

 

 
 

PC15  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง) 
เป้าหมายการเรียนรู ้
 

เพื่อให้สามารถท างานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาขณะท างานเป็นทีมได้ 
 
 
 
 
 

การท างานเป็นทีม   
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กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ   
ประเด็นการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการในการสร้างทีม 
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างานเป็นทีม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานเป็นทีม 
 กรณีศึกษา 
 

 

....................................................................................................................................................... 
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