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001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (45 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 13 วิชา/
บทเรียน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 59 ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้รู้ระเบียบแบบแผนที่เป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. การเป็นข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
2. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (3 ชั่วโมง)
3. ระบบราชการไทย (3 ชัว่ โมง)
4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (3 ชัว่ โมง)
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (3 ชัว่ โมง)
6. วินัยและจรรยาข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (6 ชั่วโมง)
8. กฎหมายพื้นฐานสาหรับข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
9. การพัฒนาการคิด (3 ชัว่ โมง)
10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
11. มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน (3 ชั่วโมง)
12. สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดาเนินการตามแผน
(6 ชัว่ โมง)

หมายเหตุ เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ สานักงาน ก.พ. จึงแนะนาให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนศึกษาวิชา กฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ จาก e-book ของสานักงาน ก.พ. โดยลงทะเบียนเข้าเรียน
ได้ที่ ebook.ocsc.go.th
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002 หลักสูตรผู้นาทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ (80 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน 25 วิชา/
บทเรียน

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นนักบริหาร
ให้กับข้าราชการผู้ทาหน้าที่เป็นผู้นาทีม หรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย และ
เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพั ฒ นาการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได้
อย่า งมื อ อาชีพ รวมทั้ งสามารถจั ดการงานในหน่ ว ยงานตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกันกับ
ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
หรือตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นาทีม
หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นาสามารถสมัครอบรมได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากต้นสังกัด
1. การวางแผนกลยุทธ์ (6 ชั่วโมง)
2. การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (3 ชั่วโมง)
3. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3 ชั่วโมง)
4. การสอนงาน (3 ชั่วโมง)
5. การอานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
(3 ชั่วโมง)
6. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา (3 ชั่วโมง)
7. ภาวะผู้นา (3 ชั่วโมง)
8. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง)
9. การจัดลาดับความสาคัญ (3 ชั่วโมง)
10. การปรับปรุงการทางาน (3 ชัว่ โมง)
11. การคิดเชิงสังเคราะห์ (3 ชั่วโมง)
12. ทักษะการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา (3 ชั่วโมง)
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13. ความฉลาดทางอารมณ์ (3 ชัว่ โมง)
14. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (3 ชั่วโมง)
15. การบริการที่เป็นเลิศ (3 ชัว่ โมง)
16. คุณธรรมสาหรับข้าราชการ (3 ชัว่ โมง)
17. ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทางาน (3 ชั่วโมง)
18. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย (3 ชั่วโมง)
19. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง)
20. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
21. คุณภาพชีวิตในการทางาน (3 ชัว่ โมง)
22. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
23. การจัดทาตัวชีว้ ัด (3 ชั่วโมง)
24. ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (5 ชั่วโมง)
25. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ (3 ชัว่ โมง)
(อบรมได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)
*
26. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ให้ผู้เข้าอบรมศึกษาวิชาที่ 26 แทน
วิชาที่ 25 โดยศึกษาจาก e-book
หมายเหตุ *เนื่องด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัด ซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
สานักงาน ก.พ. จึงขอยกเลิกการเรียนรายวิชาที่ 25 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
โดยให้ ผู้ เข้ าอบรมศึ กษาวิ ชา กฎหมายว่ าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ จาก e-book
ของสานักงาน ก.พ. แทน โดยลงทะเบียนเข้ าเรียนที่ ebook.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
เมื่ อ ศึ กษาจบแล้ วให้ ผู้ เข้ าอบรมพิ มพ์ ใบแจ้ งผลคะแนนแบบทดสอบก่ อนและหลั งเรี ยนแนบมากั บ
ตารางสรุปผลการอบรม e-learning ทั้ง 24 วิชา ด้วย
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หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
การบริหารอย่างมืออาชีพ
A00 การวางแผนกลยุทธ์ (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธ์จนเข้าใจ สามารถ
วิ เ คราะห์ ห ลั ก การและแนวทางการวางแผนกลยุ ท ธ์ และมี ทั ก ษะ
ในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของส่วนราชการ
ข้าราชการระดับชานาญการขึ้นไป หรือผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน
ในหน่วยงาน บุคคลทั่วไป
 แนวคิดพื้นฐานของแผนกลยุทธ์
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการเตรียมการวางแผนกลยุทธ์
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการดาเนินการวางแผนกลยุทธ์
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นการติดตามประเมินผล

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

AC01 การเจรจาต่อรอง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้มีค วามรู้ และความเข้า ใจในพื้น ฐานของการเจรจาต่อ รอง
สามารถวิเคราะห์ค วามได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บในการเจรจาต่อ รองได้
สามารถน าเทคนิค การเจรจาต่อ รองไปใช้ ใ นสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถนาความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเจรจา
ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
 การวิเคราะห์เพือ่ เข้าใจสถานการณ์ก่อนการเจรจาต่อรอง
 เทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ
 การลดความขัดแย้ง และข้อพิพาทในการเจรจาต่อรอง
 แนวปฏิบัติ และมารยาทในการเจรจาต่อรองตอนท้าย
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AC12 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการวางแผนพั ฒ นา
ประเทศ สามารถวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อ การพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาระดับนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
 กลไกการขับเคลื่อน
 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติ

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

E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การจัดการ
อารมณ์ข องตนเองและควบคุมตนเองได้ จูงใจตนเอง และใช้อารมณ์
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ มี ทั ก ษะทางสั ง คม สามารถพั ฒ นาความฉลาด
ทางอารมณ์ของตนในบริบทต่าง ๆ ของสังคมได้ดี
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย และความสาคัญของความฉลาดทางอารมณ์
 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในแนวพุทธ
 การเกิ ด ความรู้ สึ ก ต่ อ การพั ฒ นาตนเองในด้ า นความฉลาด
ทางอารมณ์
 การประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
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M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในการบริห ารงานที่มีป ระสิทธิภ าพ
สามารถวิเคราะห์ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ และจาแนกลักษณะของคนได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 หลักการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์
 บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (O Personality)
 บุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก (U Personality)
 บุคลิกภาพแบบทัว่ ไป (N Personality)
 เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

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

M03 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน เข้าใจ
หลักการวิธีการสื่อสารที่ทาให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้ ประโยชน์ของ
การสื่อสารและการสื่อสารที่ทาให้รู้ทัศนคติต่อการกระทาของตนเองและผู้อื่น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลกั ษณะการสื่อสาร
 ลักษณะการสื่อสารของคนตามทฤษฎีของอีริคเบิร์น (Eric Berne)
 ทัศนคติของคนที่มีต่อการกระทาของตนเอง และผู้อื่น

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

M04 การสอนงาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อให้ เรี ยนรู้ การสอนงานที่ มีส่ วนส าคัญในการช่วยให้ การปฏิ บั ติงาน
ประสบผลส าเร็ จ การสอนงานที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป

7
ประเด็นการเรียนรู้








ความสาคัญของการสอนงาน
ความหมายของการสอนงาน
ประโยชน์ของการสอนงาน
คุณสมบัติของผู้สอนงาน
กระบวนการในการสอนงาน
เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

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

M05 การให้คาปรึกษา (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ เรีย นรู้การให้ คาปรึ กษา การช่วยให้ ผู้รับ คาปรึกษาได้มีโ อกาส
ระบายความในใจ ได้รู้จักตนเอง การรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจด้วย
ตนเอง เมื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น และการปรั บ ตน หรื อ ปรั บ พฤติ ก รรม
เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การจาแนกชนิดของปัญหา และการแก้ไขปัญหา
 การใช้ทฤษฎีสมดุลในการให้คาปรึกษา (The Balance Theory)
 ขั้นตอนของการให้คาปรึกษา
 เทคนิคที่จาเป็นในการให้คาปรึกษา

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

M06 การอานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้หลักการอานวยการ การติดตาม และการกระจายงาน เพื่อให้
งานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จ ได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ การสร้า งขวัญ
ที ่ด ีใ ห้แ ก่ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา การสร้า งทีม งาน การติ ด ตามงาน
ที่มอบหมาย การติ ดตามงานท าให้ ผู้ใต้บั งคับ บั ญชาเกิดความศรั ทธา
การกระจายงานเพื่อ การพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญ ชา และการอานวยการ
การติดตามงาน และการกระจายงาน เพื่อให้ ตัวผู้บังคับบัญชาได้เพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติงานด้วย
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย และประโยชน์ของการอานวยการ การติดตามงาน และ
การกระจายงาน
 หลักการอานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
 ขั้นตอนการอานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงาน
 เทคนิคการสั่งงาน
 เทคนิคการรับคาสั่ง
 อุปสรรคในการกระจายงาน
 หลักการกระจายอานาจ

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

M07 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะทาให้
เกิดการตัดสินใจผิดพลาด การแก้ปัญหา และวิธีป้องกัน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความสาคัญของการตัดสินใจ
 การวิเคราะห์ และการจาแนกชนิดของปัญหา
 ความหมาย และกระบวนการการตัดสินใจ
 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
 พื้นฐาน 7 ประการในการตัดสินใจ
 กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร

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

M08 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อ เรียนรู้การประเมินผลการปฏิบั ติ งานที่ให้ ผู้ใต้บังคับ บัญชาหรือ
ผู้รับการประเมินยอมรับการติดตาม และการประเมินผล รวมทั้งเพื่อ
ทราบปั ญ หาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน และสิ่ ง ที่ค วรได้ รั บ
การพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อ ให้ เหมาะกับ งานหรือ หน้า ที่ที่ได้ รับ ผิดชอบ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ข้ อ ควรพิ จ ารณาในการมอบหมายงานที ่ ไ ม่ มี ก ารติ ด ตามผล
การปฏิบัติงาน
 การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านโดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ( MBS :
Management By Support)
 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์
 การให้กาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

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

M09 การจัดทาแผนปฏิบัติงาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ต ระหนัก ถึง ความสาคัญ ของการจัด ทาแผนปฏิบ ัติง านและ
เข้า ใจขั ้น ตอนวิธ ีก ารในการจั ด ทาแผนการปฏิบั ติง านเพื่อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความสาคัญของการวางแผน
 ระยะเวลาของแผนงาน
 ขั้นตอนในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย
 ตารางการจัดทาแผนงาน

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

M10 การใช้หลักการตลาดเพื่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของกระบวนการคิดของประชาชนกับส่วนประสม
ทางการตลาด สามารถประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับขั้นตอนกระบวนการคิด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 กระบวนการคิดของประชาชนกับส่วนประสมทางการตลาด
 การผนึกส่วนประสมทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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M12 ภาวะผู้นา (Leadership) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อการเรียนรู้ความหมายของคาว่า “ผู้นา” และ “ภาวะผู้นา” การใช้
ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าตามสถานการณ์ เข้ า ใจความแตกต่ า งระหว่ า ง
“เจ้านาย” และ “ผู้นา” เข้าใจหลักการสร้าง และการใช้ “บารมี” กับ
“อานาจ” รู้จักการใช้ทักษะเพื่อสร้างความไว้วางใจ และการเป็นผู้นา
ที่มีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะผู้นา (Leadership)
 ข้อแนะนาสาหรับการเป็นผู้นาที่ดี
 การเป็นผู้นาตามสถานการณ์
 ความหมายของเจ้านายและความแตกต่างระหว่าง “เจ้านาย” VS
“ผู้นา”
 การใช้พระเดชพระคุณ “บารมี” VS “อานาจ”
 เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

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

M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อการรับรู้ เข้ าใจ และตระหนักถึ งความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
เรี ยนรู้ ที่ จะปรั บเปลี่ ยนและพั ฒ นาตนเองให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 ผู้นาควรจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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M14 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถานการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ไ ด้ การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่มี
ผลกระทบต่อความเสียหายอย่างมีสาระสาคัญ กรณีศึกษาการจัดการ
ความเสี่ยงในระบบจัดซื้อในระบบราชการ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความเข้าใจกับความเสี่ยง (Risk Management)
 การบริหารความเสี่ยง
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจ้างภาครัฐ

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

M15 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) (3 ชัว่ โมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้ก ารปรับมุมมอง และทัศนคติที่มีต่อความขัดแย้ง สามารถ
บริหารความขั ดแย้ง และเจรจาต่อรองได้ดี และการสร้า งทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความเข้าใจกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
 ประเภทของความขัดแย้ง
 สาเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร
 กระบวนการของความขัดแย้ง
 เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง
 วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
 การเจรจาต่อรอง
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M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจว่าบุ คลิกภาพเป็นปัจ จัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การแสดงออกของคน และพฤติกรรมทางการทางานของคน การพัฒนา
บุคลิกภาพภายในจะเป็นการพัฒนาในเชิงความคิด การเรียนรู้ การรับรู้
การพั ฒนาสมอง ทาให้ จิ ต ใจของคนท างานปลอดโปร่ง การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพภายนอก จะเป็ น การพั ฒ นาในเรื่ อ งของการแต่ ง กาย
การออกสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการเข้าสังคม
รวมทั้งการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยจะส่งผลทาให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพของตัวเองทั้งภายใน และภายนอก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Personality and Appearance)
 การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)
 ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise – Graceful Sitting & Body Language)
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth – Sustainable
Relationship)
 การพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
 การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทางาน
 มารยาทในการเข้าสังคม (Social Etiquette)
 มารยาทในการไปงานสังคม และงานเลี้ยงทางธุรกิจ
 ฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหารที่โรงแรม (Buffet Dinner)
 ทักษะการพูด และการสื่อสาร (Voice Communication Skills)
 การพัฒนาทักษะในการพูด
 การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร

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

M17 การเทียบเคียง (Benchmarking) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดความรู้ ความเข้าใจ และหลักการของ Benchmarking
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจถึงการประยุกต์แนวคิด และหลักการ
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อันจะส่งผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีม และองค์กรในภาพรวม
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 บทนา และความสาคัญของ Benchmarking
 ประเภทของ Benchmarking
 ขั้นตอน และกลวิธีในการจัดทา Benchmarking
 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสรุป และประเมินผล
 ขั้นตอนการนาไปปฏิบัติ (Action Stage)
 การจัดเตรียมองค์กรสู่การทา Benchmarking
 ปัญหาในการทา Benchmarking และแนวทางแก้ไข
 จรรยาบรรณของการทา Benchmarking (Code of Conduct)

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

M18 การจัดลาดับความสาคัญ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบตามความส าคั ญ
และความเร่งด่วนของงานเพื่อให้สามารถจัดลาดับก่อนหลังของงานที่จะ
ท าได้ อ ย่ า งดี สามารถวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ในการทางานของตนเองได้ ทั้งในด้านการใช้เวลาในการทางานแต่ละงาน
ได้อย่างเหมาะสม การไม่ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า เพื่อจัดสรรเวลา
ในการทางาน สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลงาน
ให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมาย โดยไม่เสียคุณภาพการใช้ชีวิตส่วนตัว
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การใช้เป้าหมายเป็นเครื่องกาหนดความสาคัญของงาน
 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลา และการทางาน
 การจัดการงานตามลาดับความสาคัญ
 การจัดตารางเวลาการทางาน
 การจัดการกับเรื่องที่ทาให้เสียเวลาในการทางาน
 การจัดลาดับความสาคัญในเรื่องส่วนตัว
 ข้อเสนอแนะในการทางานให้ประหยัดเวลา
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M19 องค์การแห่งการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การขององค์ ก าร
แห่งการเรียนรู้และเข้าใจถึงการประยุกต์แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความสาคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้
 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้
 ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
 ความเชื่อมโยงขององค์การแห่งการเรียนรู้
 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
 กรณีศึกษา : องค์การที่พัฒนาองค์การสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้

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

M20 การปรับปรุงการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ เรี ย นรู้ ค วามส าคั ญ ของการปรั บ ปรุ ง การท างานในองค์ ก ร
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
สามารถวิเคราะห์งาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง การท างาน และการใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด สร้ า งสรรค์
เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเข้าใจถึงปัจจัยความสาเร็ จ
(KSF) ที่มีผลต่อการปรับปรุงการทางานในองค์กร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย และความสาคัญของการปรับปรุงการทางาน (Work
Simplification Definition)
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการทางาน (Work Simplification Objectives)
 กระบวนการในการปรับปรุงการทางาน (Work Simplification Process)
 เทคนิคการปรับปรุงการทางาน (Work Simplification Techniques)
 ปัญหา และอุปสรรคของการปรับปรุงการทางาน (Problem and
Obstacle to Work Simplification)
 ปั จ จั ย ความสาเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง การทางาน (Key Success
Factors of Work Simplification)
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M22 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้การใช้สารสนเทศบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงในการบริหารภารกิจ โดยการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
บูรณาการหลักการ และแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความสาคัญ ความหมายของระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหาร
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงงาน
 สร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโดยใช้สารสนเทศ เพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรต้องการ
 มุมมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ

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

M23 การบริหารงบประมาณและการเงิน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ เรี ย นรู้ ค วามหมาย ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องงบประมาณ
มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายลักษณะของงบประมาณ และสามารถ
แยกประเภทได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงบประมาณ
กับ ธุรกิจ และงบประมาณกับ ภาครัฐ สามารถอธิบ ายความแตกต่า ง
ของงบประมาณทั้ง สองส่ว นได้อ ย่า งถูก ต้อ งครบถ้ว นและมีค วามรู้
ความเข้าใจ สามารถอธิบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ที่ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย และความสาคัญของงบประมาณ
 งบประมาณกับธุรกิจ
 งบประมาณกับภาครัฐ
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M24 การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ เข้ า ใจหลั ก การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สามารถวิ เ คราะห์
ความแตกต่า งของบุ ค คลและเข้ า ใจวิ ธีก ารบริ ห ารจั ดการพฤติก รรม
ที่ มี ค วามหลากหลาย หลั ก การสื่ อ สารภายในองค์ ก รเพื่ อ สนั บ สนุ น
บรรยากาศที่เป็ นมิตรในการทางานท่า มกลางความหลากหลายและ
ความเปลี่ยนแปลง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ภาวะความเปลีย่ นแปลงที่ส่งผลต่องานบริหารจัดการบุคลากร
 การสื่อสารภายในองค์กร

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

M25 การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคล เพื่อ ให้ สามารถสื่ อสารกั บคนรอบข้ างได้ อ ย่า งมี ประสิทธิภ าพ
ไม่ต้องทาซ้า และมีความเข้าใจตรงกัน สามารถวิเคราะห์ วิธีการทางาน
การใช้เวลา และปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ สามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองในการทางานได้ และสามารถจัดสรรเวลา
ให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
ทีมงาน เพื่อสามารถสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ
ถู ก ต้ อ งตรงกั น และประหยั ด เวลาสามารถส่ ง ต่ องานให้ ผู้ รั บงานต่ อ
(next process) ได้ทันเวลา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน
สถาบัน เพื่อสามารถทาให้สถาบันมีผลงานดีขึ้น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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ประเด็นการเรียนรู้












การวางแผนในการสื่อสาร
ทักษะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
การปรับปรุงการสื่อสารทีจ่ ะช่วยให้การบริหารเวลาดีขึ้น
แบบประเมินความสามารถในการบริหารเวลา
ความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารเวลา
เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลา
การจัดลาดับก่อน – หลัง การทางาน
การปรับปรุงอุปนิสัยที่ทาให้เสียเวลา
การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการทางานให้ประหยัดเวลา

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

M26 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการในการบริหาร
จัดการภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ ตระหนักในความสาคัญ ของผู้บ ริ ห ารที่ดารงตาแหน่ง ประเภท
อานวยการในภาคราชการ สามารถกาหนดวิธีการบริหาร และการนา
หน่ ว ยงาน / ที ม งานสู่ ค วามส าเร็ จ ในการท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ และสามารถอธิบ ายรูป แบบวิธ ีก ารบริห ารราชการ
ยุค ใหม่ (New Public Management) ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการเป็นตัวเชื่อมกลาง (Linking Pin) ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
และผู้ปฏิบัติงาน
ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายพร้อมคาอธิบาย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551)
 ความหมาย : บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 ความสาคัญของผู้ดารงตาแหน่งประเภท “อานวยการ”
 ทักษะการบริหาร (Managerial Skills)
 ทักษะในการเป็นผู้นาทีม (Team Leadership)
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ความรับ ผิด ชอบของผู้อานวยการ (Responsibility
Accountability)
 บทบาทผู้อานวยการในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่


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

M27 การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

บุคคล เพื่อเรียนรู้ความหมายของนวัตกรรม และสามารถระบุลักษณะ
ขององค์ ก ารที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมได้ เทคนิ ค การคิ ด เพื่ อ
สร้างนวัตกรรมนับตั้งแต่การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิด
สร้ า งสรรค์ และมีค วามเข้ า ใจแนวทางในการพั ฒนาการเรี ย นรู้ข อง
ตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถคิ ด เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมได้ สามารถระบุ
คุณลั ก ษณะพิ เศษของการบริห ารที่ จ ะช่ว ยส่ง เสริ มให้ บุ ค ลากรสร้า ง
นวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการขององค์ ก าร และสามารถใช้
แนวทางในการประเมินผลนวัตกรรมในองค์การ
ทีมงาน เพื่อให้สามารถใช้ทักษะ และวิธีการคิดที่หลากหลายต่อยอด
เพื่อสร้างนวัตกรรมและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
สถาบัน องค์การจะมีผลงานนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมายของนวั ต กรรม และคุ ณ ลั ก ษณะขององค์ ก ารที่ มี
การส่งเสริมนวัตกรรม
 เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
 คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของการบริ ห ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสร้ า ง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์การ
 การประเมินผลนวัตกรรม

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

M28 เทคนิคการนาเสนอ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้สามารถระบุประเภท และวัตถุประสงค์ วางแผน การนาเสนอ
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายถึงแนวทางในการนาเสนอ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ที่มีป ระสิทธิภ าพของผู้บ ริหารและเรีย นรู้แนวทางในการพัฒนาเสีย ง
และภาษาท่า ทางเพื่อ การน าเสนอที่มีป ระสิทธิภ าพ หลัก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางในการจัดทา PowerPoint ที่ถูกต้องและสื่อประเภทอื่นและ
สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมงาน เพื่อสร้างทีมงานที่สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และ
สร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานในองค์การ
สถาบัน เพื่อให้องค์การสามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ประเภท และวัตถุประสงค์ของการนาเสนอ
 การวางแผนการนาเสนอให้มีประสิทธิภาพ
 แนวทางการนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 แนวทางการพัฒนาเสียง และภาษาท่าทาง
 หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทา PowerPoint ที่ถูกต้อง

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

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

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้บุคลากรมีมุมมอง ทางเลือกของการทางานในรูปแบบ
ที่ เ หมาะสม และมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์
รวมทั้งมีเครือข่ายที่ปรึกษาสนับสนุน และแก้ปัญหาการทางาน
งาน เพื่อขั บ เคลื่อนการดาเนินงานให้ เป็ นไปอย่ างคล่อ งตัว รวดเร็ ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการท างาน มี ค วามเชื่ อ มโยงประสานสั ม พั น ธ์
การร่วมคิดร่วมทา การยอมรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกัน
องค์กร เพื่อ ให้อ งค์ก รมีศัก ยภาพเพิ่มขึ้น และก้า วหน้า ไปพร้อ ม ๆ
กันอย่ างมั่ นคง บรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 เครือข่าย
 พันธมิตร
 การใช้เครือข่ายและพันธมิตรในการบริหารงาน
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M31 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ เรีย นรู้ความหมาย ความสาคัญ ของการสื่อ สาร สามารถกาหนด
แนวทางในการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย ความสาคัญในการสื่อสาร
 อุปสรรคที่ทาให้การสื่อสารล้มเหลว
 การสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม
 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน

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

M32 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรีย นรู้ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของมนุษ ยสัมพันธ์
ในการทางาน เข้าใจคุณสมบัติของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระบวนการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้หลักการพื้นฐานวิธีการสร้างและสิ่งที่ควรระวังในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง
ในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการมีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 คุณสมบัติ ของผู้มี มนุษยสั มพันธ์ดี และกระบวนการพัฒนาตนเอง
ด้านมนุษยสัมพันธ์
 หลักการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 วิ ธี ก ารสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และข้ อ ควรระวั ง ในการสร้ า ง
มนุษยสัมพันธ์
 วิ ธี ก ารสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน
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M33 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดาเนินการตามแผน (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุ ประสงค์ของการวางแผน
การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ และขั้ น ตอน /
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้ วน สามารถเขีย น
โครงการอย่ า งง่ า ย การติ ด ตามผล และประเมิ น ผลโครงการ
ได้อย่างถูกต้อ ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ
 การเขียนโครงการ
 การดาเนินการโครงการตามแผน
 การติดตาม และประเมินผลโครงการ

การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ
AC08 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุค คล เพื่อ ให้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ และผลกระทบของกระแส
การเปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีต่อความจาเป็นของ
ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ สามารถ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ งขันของประเทศในอนาคต สามารถวิเคราะห์นโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้ พ ร้ อ มต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
สามารถวิเคราะห์และมองเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ และ
การพั ฒ นาข้ า ราชการไทยให้ มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในการปฏิบั ติ ร าชการ
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ และ
สามารถปฏิบัติราชการในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

องค์กร เพื่อ ให้ ส่ว นราชการมีวิสัย ทัศ น์ในการเพิ่มขี ดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศที่ท้าทาย สามารถปรับยุทธศาสตร์ นโยบาย
แผนงาน และโครงการขององค์กรในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางของประเทศในการแข่งขั นในระดับ ภูมิภาคและ
ระดั บ โลกและส่ ว นราชการสามารถทบทวน และก าหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทรัพยากรของส่วนราชการให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามทิศทางของประเทศในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
ประเทศชาติ รัฐบาลสามารถปรับยุทธศาสตร์ และนโยบายของประเทศ
ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับโลก และรัฐบาล สามารถทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
การพั ฒนาข้ า ราชการ และก าลั งคนภาครั ฐ ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น
ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวโน้มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกในทศวรรษที่ผ่านมา
 ประสบการณ์ ข องต่ า งประเทศในการพั ฒ นาระบบราชการและ
การสร้างความพร้อ มของข้าราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 นโยบายของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
 การประเมินผลนวัตกรรม
 ความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในอนาคต
 แนวโน้มการพัฒนาระบบราชการไทย และการสร้างความพร้อ ม
ของข้า ราชการไทยเพื่อ รองรั บ การเพิ่ม ขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
 บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต
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บทบาทเชิงรุกของข้าราชการไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขั นของประเทศ : กรณีตัว อย่า งการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซีย น
ปี 2558

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

E13 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ผู้บ ัง คับ บัญ ชารู้บ ทบาทของตนเอ งในการรัก ษาวินัย ของ
ผู้อ ยู่ใ ต้บัง คับ บัญ ชา และให้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาวินัย
ของผู้อยู่ใต้บั งคับบั ญชา ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บั งคับบัญชารู้เทคนิควิธีการ
ที่จะสามารถรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผล โดย
มี ความคาดหวั งว่ า หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด าเนิ น การในการรั ก ษาวิ นั ย
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดีแล้ว การกระทาผิดวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จะลดลงหรือไม่มีการกระทาผิดวินัยเลย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการ และแนวคิด
 บทบาทผู้บังคับบัญชา

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

E14 การเป็นข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ เรี ย นรู้ ส ถานภาพของข้ า ราชการ บทบาทของข้ า ราชการ และ
ประโยชน์ ที่ ข้ า ราชการจะได้ รั บรวมทั้ งการปฏิ บั ติ ตนของข้ าราชการ
ตามความมุ่งหวังในบั้นปลายของชีวิตข้าราชการได้อย่างถูกต้อง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สถานภาพของข้าราชการ
 บทบาทของข้าราชการ
 ประโยชน์ของการเป็นข้าราชการ
 การปฏิบัติตนของข้าราชการ
 ธงชัยแห่งชีวิตข้าราชการ
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E15 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้เ ข้า ใจที่ม า หลัก การ และวัต ถุป ระสงค์ข องการเรีย นรู้ต าม
รอยพระยุคลบาท หลักทศพิธราชธรรม และลักษณะของคนดี รวมทั้ง
ความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง
 การน้ อมนาพระราชจริยวัต ร และพระบรมราโชวาทเป็น แนว
ประพฤติป ฏิบั ติ ข องข้ า ราชการที่ดี
 หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในบริ บ ทของข้ า ราชการ

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

EC01 เศรษฐกิจพอเพียง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเป็ นการน้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพ ลอดุลยเดช มาด าเนิน การให้ บั ง เกิด ผลในทางปฏิบั ติ และ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการจั ดองค์ กรภาครั ฐให้ สอดคล้ องกั บทิ ศทางการน าพาประเทศ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข
ด้ว ยการด ารงชี พตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยให้ การรับราชการ
มีความเป็ นมื ออาชีพ ข้ าราชการและเจ้ าหน้าที่ ของรัฐสามารถด ารงชี พ
อย่ างพอเพี ยง มี ม โนสุ จ ริ ต ตลอดจนมี ส มรรถนะขี ด ความสามารถ
ในการให้บริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา”
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ปรัชญา และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ
 การน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
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M11 ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของระบบราชการไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการไทย และตระหนักในความสาคัญของการเป็นข้าราชการไทย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ประวัติศาสตร์ราชการไทย และข้าราชการพลเรือนไทย
 ความเป็นมาของกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 การเป็นข้าราชการ


สิทธิ และหน้าที่ของข้าราชการ

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

PC34 ระบบราชการไทย (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ระบบการบริห ารราชการไทย และ
กระบวนการบริหารราชการไทย ตลอดจนองค์กรบริหารราชการไทย
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ระบบการบริหารราชการไทย
 กระบวนการบริหารราชการไทย
 องค์กรบริหารราชการไทย

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

PC35 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย แนวคิ ด ขั้ น ตอน และ
การประเมินผลในการบริหารผลงาน หลักการ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ
ราชการเพื่อ ความเป็ นเลิศในการบริก ารประชาชน เข้ า ใจวัฒนธรรม
และค่านิยมที่ดีในการทางานเพื่อ ประชาชนของข้ าราชการ เข้า ใจถึ ง
หลักการ องค์ประกอบ และแนวทางการวางแผนตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานได้ถูกต้อง และครบถ้วน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้

การบริหารผลงาน
 สู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน
 วัฒนธรรม และค่านิยมในการทางานเพือ่ ประชาชน
 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน


การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
G01 ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อสร้ างความตระหนั กรู้ ของการที่ จะต้ องมองละเอี ยดแยกแยะกลุ่ ม
“ประชาชน” มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร หรือมีความต้องการ
อย่างไร เพื่อการตอบสนองอย่างเหมาะสม เพื่อเรียนรู้บทบาท คุณลักษณะ
ความสนใจ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย สามารถเรียนรู้
ได้ว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมทาให้ผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน
สามารถยกตั ว อย่ า งถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น หากไม่ ไ ด้ น าเอาวิ ถี
และประสบการณ์ ชี วิ ตที่ แตกต่ า งระหว่ า งหญิ งและชาย มาประกอบ
การพิจารณาในการทางาน และเรียนรู้ ความสาคั ญของการบู รณาการ
มิติหญิง ชาย หรือความเป็นหญิง ความเป็นชายในกระบวนการทางาน
และการบริหารงาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ในโลกการทางาน
 ผู้หญิงผู้ชาย
 บทบาทพฤติกรรมเจตคติของชายหรือหญิง
 แล้วเกี่ยวอย่างไรกับการทางาน
 ใส่ “เลนส์ Gender” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน
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G02 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้ และสามารถนาไปปรับใช้กับการทางานได้อย่างมีความสุข
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ส ภาพแวดล้ อ ม และบรรยากาศ
ในการทางานที่ดี
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน
 รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศ
 วัฒ นธรรม / ประเพณี / สัง คม / ความเชื ่อ / ธรรมเนีย ม
การปฏิบัติกับการล่วงละเมิดทางเพศ
 สถานการณ์ / สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย
 ผลกระทบเมื่อมีการล่วงละเมิดทางเพศจากการทางาน
 กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 กระบวนการร้อ งทุกข์ และแนวทางป้องกัน และการแก้ ไขปัญหา
การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
E17 การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งเป็นข้อท้าทาย
สาคัญของประเทศในขณะนี้ สืบเนื่องมาจากการเติบโตของประชากร
ที่มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันใกล้ โดยเป็นผลมาจากการเกิดน้อยลง
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การตายลดลง มีการหดตัวของกาลังแรงงาน โครงสร้าง
ครอบครัวเปลี่ยนแปลง เหตุที่ทาให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา นโยบาย
ภาครัฐที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ทาให้
สังคมเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อที่จะสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่
มั่นคง นาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรประเทศไทย
 ผลกระทบเมื่อสังคมสูงวัย
 กรณีศึกษาของการตอบสนองเชิงนโยบายจากประเทศต่าง ๆ
 ข้อพิจารณาเชิงนโยบายของภาครัฐฯ

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

PC01 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ เรียนรู้พัฒนาการของแนวคิดด้านการบริห ารทรัพยากรบุ คคล
ความส าคัญ ของทรัพ ยากรบุ ค คล และการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เชิงยุท ธศาสตร์ เพื่อ ให้ สามารถอธิบ ายกรอบความคิด เพื่อ วิเ คราะห์
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ ได้ และเพื่อให้
สามารถระบุสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะใหม่
สาหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ได้
ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ความสาคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” : กุญแจสู่ความสาเร็จของการ
บริหารองค์กร
 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
 สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

PC03 ระบบพิทักษ์คุณธรรม (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ สามารถอธิบายความหมาย และความสาคัญของระบบพิทัก ษ์
คุ ณ ธรรม รวมทั้ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
แนวคิด และการดาเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียได้ และสามารถระบุ
ข้อ บัญ ญัต ิเ กี ่ย วกับ คณะกรรมการพิทัก ษ์ร ะบบคุณ ธรรม (ก.พ.ค.)
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิดเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม
 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในต่างประเทศ
 ระบบพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทยก่อนการตั้ง ก.พ.ค.
 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

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

PC04 สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ออธิบ ายแนวคิดเกี่ย วกับสมรรถนะในการบริหารทรัพ ยากรบุคคล
สมรรถนะกั บ การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติง าน และสมรรถนะของงาน
หรื อ ของคน สามารถวิ เคราะห์ ห น้า ที่ สมรรถนะหลัก ในการท างาน
รวมถึงอธิบายหลักการ และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความรู้เรื่องสมรรถนะ
 สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย
 การกาหนดสมรรถนะ
 การประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน

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

PC05 HR Scorecard (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ออธิบายความหมายและความสาคัญของทรั พยากรบุคคล ในฐานะ
ที่เป็น “ทุนมนุษย์” Human Resource Scorecard กับการพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอธิบาย
การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ และจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิ ด ในการพัฒ นาสมรรถนะขี ดความสามารถด้ า นการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะ
ขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การพัฒนาสมรรถนะขี ดความสามารถด้านการบริหารทรัพ ยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard
 การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง
HR Scorecard


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

PC08 การบริหารค่าตอบแทน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ออธิบ ายความหมาย และองค์ประกอบของค่าตอบแทน ตลอดจน
เป้ า หมาย แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการบริ ห ารค่ า ตอบแทน
เพื่ อ เรี ย นรู้ แ นวทางการจั ด ท าโครงสร้ า งเงิ นเดื อ นและระบุ ลั ก ษณะ
โครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ ได้ รวมทั้งแนวคิด และวิธีการของระบบ
บริหารค่าตอบแทนใหม่
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน
 แนวคิด และกระบวนการบริหารค่าตอบแทน
 แนวทางการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
 ระบบบริหารค่าตอบแทนใหม่

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

PC09 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้สามารถอธิบายความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดของการสรรหา
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิดได้ และตระหนักถึงความสาคัญของการนา
การสรรหาทรัพ ยากรบุ คคลระบบเปิ ดมาใช้ในราชการไทย สามารถ
อธิบายรูปแบบ และกระบวนการสรรหา และเลือกสรรข้าราชการตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิดได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้









กระบวนการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
ประเภทของการสรรหา
ข้อกฎหมายที่เป็นแนวปฏิบัติในปัจจุบัน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การสรรหาและเลือกสรรระบบเปิด และมาตรฐานในการดาเนินการ
เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นในการดาเนินการ และเงื่อนไขความสาเร็จ
ของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

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

PC12 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ สามารถอธิบ ายความหมาย แนวคิด หลัก การ เป้ า หมายและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ และระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได้ สามารถระบุขั้นตอนการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ข องงาน แนวคิด วิธีก ารประเมินสมรรถนะ และหลัก การ
แจ้งผลการประเมิน และนาไปปรับใช้ได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือน
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
 การประเมินสมรรถนะ
 การแจ้งผลการประเมิน

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

PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถอธิบายกรอบแนวคิดของการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งเกิดความความตระหนักถึง
ความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของประชาชน และของรัฐ
เพื่อเป็นการยกระดับนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีความเป็น
มืออาชีพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิ ด ในการก าหนดจรรยาบรรณวิ ชาชี พการบริ หารทรั พ ยากร
บุคคลภาครัฐ
 การศึกษาแนวคิด และหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ความเป็นมาของจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 การด าเนิ น การจั ด ท าจรรยาบรรณวิ ช าชี พ การบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลภาครัฐ
 ความหมาย และพฤติ ก รรมของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ความส าคั ญ ของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และกลไกในการสร้ า ง
การบริหาร และการควบคุม

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

PC14 การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้อธิบายถึงความจาเป็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของภาครั ฐ
สามารถอธิบายกระบวนการดาเนินการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลพร้อมทั้งประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรม และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายของการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ความสาคัญของการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการ และเทคนิคการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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PC18 คุณภาพชีวิตในการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ไ ด้เ รีย นรู้แ ละเข้า ใจถึง แนวคิด เรื่อ งคุณ ภาพชีว ิต พร้อ มทั ้ง
สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายของคุณภาพชีวิตกับการทางาน
 คุณภาพชีวิตกับการทางาน
 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
 กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวิตการทางาน
 การศึกษาที่เกีย่ วกับคุณภาพชีวิตการทางาน
 กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ การทางาน
 ตัวอย่างการพัฒนาเกีย่ วกับคุณภาพชีวิตการทางาน
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียง

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

PC19 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล การเลือ กใช้
เทคนิ ค วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งเหมาะสมและการประยุ ก ต์
หลั ก การ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ น าไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การพัฒนาสมรรถนะกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการ
ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
 มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

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

PC21 การจัดทาตัวชี้วัด (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ งานเป็ น กระบวนการต่อ เนื่ อ งที่จ ะช่ว ยผลัก ดัน ให้ ก าร
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมาย
ขององค์กร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการกาหนดตัวชี้วัด
 วิธีการกาหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายรายบุคคล
 ข้อแนะนาในการกาหนดตัวชีว้ ัด และค่าเป้าหมายรายบุคคล

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

PC24 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อ สนับ สนุนการพัฒนาสมรรถนะด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
โดยจะชี ้ใ ห้เ ห็น ถึง ความส าคัญ ของการสื ่อ สารต่ อ ความส าเร็จ
ในการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
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กลุม่ เป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

หลัก การแนวคิดพื้นฐานของการสื่อ สารขององค์ก รที่มีป ระสิทธิภ าพ
ซึ่ง ประกอบด้ว ยแนวทาง เครื่อ งมือ ในการฝึก ฝนทัก ษะการสื่อ สาร
ในการทางานในบทบาท และสถานการณ์ต่าง ๆ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมาย และความสาคัญของการสื่อสารขององค์กร
 บริบทต่าง ๆ ของการสื่อสารองค์กร
 หลักแนวคิด และแนวทางในการสื่อสารขององค์กรเชิงกลยุทธ์
 แบบฝึกฝน และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

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

PC25 การกาหนดตาแหน่งและการประเมินค่างาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ ส ามารถคั ด กรองผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตรงตามภารกิ จ
และเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อจะได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวคิด และรูปแบบการกาหนดตาแหน่ง
 ระบบจาแนกตาแหน่ง : แนวคิด และการปฏิบัติ
 มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
 การวิเคราะห์ตาแหน่ง
 การประเมินค่างาน
 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด

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

PC26 การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจรู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล
ของข้ า ราชการพลเรือ นสามัญ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้












ภาพรวมค่าตอบแทน
สวัสดิการหลักแบ่งเป็นกี่ประเภท
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน
การนับเวลา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
สวัสดิการหลักที่เป็นตัวเงิน
บาเหน็จบานาญ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และ
สภาพความเป็ นจริ งในปั จจุ บั น ภารกิ จหลั กของนั กทรั พยากรบุ คคล
ในแต่ละด้าน บทบาทใหม่ของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และสามารถนา
หลั กการ และมาตรฐานวิ ชาชีพการบริ หารทรัพยากรบุ คคลไปประยุ กต์
ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แนวความคิดเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 บทบาทใหม่ของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

PC28 ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกาลังคน
คุณภาพ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และดาเนินการตาม
ระบบบริหารกาลังคนคุณภาพในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนราชการ เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ และ
เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒนาระบบบริหารกาลังคนคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการ / แนวคิดของระบบการบริหารกาลังคนคุณภาพ
 การบริหารกาลังคนคุณภาพเชิงรุกในส่วนราชการ
 การวางแผนกาลังคนคุณภาพ (P : Planning)
 การสรรหา และคั ด เลื อ กกาลั ง คนคุ ณ ภาพ (R : Recruiting &
Selecting)
 การเสริม สร้า งความเข้า ใจ และการมีส่ว นร่ว มของส่ว นราชการ
ในการบริหารกาลังคนคุณภาพ (I : Institutionalizing)
 การพัฒนากาลังคนคุณภาพ (D : Developing)
 การติดตามการใช้ประโยชน์กาลังคนคุณภาพ (M : Monitoring &
Evaluating)

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

PC29 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กาหนดในหลักเกณฑ์ และ
วิธีก ารได้ และเข้ า ใจบทบาทของนัก ทรั พ ยากรบุ คคลเกี่ย วกับ ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนราชการ เพื่อ ให้นัก ทรัพ ยากรบุคคลของส่ว นราชการ สามารถ
นาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ภาพรวมระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการบริ ห ารผล
การปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
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PC30 การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการ ทฤษฎี กระบวนการและขั้นตอน
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
รายบุ ค คล และสามารถวิ เ คราะห์ แ นวทางในการส่ ง เสริ ม การน า
แผนพัฒนารายบุคคลไปใช้
ทีมงาน เพื่อสามารถให้คาแนะนาเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม ขององค์กร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างคุ้มค่า
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความสาคัญของการพัฒนา
 ขั้นตอนหลักในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
 การส่งเสริมการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลในหน่วยงาน

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

PC31 ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุคคล เพื่ อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ย วกั บหลั กเกณฑ์ และวิธี การ
ในการบรรจุและแต่งตั้ง สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการเจ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ
และสามารถนาตัวอย่าง และกรณีศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทีมงาน เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รั บให้แ ก่ผู้ใต้บังคับบั ญชา
และเพื่ อ นร่ ว มงานได้ และสามารถสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
ส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคลได้อ ย่า งถู กต้อ ง รวมทั้งช่ว ยแก้ไขปัญ หาการบริห ารงานบุ คคล
ของส่วนราชการที่เกิดขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักปฏิบัตขิ องการแต่งตั้ง
 เงื่อนไขของการแต่งตั้ง
 การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตาแหน่ง

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

PC32 การจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน Job Description (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแบบบรรยาย
ลัก ษณะงาน และสามารถนาความรู้ ไ ปใช้ใ นการจัด ทาแบบบรรยาย
ลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความสาคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน
 การวิเคราะห์งานกับแบบบรรยายลักษณะงาน
 กระบวนการ และเทคนิคในการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน
 องค์ประกอบ และวิธีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน
 การใช้ประโยชน์จากแบบบรรยายลักษณะงาน
 คาถามที่พบบ่อย

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

PC33 การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของทุนรัฐบาล ความเป็นมาของทุน
เล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล และผลที่ได้รับจากการส่งนักเรียนทุนไป
ศึกษาในต่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาลในการกาหนด
อ านาจหน้า ที่ข อง ก.พ. และส านั กงาน ก.พ. เข้ าใจเบื้ องต้นเกี่ย วกั บ
ความหมาย และหลักการของการสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล
ความแตกต่างของทุนรัฐบาลแต่ละประเภท เรียนรู้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบแข่งขัน หลักสูตร และวิธีการดาเนินการสอบ เกณฑ์การตัดสิน
และข้อผูกพันในการรับทุนของทุนสาหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนระดับปริญญา และ
ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
(ทุน UIS) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือก และข้อผูกพันในการรับทุนสาหรับข้าราชการ เพื่อไปศึกษาวิชา
ในประเทศ และทุนสาหรับข้ าราชการแบบฝึกอบรม เข้าใจหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ตลอดจนเรี ย นรู้ ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น รั ฐ บาลทาง website
และช่ ว งระยะเวลาของการประกาศรั บ สมั ค รทุ น ประเภทต่ า ง ๆ
ของสานักงาน ก.พ.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
 กฎหมายที่เกีย่ วข้องเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ในการกาหนดอานาจหน้าที่
ของ ก.พ. และสานักงาน ก.พ
 การสรรหา และเลือกสรรผู้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
 ประเภทของทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ทุนเล่าเรียนหลวง
 ทุนระดับปริญญา
 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ (ทุน UIS)
 ทุนสาหรับบุคลากรภาครัฐ แบบศึกษา
 ทุนสาหรับข้าราชการ แบบฝึกอบรม

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

PC37 สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ เรี ย นรู้ ค วามหมายของสมรรถนะในข้ า ราชการพลเรื อ น เข้ า ใจ
สมรรถนะหลัก และระดับสมรรถนะในราชการพลเรือน รวมทั้งเข้าใจ
ความหมาย คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และแนวทางการพัฒนาตนเอง
ตามสมรรถนะหลักในราชการพลเรือนได้อย่างถูกต้อง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้










แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
การกาหนดระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับชั้นงาน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทางานเป็นทีม

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

PC38 การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

การวางแผนทางก้า วหน้า ในสายอาชีพ ( Career Path) เป็ นการสร้า ง
เส้ น ทางสั่ ง สมประสบการณ์ แ ละผลงานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด ารง
ตาแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนพัฒนากาลังคน
คุณภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
 การวิเคราะห์งาน
 การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
 การจัดทาแบบสั่งสมประสบการ์และผลงาน
 การจัดทาแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ

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

PC39 ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

หลักสูตรนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถเข้าใจความหมาย
ของการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล และความสาคั ญ ของการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลต่อบุคคล องค์การ และสังคมโดยรวมได้ สามารถระบุ
ถึงความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทั้งในต่างประเทศและในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทย
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การจัดหาทรัพยากรบุคคล
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินและการบริหารผลงาน
 การบริหารค่าตอบแทน
 การดารงรักษาและการบริหารการออกจากงาน
 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

PC40 การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับการวิเคราะห์องค์การ ( Organization analysis)
วิเคราะห์งาน (Task analysis) และวิเคราะห์บุคคล (Person analysis)
เพื่อให้ มีการจั ดฝึกอบรมที่สอดคล้องกับทิศทางและความจาเป็นหรือ
ความต้องการทั้งในระดับองค์การ งาน และตัวบุคลากรที่ครองตาแหน่ง
(incumbents)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรมและการเรียนรู้
 แหล่งที่มาของความต้องการหรือความจาเป็นในการฝึกอบรม
 กรณี ศึ ก ษาของ 3 ตั ว แบบที่ น ามาวิ เ คราะห์ ห าความจ าเป็ น
ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้
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กฎหมายและระเบียบราชการ
LA02 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจแนวคิ ด หลั ก การ สาระส าคั ญ และประโยชน์ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร สามารถระบุ ผ ลกระทบของการใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ อ สั ง คมได้ และเข้ า ใจแนวทาง
การดาเนินงานที่สนับ สนุนให้ มีก ารปฏิบัติตามพระราชบั ญ ญั ติข้ อ มูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ท าความเข้ า ใจกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
 การนาไปประยุกต์ใช้

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

LA03 สิทธิมนุษยชน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย และแนวความคิด
 ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน
 ความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชนสากล
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
 สิทธิมนุษยชนกับวิถีชวี ิต
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กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 เข้าใจแผนสิทธิมนุษยชน


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

LA04 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุม่ เป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของคาว่า จริยธรรม การปฏิบัติตน
เป็นข้าราชการที่ดี บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ ประมวลจริย ธรรม กฎหมายและระเบีย บที่เกี่ย วข้อ งกับ ประมวล
จริย ธรรม ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง ไม่ป ระพฤติผิด ประมวลจริย ธรรม และ
สามารถนาไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายของจริยธรรม และความสาคัญของจริยธรรม
 จรรยาข้าราชการกับจรรยาบรรณข้าราชการ
 วินัย
 สภาพปัญหาการรักษาคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
 จริยธรรมข้าราชการ
 หน้าที่ข้าราชการต่อประมวลจริยธรรม
 หน้าที่สานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม
 คณะกรรมการจริยธรรม
 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการ
 การดาเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ
 บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม / หัวหน้าส่วนราชการ

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

LA05 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้บุคลากรมองเห็นภาพรวมบทบาทหน้าที่ของกระทรวงได้
ครอบคลุ ม และสามารถพั ฒ นาตนเองให้ มี ศั ก ยภาพเหมาะสมกั บ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

งาน เพื่อการจัดระบบงาน / กระบวนงานให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการจัดทาแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับการทางานตามบทบาทหน้าที่
องค์กร เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้าง และอัตรากาลังที่รองรับการทางาน
ตามบทบาทหน้าที่อ ย่างเหมาะสม อันจะทาให้อ งค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การจัดระเบียบและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในการบริหารราชการ
 บทบาทหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการระดั บ กระทรวงในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
 บทบาทหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการระดั บ กระทรวงในการบริ ห าร
งบประมาณ
 บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวงในภารกิจที่กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

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

LA07 ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื ่อ ให้เ รีย นรู ้ห ลัก การ ขั ้ น ตอน กระบวนการบริห ารงานบุค คล
และเข้า ใจสิท ธิก ารลา หลักเกณฑ์ และข้ อควรค านึ งเกี่ ยวกั บการลา
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ เข้าใจหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ และรู้ถึงหลักการ แนวทาง
ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ หนั งสื อราชการ และการปฏิ บั ติ งาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การบริหารงานบุคคล
 สิทธิการลาของข้าราชการ
 สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
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งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ


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

LA08 กฎหมายพื้นฐานสาหรับข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้ความเป็นมา หลักการของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ให้เข้าใจหลักการ และเหตุผลในการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์ทั่วไป การบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือน ความเป็นมา หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิด ของเจ้า หน้า ที ่ รวมทั ้ง
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
AC02 การทาข้อตกลง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ที่สามารถนาไปใช้ป ฏิบั ติห น้า ที่ที่เกี่ย วกับ ลัก ษณะและรูป แบบต่า ง ๆ
ของความตกลง รวมถึงผลผูกพัน และหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากความตกลง
เพื่อให้มีทักษะและความเข้าใจหลักการและบริบททางกฎหมายของ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

การท าความตกลงทั้ งกฎหมายภายในประเทศ และระหว่ างประเทศ
โดยสามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นการยกร่ า งความตกลงได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความพึงพอใจของภาคีความตกลง
และเพื่อ ให้ เข้ า ใจถึ งขั้ นตอน และกระบวนการในการทาความตกลง
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ตั้งแต่การยกร่าง แลกเปลี่ยน
ร่าง ตรวจแก้ และจนถึงการมีผลใช้บังคับของความตกลงอย่างถูกต้อง
สมบู รณ์ ตลอดจนเพื่อ ให้ บุ คลากรสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุก ต์
ใช้เพื่อทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่า ง ๆ ในการทา
ความตกลง อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 หลักการ และรูปแบบของข้อตกลง
 กฎหมาย และภาษาเฉพาะในข้อตกลง
 การยกร่างข้อตกลง
 การตรวจสอบร่างข้อตกลง

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

AC04 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ให้ เ รีย นรู้ ถึ ง ผลกระทบ
ทั้งทางบวก และทางลบของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี
ต่อประเทศไทย และสมาชิกอื่น เพื่อให้ข้าราชการสามารถบริหารจัดการ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานเพื่ อ รองรั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมายของพหุสังคมวัฒนธรรม
 ความสาคัญ ของการเรีย นรู้ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรมและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมของความหลากหลาย
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ทัศนคติ ค่า นิย มเชิงบวก และการมองคุณ ค่า ของความแตกต่า ง
ตามแนวทางพหุ วัฒนธรรม และการเคารพในความหลากหลาย
ของความแตกต่าง
 วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และแนวทางปฏิ บั ติ ข องประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน
 กรณีศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม


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

AC05 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียนสาหรับข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจข้ อ มู ล พื้น ฐานเกี่ย วกับ ประเทศต่ า ง ๆ
ในประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์
และข้อ จากัดต่าง ๆ ของการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ในการทางาน และชีวิตประจาวันได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 I = Identification รู้จักตัวเอง
 A = Awareness รู้จักอาเซียน
 M = Mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 C = Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถ
 U = Utilizations ฉลาดในการใช้ประโยชน์

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

AC06 ความมั่นคงชายแดน (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมดาเนินภารกิจที่รับผิดชอบอย่างสอดคล้อง
กับแนวนโยบายที่กาหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์
หน่ ว ยงานราชการ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานราชการได้ รั บ ผลส าเร็ จ ตาม
แนวนโยบายยุทธศาสตร์ และกรอบแผนที่กาหนด และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของฝ่ายบริหาร และภาคส่วนต่าง ๆ นอกภาครัฐ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ทุ ก ภาคส่ วนตระหนั กถึ งความส าคั ญ และ
ร่ว มสร้า งพลังความร่ว มมือ เพื่อ ปกป้ อ งผลประโยชน์แ ห่ งชาติ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 กรอบแนวคิด ทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้อง
 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักที่เกี่ยวข้อง
 องค์กร กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่งสาคัญที่เกี่ยวข้อง
 องค์กร และกลไกสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่งสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ชายแดน
 มุ ม มองของรั ฐ บาล และประชาชนในประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ต่ อ
ประเทศไทย
 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงชายแดน

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

AC07 เศรษฐกิจชายแดน (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคล เพื่อ ให้ เข้ า ใจเกี่ย วกับ สถานการณ์เศรษฐกิจ ชายแดน เข้ า ใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปิดการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจบริ เวณชายแดน
และเข้ าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบั ติของประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพล
เศรษฐกิจชายแดน เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ปั ญหา อุ ปสรรค
ของการค้ า ชายแดน สามารถก าหนดแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ชายแดนได้
ที ม งาน เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการส่ ง ต่ อ งานให้ ผู้ รั บ งานต่ อ
(next process) ได้ทันเวลา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงาน
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานแก่องค์กร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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ประเด็นการเรียนรู้







สถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนในประเทศไทย
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจชายแดนไทย
นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าชายแดนของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหา และอุปสรรคของการค้าชายแดนของไทย
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทย

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

AC09 การทางานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ ผู้เรีย นได้รับ ความรู้เกี่ ย วกั บ การทางานในบริ บ ทนานาชาติ ไ ด้
เข้าใจถึงความสาคัญด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนในการเป็นประชาคม
อาเซียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทางานในวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่าง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 อะไรคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประวัติความเป็นมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอย่างไร
 อะไรคือจุดร่วมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 อะไรคื อสภาวะแวดล้อมของประเทศในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ อั น น าไปสู่ ก ารก่ อ ตั้ ง จุ ด ประสงค์ ความมุ่ ง หมายและ
หลักการสาคัญของอาเซียน
 อะไรคือ “สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” หรือ
“อาเซียน”
 อะไรคือ “ประชาคมอาเซียน”
 อะไรคื อ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community หรือ AEC)
 ประเด็นสาคัญด้านกฎหมายเกี่ยวกับ AEC
 อะไรคือเครื่องมือทางกฎหมายที่สาคัญในการทาให้ AEC บรรลุผล
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AEC มีมาตรการปกป้อง (Safeguard Measures) หรือไม่
 การเลือกปฏิบัติภายใต้ AEC มีหรือไม่
 อะไร คือ กฎหมายในกรอบอาเซียน
 อะไร คือ “ตราสารอาเซียน” (ASEAN Instruments)
 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีสาระ และความสาคัญอย่างไร
 ระบบการระงับข้อพิพาทของอาเซียน
 อะไรคือลักษณะพิเศษของการระงับข้อพิพาทในกรอบอาเซียน
 การตีความกฎบัตรอาเซียน
 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับตราสารอาเซียน
 สิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน
 การค้าชายแดนในกรอบอาเซียน


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

AC10 สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ เสริมสร้า งความเข้า ใจเกี่ย วกับ หลัก การทั่วไปด้า นสิทธิมนุษ ยชน
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และปั ญ หาการละเมิ ด ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาเซี ย น สามารถวิ เ คราะห์ และเชื่ อ มโยงความส าคั ญ
ของหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ ประชาคมอาเซี ย นได้ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กลไกด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ระหว่ า งประเทศ และสามารถวิ เ คราะห์
ถึ ง ความท้ า ทายในประเด็ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เมื่ อ มี ก ารเข้ า สู่
ประชาคมอาเซี ย น พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ถึ ง แนวทางในการจั ด การ
ความท้าทายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน
 ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
 หลักการสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน
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กลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
 แนวโน้ม ของการพัฒ นากลไกส่ง เสริม และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในอาเซียน


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

AC11 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และประโยชน์ของการรวมกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาค เช่น EU และ ASEAN
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 แนวคิดการรวมกลุ่มในภูมิภาค
 ตัวอย่างของการรวมตัว และประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมตัว
 ความพยายามของ ASEAN
 การขยายความร่วมมือของ ASEAN เป็น ASEAN +3 +6 +8
 การก่อตั้ง ASEAN Community

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

AC13 ทัศนคติเชิงบวกกับการทางานยุคอาเซียน (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความหมายของการมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกอย่ า งแท้ จ ริ ง
สามารถเลือกสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้ น
และก าหนดวิ ธี ก ารจั ด การอารมณ์ เ ชิ ง ลบด้ ว ยการพั ฒ นา EQ ได้
ด้ว ยตั ว เอง สามารถสร้ างกระบวนการปรับ เปลี่ ย นแนวความคิ ดใหม่
กับการเผชิญปัญหาและอุปสรรคได้ และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง
ให้ เป็ นนัก คิดเชิงบวกใน Style ของตัว เอง สนุก กับ การคิด เชิง บวก
พร้ อมรั บกั บการเปลี่ ยนแปลงมองเห็ นเป็ นโอกาสได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจ
ความหมายของการเปลี่ย นความคิดพลิก ชีวิตตัว เองได้ เป็ นอย่า งดี
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 สารวจแนวความคิดของตัวเอง
 การเรียนรู้เรื่องทัศนคติเชิงบวก
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การสร้างทัศนคติที่ดีกับการทางาน
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง


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

AC14 รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นมีค วามรู ้ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ ประเทศอิน โดนีเ ซีย
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา หรือทางาน
ในประเทศอินโดนีเซีย สร้างความเข้ าใจในการสื่อสาร และหลีก เลี่ย ง
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
 การศึกษา
 ข้อควรกระทา และไม่ควรกระทา
 เอกสารอ้างอิง เอกสารเพิ่มเติม

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

AC15 หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้ เกิดความรู้ และความเข้ า ใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต คน ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนถึ ง เสี ย ชี วิ ต มี ค วามสามารถ
ในการใช้กฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจ
บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แทรกอยู่ในบริบทภายในรัฐ
องค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทางานร่วมกัน
มี ค วามเข้ า ใจและเห็ น ภาพรวมของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ
ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของต่างประเทศ
และองค์กรทีม่ ีความพร้อมในการทางานในบริบทระหว่างประเทศ
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 คนเกิด
 การดารงชีวิต
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การคุ้มครองชีวิตกรณีมีข้อพิพาท
 การเสียชีวิต

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

AC16 ประชากรสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนทีแ่ ตกต่าง (3 ชัว่ โมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
เข้ าใจความสั มพั นธ์ ของการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางประชากร และ
อัตราส่วนพึ่งพิงได้ เข้าใจการพยากรณ์ทางประชากรศาสตร์ และการก้าวเข้า
สู่สงั คมสูงอายุของประเทศในอาเซียนที่ไม่เท่าเทียมกัน เข้าใจผลกระทบ
ของปันผลทางประชากรที่ 1 และปันผลทางประชากรที่ 2 ต่อระบบธุรกิจ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคจากสังคมสูงอายุ
ต่อระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถเปรียบเทียบปัญหา
และโอกาสระหว่ างประเทศที่ พั ฒนาแล้ ว และประเทศที่ ก าลั งพั ฒนา
กับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ และสามารถอธิบายประเด็นสาคัญสาหรับการ
เตรียมความพร้อมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกับการก้าวเข้า
สู่สังคมสูงอายุได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับสังคมสูงอายุ
 การก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศในอาเซียน
 บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้วในด้านผลกระทบจากการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ
 สังคมสูงอายุในประเทศอาเซียน : ปัญหา และโอกาสที่เหมือนหรือ
แตกต่างกัน
 มาตรการรับมือการก้าวสู่สังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแล้ว
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AC17 จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซีย นอย่างถูกต้อ ง
พร้ อ มทั้ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
อย่ า งแท้ จ ริ ง และเข้ า ใจประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทุ ก ประเทศอย่ าง
ครอบคลุม ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
โครงสร้างสังคม และสามารถเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ เข้ากับความเป็น
ประชาคมอาเซีย น และเชื่อ มโยงกั บ ประเทศไทย โดยผลการเรี ย น
ในวิ ช านี้ จ ะน าไปสู่ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง และลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ความส าคั ญ
ของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทาให้ผู้เรียน
สามารถเตรี ย มตัว พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่อเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย : ความเท่าเทียมและความท้าทาย
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 ประเทศไทยกับการดาเนินงานด้านประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
 ความส าเร็ จ ในการสร้ า งความเท่ า เที ย มในสั ง คม : บทเรี ย นจาก
รัฐชาติสู่ภูมิภาคอาเซียน

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

AC18 จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจวิถีไทยด้านการส่งเสริมเกื้อกูลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิถี ไทยด้านปั ญหาและอุ ปสรรคในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เข้ าใจ
ทั ศ นคติ แ ละจิ ต ส านึ ก ของไทยต่ อ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และสามารถ
ตระหนักรู้ถึงการพัฒนาวิถีไทยให้สอดคล้องกับบริบทของวิถีอาเซียน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : การเกื้อหนุนและการส่งเสริม
 วิถีไทยกับสามเสาหลักของอาเซียน : ปัญหาและอุปสรรค
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Mindset ว่าด้วยจิตสานึก และทัศนคติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
 Mindset ว่าด้วยจิตสานึก และทัศนคติของประเทศเพื่อนบ้านต่อไทย
 วิถีไทยกับวิถีอาเซียน : การพัฒนาตนเองสู่วิธีอาเซียน


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

AC19 อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ห รื อ อาเซี ย น (ASEAN) และประชาคมอาเซีย น (ASEAN
Community) ในหมู่ข ้า ราชการ เพราะข้ า ราชการเป็ นคนกลุ่มแรก
ที่ต้องมีความรู้ พร้อมก่อนพลเมืองกลุ่มอื่น เพื่อให้ข้าราชการได้ส่งต่อ
ความตระหนั ก รู้ ดั ง กล่ า วไปสู่ ป ระชาชน ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม พลเมื อ งที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางของการสร้างประชาคมอาเซียน และตระหนักรู้อย่างละเอียด
ถึ งเรื่ อ งการเชื่ อมโยงระหว่ า งกั นในอาเซี ย น (ASEAN Connectivity)
เพราะเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการบู ร ณาการประชาคมอาเซี ย น คื อ
ประชาคมการเมือ งและความมั ่น คงอาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น และประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ให้ เ ข้ า ใจ
และภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศไทยในการเป็ นผู้นาระดับภูมิภาค
ที่ริเริ่มและเสริมสร้างอาเซียนมาแต่แรกเริ่ม และเมื่อได้ตระหนักรู้และ
เข้ า ใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซี ย นแล้ ว ให้ ข้ า ราชการ
ร่ ว มกั บ ประชาชนเสริ ม สร้ า ง และน าอาเซี ย นให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ของการเชื่ อ มโยงกั บ ประชาคมโลก อย่ า งมี ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันที่เป็นสากล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 หลักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าด้วยความเป็นภูมิภาค
(Regionalism) และบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration)
 การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
 การรวมตั ว กั น ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ก่อนกาเนิดอาเซียน
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ก าเนิ ด อาเซี ย น วั ต ถุ ป ระสงค์ และแผนการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น
ในภูมิภาคอาเซียน
แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan
on ASEAN Connectivity)
ประเมินงาน การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนภาคปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อ สาร (ASEAN Communication Strategies)
กับแผนแม่บทอาเซี ยนว่าด้วยการสื่อสาร (ASEAN Communication
Master Plan)
ระบบราชการไทย และการเชื่ อ มโยงกั บ ประชาชน ในประเด็ น
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ภาษาอังกฤษ กับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (English and
ASEAN Connectivity)
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หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)
ทักษะทางการคิด
E01 ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ว่ า การกระท าของตน
มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น และสามารถแก้ไขปัญ หาได้อย่า งเหมาะสม
ในแต่ล ะสถานการณ์ สามารถน าหลั ก ค่า นิย ม คุณ ธรรม กฎหมาย
ศาสนา และอุ ดมคติสากล ไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ปั ญหา และการคิ ด
ในภาพรวมเชิงบูรณาการในการตัดสินใจเลือกกระทาเพื่อผลประโยชน์
ของส่วนรวม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ศึกษาความหมายของปัญหาเชิงจริยธรรม และความสาคัญของทักษะ
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา เชิงจริยธรรม
 หลักการที่ควรใช้ในการตัดสินใจ
 วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ
เมื่อเผชิญปัญหาขณะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

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

M01 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของการ
คิ ด ลั ก ษณะของวิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า ง ๆ สามารถก าหนดแนวทาง
พัฒนาทัก ษะการคิดของตนเอง และนาไปฝึกฝนด้วยตนเองได้ รวมถึ ง
การบู ร ณาการการคิ ด ที่ จ ะน าไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน
ของตนเองได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การคิดคืออะไร
 การคิดสาคัญอย่างไร
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การคิดประเภทต่าง ๆ
 เครื่องมือที่ใช้ในการคิด
 การพัฒนาทักษะการคิด
 การบูรณาการการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน


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

M21 การคิดเชิงสังเคราะห์ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อให้ คิ ดเป็ น คิ ดดี สามารถใช้ ข้ อมู ล เหตุ และผลได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง
ครบถ้ วน สามารถบริ หารจั ดการความรู้ ข้ อมู ล ข่ าวสาร การสั งเคราะห์
เพื่ อใช้ ประโยชน์ ในการตั ดสิ นใจได้ อ ย่า งถู ก ต้อ งตรงตามวั ตถุ ป ระสงค์
ขององค์กร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมาย คาจากัดความของการศึกษาเชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสังเคราะห์
 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห์
 หลักการคิดเชิงสังเคราะห์
 เหตุที่ต้องใช้การคิดเชิงสังเคราะห์
 ลัก ษณะและอุป นิ สั ยของนัก คิ ด เชิ ง สั งเคราะห์ (ที่ ส ร้ างเองได้ โ ดย
การศึกษาและฝึกอบรม)
 ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่นามาคิดเชิงสังเคราะห์ได้
 การฝึกคิดเชิงสังเคราะห์

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

M30 การพัฒนาการคิด (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อเรียนรู้ความหมาย ความสาคัญของการคิดและวิธีการพัฒนาการคิด
สามารถปรับใช้การคิดที่พัฒนาแล้วในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การพัฒนาการคิด
 การจัดทาแผนที่ความคิด
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การเขียนหนังสือราชการ
A01 หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ (9 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ เรีย นรู้เกี่ย วกับ พื้นฐานของหนังสือ ราชการ เริ่มจากแบบของ
หนั ง สื อ ราชการ ความหมาย และโครงสร้ า งของหนั ง สื อ ราชการ
แบบต่าง ๆ และการใช้หนังสือราชการแต่ละแบบในการติดต่อราชการ
ซึ่ ง จะท าให้ ส ามารถเลื อ กใช้ ห นั ง สื อ ราชการในการติ ด ต่ อ ราชการ
ได้อย่างเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 อธิ บ ายความหมาย และระบุ ค วามแตกต่ า งของหนั ง สื อ ราชการ
ทั้ง 6 ชนิดได้
 อธิบายความหมาย และความสาคัญของหนังสือราชการได้
 ระบุลักษณะโครงสร้ าง และรายละเอียดของหนังสือราชการภายนอก
หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราในโอกาสต่าง ๆ ได้
 อธิบายการใช้หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา
ในโอกาสต่าง ๆ
 เปรียบเทียบให้ เห็ นความแตกต่ างระหว่ างโครงสร้าง และรายการ
ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้

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

A02 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ (9 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เรียนรู้เกี่ ยวกับการเขียนข้ อความในโครงสร้างต่าง ๆ ของหนังสือ
และสามารถเขียนหนังสือเพื่อติดต่อราชการได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ระบุ ร ายการที่ ต้ อ งการเขี ย นในส่ ว นต่ า ง ๆ ตามแบบโครงสร้ า ง
ของหนังสือภายนอก
 ระบุ ห ลั ก การเขี ย นข้ อ ความในส่ ว นต่ า ง ๆ ตามแบบโครงสร้ า ง
ของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้
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เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อ ความในส่ ว นต่ า ง ๆ
ตามแบบโครงสร้ า ง และรายการของหนัง สื อ ภายนอก หนั ง สื อ
ภายใน และหนังสือประทับตราได้
 สามารถเขี ย นหนั ง สื อ ภายนอก หนั ง สื อ ภายใน และหนั ง สื อ
ประทับตรา ได้ตามแบบและโครงสร้าง ที่ถูกต้อง


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

A03 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง (9 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นหนั งสื อ ราชการที่ ถู ก ต้ อ งตาม
โครงสร้างของหนั งสือต่าง ๆ และสามารถเขีย นหนังสือ ติดต่อ ราชการ
ได้อย่างเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลั ก การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการที่ ถู ก ต้ อ งตามโครงสร้ า งหนั ง สื อ
ติดต่อราชการแต่ละชนิด
 หลั กการและขั้ นตอนการเขี ยนส่ วนเนื้ อเรื่ องจากเหตุ ที่ ส่ งหนั งสื อไป
และการเขี ยนจุ ดประสงค์ ข องเรื่ อ งที่ ต้ อ งการให้ ผู้ รั บ ด าเนิ น การ
ให้ถูกตามประสงค์
 หลั กการเขี ย นข้ อความในประโยคให้ มี องค์ ป ระกอบ รู ปประโยค
และความสัมพันธ์ของข้อความถูกต้องตามหลักภาษา
 หลั กการเขี ยนให้ มี การใช้ สรรพนาม ถ้ อยค า ส านวน และการแบ่ ง
วรรคตอนที่ถูกต้องตามความนิยม

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

A04 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี (9 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ ให้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นเนื้ อ หา การน าเข้ า สู่ จุ ด ประสงค์
ของหนังสือ การแบ่ งวรรคตอนให้ ชัดเจน รั ดกุ ม และน่ าอ่ าน ซึ่งจะช่วย
ให้การสื่อความหมายของหนังสือเป็นไปอย่างแม่นยา และน่าสนใจ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้

หลักการเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
 การเขียนเนื้อหา จุดประสงค์ของหนังสือราชการ การแบ่งวรรคตอน
ที่ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด และน่าอ่าน


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

AC03 การทาบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของผู้บันทึกการประชุม
สามารถพัฒนาทักษะการฟัง และจับประเด็นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ สามารถน าเทคนิคการจดบันทึกการประชุม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ และสามารถนาความรู้เกีย่ วกับวิธีการ
เขียนรายงานการประชุมไปปฏิบัติในการทางานได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศ
 การพัฒนาทักษะการฟัง และจับประเด็น
 เทคนิคการจดบันทึกการประชุม
 วิธีการเขียนรายงานการประชุม

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

D14 เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการเขี ยนหนังสือติดต่อราชการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือราชการ / กิจกรรม
 ข้ อ บกพร่ อ ง และแนวทางในการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งในการเขี ย น
ชื่อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ / กิจกรรม
 หลั ก ในการเขี ย นเนื้ อ เรื่ อ งของหนั ง สื อ ราชการ / กิ จ กรรม
ข้ อ บกพร่ อ ง และแนวทางในการแก้ ไขข้ อ บกพร่อ งในการเขี ย น
เนื้อเรื่องของหนังสือติดต่อราชการ / กิจกรรม
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
C11 การสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาสร้าง website ด้วยตนเองได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 Introduction
 การใส่ส่วนของข้อความลงในเว็บเพจ
 การสร้างตาราง
 การแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม
 การใส่สื่อแบบ Multimedia
 การสร้าง ImageReady

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

C19 ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นมีค วามรู ้เ บื ้อ งต้น ในเรื ่อ งความปลอดภัย เกี ่ย วกับ
สารสนเทศส าหรับ ผู ้ใ ช้ค อมพิว เตอร์ และสามารถใช้ส ารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 กฎหมายไทยด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
: ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 สถิติของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
 ทิ ศ ทางของความมั่ น คง และปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
ในประเทศไทย
 10 ภัยทางความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่อันตรายที่สุด
 10 คาทานายทิศทางในอนาคตของความมั่นคง และปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญ
 อนาคตของภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
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C23 Microsoft Office Word 2010 (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Microsoft Office Word 2010 ในการบริหาร
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จัก Microsoft Word 2010
 การจัดรูปแบบเอกสาร
 การพิมพ์ และแก้ไขข้อความในเอกสาร
 การแทรกรูปภาพ
 การแทรกกราฟิกพิเศษลงไปในเอกสาร
 การแทรกตาราง และแผนภูมิลงไปในเอกสาร
 การตรวจสอบเอกสาร
 การสร้างเอกสารรูปแบบพิเศษต่าง ๆ
 การจัดการแกัไฟล์เอกสาร

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

C24 Microsoft Office Excel 2010 (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ Microsoft Office Excel 2010 ในการคานวณตรรกะ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 เริ่มทางานเบื้องต้นกับ Microsoft Excel 2010
 เรียนรู้การใช้งานเซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงาน
 ปรับแต่งคุณลักษณะตัวอักษร และตัวเลข
 การสร้าง และปรับแต่งตาราง
 การสร้าง Chart ควบคู่กับตาราง
 การแทรกรูปภาพ และรูปกราฟิกทัว่ ไป
 สูตร และฟังก์ชัน
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C25 Microsoft Office PowerPoint 2010 (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถใช้ Microsoft Office PowerPoint 2010
ในการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จัก Microsoft PowerPoint 2010
 การสร้าง และจัดการงานนาเสนอ
 การจัดรูปแบบสไลด์
 การจัดรูปแบบงานนาเสนอ
 การแทรกวัตถุลงสไลด์
 การแทรกไฟล์มัลติมิเดียลงสไลด์
 สร้างตาราง และ Chart ลงในงานนาเสนอ
 การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์
 การนาเสนอภาพนิ่ง และจัดทาเอกสารในการพิมพ์

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

C26 Microsoft Project 2010 (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ผู้เรีย นสามารถใช้ Microsoft Project 2010 ในงานบริห าร
โครงการได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับ Microsoft Project 2010
 หลักการบริหารโครงการ
 การเริ่มต้นสร้างโครงการใหม่
 การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขงานในโครงการ
 การเชื่อมต่องาน (Link)
 งานย่อย และการจัดการกับงานย่อย
 การจัดการกับทรัพยากร (Resource)
 การปรับแต่งทรัพยากรให้ดีที่สุด
 งานวิกฤต และการแก้ไขความเสี่ยงในโครงการ
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การกาหนด และการจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ
ติดตามความคืบหน้าของงานในโครงการ
การใช้งาน Filter
การพิมพ์รายงาน และเอกสาร
การจัดการข้อมูลระหว่างโครงการ
การใช้งาน Macro

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

C27 พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในงานด้านการออกแบบ
Graphic Design ระดับเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความหมายและที่มาของ Graphic Design
 หลักพื้นฐานในการออกแบบ Graphic Design
 เครื่องมือในการทางาน Graphic Design ในปัจจุบัน
 รูปแบบของงาน Graphic Design ในปัจจุบัน
 ตัวอย่าง วิธีการสร้างงาน Graphic Design ในระดับเริ่มต้น

ภาษา
L01 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ เสริ มสร้ า งทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั งกฤษ โดยผู้ เรี ย นสามารถใช้
พจนานุ กรมเพื่ อหาความหมายของค าได้ มี ค วามเข้ า ใจชนิ ด ของค า
และสามารถเดาความหมายของคาจากข้อความข้างเคียงได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
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ประเด็นการเรียนรู้







การใช้พจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคาได้
การเดาความหมายของคาจากเนื้อความข้างเคียงได้
เพื่อเข้าใจความหมายของรูปศัพท์
เพื่อเข้าใจความหมายของคาชี้เฉพาะ
เพื่อเข้าใจถึงการเรียบเรียงความในแต่ละย่อหน้า

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

L02 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน (6 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 First Meetings
 Presenting Your Company / Organization
 Exchanging Information
 Planning Ahead

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

L03 ภาษาจีน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาจีนเบื้องต้น และเกิดทักษะ
ในการใช้ภาษาจีน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 สัทอักษรพินอิน
 ซื้อของ
 กินเป็ดปักกิ่ง

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

L04 ภาษาญี่ปุ่น (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และเกิดทักษะ
ในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 เรียนรูห
้ ลักภาษา ตัวอักษร การอ่านออกเสียงในภาษาญีป่ ุ่น
 เรียนรู้การใช้สานวน
 เรียนรู้คาศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น
 เรียนรู้จากบทสนทนา

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

L12 ภาษาอินโดนีเซีย (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาอินโดนีเซีย เบื้องต้น และ
เกิดทักษะในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 การออกเสียงสระเดี่ยวสระผสม
 การทักทาย
 การแนะนาตัว และแนะนาผู้อื่น
 รู้จักคาศัพท์ที่เป็นคานาม
 แสดงความเป็นเจ้าของ

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

L13 ภาษาลาว (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาลาว เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคา และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
 การสนทนาอย่างง่าย
 การนาไปประยุกต์ใช้
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L14 ภาษาเขมร (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวั นเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคา และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
 การสนทนาอย่างง่าย
 การนาไปประยุกต์ใช้

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

L15 ภาษาเวียดนาม (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้ ส ามารถใช้ภ าษาเวีย ดนาม เพื่อ การสื่อ สารในชี วิตประจ าวั น
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคา และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
 การสนทนาอย่างง่าย
 การนาไปประยุกต์ใช้

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

L16 ภาษาเมียนมา (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
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การสะกดคา และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
 การสนทนาอย่างง่าย
 การนาไปประยุกต์ใช้


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

L17 ภาษามลายู (5 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้าง และไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ทาความรู้จักกับภาษา
 พยัญชนะ สระ และวิธกี ารออกเสียง
 การสะกดคา และแต่งบทสนทนาอย่างง่าย
 การสนทนาอย่างง่าย
 การนาไปประยุกต์ใช้

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

L18 ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี ) (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

บุคคล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษามลายูท้องถิ่น และ
สามารถน าไปใช้สื่อ สารกั บ ชาวไทยเชื้ อ สายมลายูใ นจั งหวัด ปั ต ตานี
ยะลา และนราธิวาส
องค์กร เพื่อให้สามารถใช้สื่อให้เกิดความเข้าใจต่อภาษาและวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมลายู และสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรในการปฏิบัติงานโดยผ่านภาษามลายูท้องถิ่นได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี)
 อักษรยาวี
 การทักทาย และการแนะนาตัว
 ตัวเลข
 บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
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หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
(Core Competency Development)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
E03 ความเชื่อมั่นในตนเอง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของตนเองและ
ประเมินค่าตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการยืนหยัด
ทางานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและเลือก
ตัดสินใจตามความเชื่อที่ถูกต้อง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความสาคัญของความเชื่อมั่นในตนเองต่อชีวิตและสังคม
 การสนับสนุน ส่งเสริมการทางานซึ่งกันและกัน
 ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
 ผลของการกระทาของบุคคลที่สอดคล้องกับผลการทางาน

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

E05 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางาน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุม่ เป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมในการทางานเพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จของงาน การมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถกาหนดเป้าหมาย
ในการทางาน วิธีการทางาน และทางานด้วยความพากเพียรเพื่อผลสาเร็จ
ของงาน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายและความส าคั ญ ของการท างานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
และความสาเร็จของงาน
 การรับรู้สถานการณ์แบบใฝ่สัมฤทธิ์
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การทางานแบบคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การตั้ ง เป้ า หมายในการท างานให้ เ หมาะสมกั บ ความสามารถ
ของตนเอง และปรับปรุงตนเอง
การทางานโดยมีจุ ด มุ่งหมายในการทางานระยะยาวเพื่อ ผลงาน
ในอนาคต
ค่านิยมในการทางานของตนเอง ของกลุม่ และค่านิยมในการทางาน
ของราชการตามบริบทใหม่
หลักการและวิธีปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิใ์ นการทางาน
การวางแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

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

E06 การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ สามารถคาดการณ์ และเลื อ กกระท าเพื่ อ อนาคต
สามารถนานโยบายมาวางแผนโครงการเพื่อผลงานในอนาคตของหน่วยงาน
และส่วนรวม สังเกต และควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของการทางานที่เหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ระบุความสาคัญของการมองการณ์ไกลได้อย่างถูกต้อง
 อธิบายความหมายของการมุ่งอนาคต และลักษณะของผู้มุ่งอนาคตสูง
ได้อย่างถูกต้อง
 วางแผนโครงการ และกิจกรรมเพื่ออนาคต
 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพสูง

การบริการที่ดี
E02 ทัศนคติที่ดีต่อการทางานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินคุณค่าของการทางานภาครัฐ
สร้างความพึงพอใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ และพัฒนา
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ความพร้อมที่จะทางานอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การทางานภาครัฐในบริบทใหม่


คุณค่าของงานราชการ และทัศนคติในการทางานภาครัฐ



ความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม่

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

E11 การบริการที่เป็นเลิศ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อ ให้มีความเข้ าใจ และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ
พร้อ มทั้งนาความรู้ที่ได้ไปประยุก ต์ใช้ในการให้ บ ริ ก ารกับ ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักการให้บริการ
 การบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในขณะให้บริการ
 กรณีศึกษา

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
PC17 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การสร้าง
กรอบพัฒนาในการสั่งสมความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ ของตนเองได้
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตนเองได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 ระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการแสดง
พฤติกรรม
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การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
E08 ความขัดแย้งกัน ระหว่า งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อให้ เกิ ดความตระหนักว่ าความขั ดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตน
และผลประโยชน์ ส่ วนรวม เป็ น ปั ญ หาด้ า นจริ ย ธรรมที่ พึ ง หลี ก เลี่ ย ง
พร้ อมทั้ งสามารถประพฤติ และให้ ค าแนะน าได้ อย่ างถู กต้ องเมื่ อพบ
ปัญ หาความขัด แย้ง ระหว่า งผลประโยชน์ส่ว นตนและผลประโยชน์
ส่ว นรวมและร่ว มป้อ งกัน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์ก ร สังคม
และประเทศชาติ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมายของ COI
 ปัจจัยของ COI
 การเปรียบเทียบ COI กับการคอร์รัปชัน
 หน่วยรับร้องเรียนพฤติกรรม
 มาตรฐานของรัฐในการป้องกัน
 ตารางสรุปผลตัวอย่างโอกาสที่เกิด COI ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ

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

E09 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจแนวคิ ดเกี่ ยวกับจรรยาบรรณ และมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ จรรยาบรรณ
ของข้ าราชการพลเรือน พร้อมทั้ งสามารถจั ดท ามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการได้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
การจั ดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ขั้ นตอน
การจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม องค์ประกอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรม และจริ ยธรรม ปั จจัยที่ควรนามาใช้พิจารณา
ประกอบการจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมหลัก ในการสร้าง
มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รู ป แบบของการจั ด ท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการในการนาไปสู่การปฏิบัติ มาตรการทางการบริหาร มาตรการเสริม
และปัจจัยสนับสนุนแนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริ ยธรรมของข้าราชการสายงานนิติการ มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการสายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสายงานปฏิบัติงานธุรการ
มาตรฐานทางคุณธรรรมและจริ ยธรรมของข้ าราชการสายงานวิชาการพั สดุ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสายงานวิชาการที่ดิน
ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในต่างประเทศ

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

E10 ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิด ความโปร่ง ใส ความคุ้ ม ค่า และผลสัม ฤทธิ์ ใ นภารกิ จ ตลอดจน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนราชการต่าง ๆ
จึงได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก าหนดเป้ า หมายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้









ปั จ จั ย เหตุ ข องสถานการณ์ ทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบ : ระดั บ สากล
สถานการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ : ระดับประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ ทุจ ริ ต ระบบการยึด หลั ก คุ ณธรรม
การผลักดันพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตัวแปรความพร้อมรับผิดชอบ ความโปร่งใส
แนวคิด ความสาคัญ ประเภทการตรวจสอบได้ แนวคิด และนิยามการ
ตรวจสอบได้ ลักษณะของระบบการตรวจสอบได้ ลักษณะองค์กรใน
ระบบตรวจสอบได้ แนวคิดการตรวจสอบการทางานของภาครัฐ ตัวแปร
ความพร้อมรับผิดชอบ แนวคิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล ข้อเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

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

E12 คุณธรรมสาหรับข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ มี คุ ณธรรมประจ าใจเหมาะแก่ ก ารเป็ นข้ า ราชการ พร้ อ มทั้ ง
เป็นข้าราชการที่ดี มีจรรยา และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความจาเป็นที่ต้องมีคุณธรรม
 ความหมายของคุณธรรม
 ความสาคัญของคุณธรรม
 หลักธรรมสาหรับข้าราชการ
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E16 เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สานึกข้าราชการไทยไม่โกง (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

1. เพื่ อ สร้า งความรู้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ถึ งปั ญ หาและมี แ นวทาง
แก้ปัญหาการทุจริตร่วมกัน
2. เพื่อปลุกจิตสานึก ข้าราชการพลเรือนให้ มีความมุ่งมั่นปฏิบั ติหน้า ที่
อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. ป้ อ งกัน การทุจ ริต และประพฤติมิ ชอบ ท าให้ ผู้รั บ บริก ารพึ งพอใจ
ประชาชนเพิ่มความเชื่อถือไว้วางใจ
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบงานและวิธีการทางานใหม่
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความมุ่งมั่นให้ราชการไทยไร้ทุจริต
 ปัจจัยเสี่ยงของการปฏิบัติราชการ
 การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเพือ่ นร่วมงาน

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

LA06 วินัยและจรรยาข้าราชการ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ เรี ย นรู้ค วามหมายของวิ นั ย ข้ า ราชการพลเรื อ นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
สามารถสรุปจุดมุ่งหมายและความสาคัญของวินัยข้าราชการ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของวินัย และการรักษาวินยั
 บทบัญญัติวินัยข้าราชการ
 จรรยาข้าราชการ
 โทษของการกระทาผิดวินยั ข้าราชการ
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

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

PC16 วินัยข้าราชการพลเรือน (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ นั ย ข้ า ราชการพลเรื อ น พร้ อ มทั้ ง
สามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสมตามแบบแผนของข้าราชการที่มีวินัย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประเด็นการเรียนรู้








ความหมายจุดมุ่งหมาย และแนวทางการรักษาวินยั
วินัยข้าราชการพลเรือน
การดาเนินการทางวินัย
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
การออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

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

PC36 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

เพื่ อ ให้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ถูกต้องครบถ้วน
และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ความหมาย ความสาคัญ และความจาเป็นของหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แนวทางการปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ที่ ส นองต่ อ การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อร่วมสร้ างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

การทางานเป็นทีม
PC15 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้สามารถทางานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาขณะทางานเป็นทีมได้
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กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นการเรียนรู้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กระบวนการในการสร้างทีม
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการทางานเป็นทีม
 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม
 กรณีศึกษา

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