




คํานํา 
 

  โครงการพัฒนากําลังคนภาครัฐด�วยการเรียนรู�ทางไกลและสื ่ออิเล็กทรอนิกส�เป!นโครงการ

ดําเนินการเพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 “...ให�สํานักงาน ก.พ. เป�นผู�ประสาน

และเป�นแม�ข�ายการพัฒนาหลักสูตรออนไลน�ที ่เป�นความต�องการร�วมของส�วนราชการ เพื่อเพิ ่มศักยภาพ

ข�าราชการให�สามารถปฏิบัติงานภายใต�ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ”  สํานักงาน ก.พ. 

โดยสถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือนจึงได�ดําเนินการเพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพข�าราชการโดยระบบ 

การพัฒนาข�าราชการด�วยสื่ออิเล็กทรอนิกส� (HRD e-Learning) ที่มีรูปแบบและวิธีดําเนินการที่เป!นมาตรฐานข้ึน 

ในระยะแรกได�ดําเนินการรFวมกับโครงการเรียนรู�แบบออนไลน�แหFง สวทช. และตFอมาได�จัดทําข�อตกลง 

ความรFวมมือกับศูนย�การศึกษาตFอเนื่องแหFงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยหรือศูนย�บริการวิชาการแหFงจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัยในปIจจุบัน  ตั้งแตFปJงบประมาณ  พ.ศ. 2546 เป!นต�นมา ทั้งนี้ ผลการดําเนินการได�ประสบผลสัมฤทธิ์

ตามเปNาหมายที่กําหนดเป!นอยFางดีเป!นที่ประจักษ�ตFอข�าราชการและสFวนราชการตFาง ๆ ที่ได�ให�ความสนใจ  

และสมัครเข�าอบรมเป!นจํานวนเพิ่มมากข้ึนอยFางตFอเนื่องตลอดมา 
 

ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ก.พ. เห็นความสําคัญของการพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

แบบออนไลน� โดยการเพิ่มจํานวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส�ที่ได�พัฒนาใหมFขึ้นสูFระบบออนไลน� เพื่อเป!นการ 

เปRดโอกาสการเรียนรู�ด�วยตนเองให�บุคลากรของรัฐในทุกระดับให�หลากหลายมากยิ่งข้ึน และได�เพิ่มชFองทาง 

การพัฒนาองค�ความรู�ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความตFอเนื่อง  

       ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ�การพัฒนาข�าราชการด�วยบทเรียน 

สื ่ออิเล ็กทรอนิกส�  (HRD  e-Learning) นี ้ขึ ้น สําหรับผู �ที ่สนใจได�มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียน 

และสามารถเลือกสมัครเข� า รับการอบรมได�ตรงตามความต�องการเพื่อประโยชน�ในการปฏ ิบ ัต ิราชการ  

ที่สFงผลตFอตนเอง และหนFวยงาน ตามเจตนารมณ�ของสํานักงาน ก.พ. ที่ มุFงสูFการ “เป�ดโลกแห�งองค�ความรู�  

สู�การเรียนรู� เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนของประเทศ” 

 

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 

สํานักงาน ก.พ. 
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หลกัสตูร  HRD  : e-Learning 

การพฒันาขา้ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

001M  หลักสตูรฝ.กอบรมข�าราชการบรรจุใหม�  (60 ช่ัวโมง)                                           . 
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59        
ให�เป!นไปอยFางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให�ข�าราชการกลุFมเปNาหมายได�รับการพัฒนาให�รู�ระเบียบแบบแผนที่เป!นพื้นฐาน    
ในการปฏิบัติงานราชการ 
จํานวน 13 วิชา/บทเรียน     1. การเป!นข�าราชการ      
     2. การเรียนรู�ตามรอยพระยุคลบาท 

        3. ระบบราชการไทย 
    4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหมF 
    5. การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
   6. วินัยและจรรยาข�าราชการ 
   7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   8. กฎหมายพื้นฐานสําหรับข�าราชการ 
      9. การพัฒนาการคิด 
  10. การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
  11. มนุษยสัมพันธ�ในการทาํงาน 
  12. สมรรถนะหลักสําหรับข�าราชการพลเรือน 
  13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการพลเรือนสามัญที่อยูFระหวFางทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการ 
 
 

002  หลักสูตรผู�นําทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  (78 ช่ัวโมง)                                                    .                       
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อพัฒนาความรู� ทักษะ และสมรรถนะเบ้ืองต�นของการเป!นนักบริหารให�กับข�าราชการผู�ทําหน�าที่ 
เป!นผู�นําทีมหรือหัวหน�ากลุFมงานยFอย และเพื่อสร�างความตระหนักถึงบทบาทหน�าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา 
การทํางานรFวมกับผู�อื่นให�พร�อมที่จะปฏิบัติงานได�อยFางมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการงานในหนFวยงานตามที่ได�รับมอบหมาย 
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด  ตลอดจน เพื่อเป!นเวทีในการแลกเปล่ียนความรู� ประสบการณ�และเสริมสร�างเครือขFายในการทํางาน
รFวมกันกับผู�เข�ารับอบรมจากสFวนราชการตFาง ๆ 
จํานวน 25 วิชา/บทเรียน    1. การวางแผนกลยุทธ� 
 2. การคิดเพือ่ประสิทธิผลของงาน 
 3. การเข�าใจธรรมชาติของมนุษย�เพือ่การบริหารงานอยFางมีประสิทธภิาพ 
 4. การสอนงาน 
 5. การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ 
 6. กระบวนการวิเคราะห�ปIญหาและการแก�ปIญหา 
 7. ภาวะผู�นํา  
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 8. การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 9. การจัดลําดับความสําคัญ 
 10. การปรับปรุงการทาํงาน 
 11. การคิดเชิงสังเคราะห� 
 12. ทักษะการตัดสินใจและแก�ปIญหา 
 13. ความฉลาดทางอารมณ� 
 14. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 15. การบริการที่เป!นเลิศ 
 16. คุณธรรมสําหรับข�าราชการ 
 17. ผู�หญิง ผู�ชาย ในโลกการทํางาน 
 18. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย 
 19. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 20. การสร�างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
 21. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 22. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 23. การจัดทาํตัวช้ีวัด 
 24. ความรู�พื้นฐานด�านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
 25. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวFาด�วยการพัสดุ                                                                                    
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการผู�ปฏิบัติงานในตําแหนFงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนFงประเภททั่วไป       
ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป!นผู�นําทีมหรือมีศักยภาพในการเป!นผู�นํา สามารถสมัครอบรมได�ทันทีโดยไมFต�องขออนุญาต     
จากต�นสังกัด 
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การบริหาร 
A00  การวางแผนกลยุทธ�  (6 ช่ัวโมง)                                                                            .                       
เป5าหมายการเรียนรู�   เพื่อให� เ รียนรู�จากการฝ̂กปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ�จนเข�าใจ สามารถวิเคราะห�หลักการ  
และแนวทางการวางแผนกลยุทธ�และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ�ในการบริหารงานของสFวนราชการ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป หรือผู�รับผิดชอบในการจัดทําแผนในหนFวยงาน 
 
 

M01  การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)  (3 ช่ัวโมง)                                  . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจความหมาย ความสําคัญของการคิด ลักษณะของวิธีการคิดแบบตFาง ๆ 
สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง และนําไปฝ^กฝนด�วยตนเองได� รวมถึงการบูรณาการการคิด 
ที่จะนําไปสูFประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตนเองได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M02  การเข�าใจธรรมชาติของมนุษย�เพ่ือการบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ  (3 ช่ัวโมง)                 .     
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจธรรมชาติของมนุษย�ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห�ลักษณะธรรมชาติ
ของมนุษย�และจําแนกลักษณะของคนได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M03  การส่ือสารเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  (3 ช่ัวโมง)                                   .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื ่อให�เรียนรู�การสื่อสารให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน เข�าใจหลักการวิธีการสื่อสาร 

ที ่ทําให�เราสามารถเข�าใจคนอื่นได� ประโยชน�ของการสื่อสาร และการสื่อสารทําให�รู�ทัศนคติตFอการกระทําของตนเอง 
และผู�อ่ืน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 



 

 

4 

M04  การสอนงาน  (3 ช่ัวโมง)                                                                                    .                                                          

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�การสอนงานที่มีสFวนสําคัญในการชFวยให�การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ การสอนงาน 
ที่มีประโยชน�ตFอผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M05  การให�คําปรึกษา  (3 ช่ัวโมง)                                                                        .
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�การให�คําปรึกษา การชFวยให�ผู�รับคําปรึกษาได�มีโอกาสระบายความในใจ ได�รู�จักตนเอง  
การรวบรวมข�อมูล การตัดสินใจด�วยตนเองเม่ือมีปIญหาเกิดขึ้น และการปรับตนหรือปรับพฤติกรรมเม่ือไมFได�รับความรFวมมือ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M06  การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานท่ีมีประสิทธิภาพ  (3 ช่ัวโมง)                 .. 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเรียนรู�หลักการอํานวยการ การติดตาม และการกระจายงาน เพื่อให�งานขององค�กรบรรลุผลสําเร็จ
ได�อยFางมีประสิทธิภาพ การสร�างขวัญที่ดีให�แกFผู�ใต�บังคับบัญชา การสร�างทีมงาน การติดตามงานที่มอบหมายการติดตามงาน 
ทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา การกระจายงานเพื่อการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชา และการอํานวยการ การติดตามงาน 

และการกระจายงานเพื่อให�ผู�บังคับบัญชาได�เพิ่มพูนความรู� และทักษะตFาง ๆ ในการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานด�วย  

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M07  กระบวนการวิเคราะห�ปPญหาและการแก�ปPญหา  (3 ช่ัวโมง)                                            .                        
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อเรียนรู�กระบวนการวิเคราะห�ปIญหา ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะทําให�เกิดการตัดสินใจผิดพลาด  
การแก�ปIญหา และวิธีปNองกัน 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M08  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  (3 ช่ัวโมง)                                                  . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเรียนรู�การประเมินผลการปฏิบัติงานให� ผู� ใต� บังคับบัญชาหรือผู� รับการประเมินยอมรับ  
การติดตาม และการประเมินผล รวมทั้งเพื่อทราบปIญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่ิงที่ควรได�รับการพัฒนาในด�านใด
เพิ่มเติมเพื่อให�เหมาะกับงาน หรือหน�าที่ที่ ได� รับผิดชอบ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M09  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน  (3 ช่ัวโมง)                                                                     .   
เป5าหมายการเรียนรู�    เพื่อให�ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และเข�าใจขั้นตอน วิธีการในการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานเพื่อให�บรรลุเปNาหมายอยFางมีประสิทธิภาพ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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M10  การใช�หลักการตลาดเพ่ือการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ  (3 ช่ัวโมง)                         .                     
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจพื้นฐานของกระบวนการคิดของประชาชนกับสFวนประสมทางการตลาด สามารถประยุกต�ใช�

สFวนประสมทางการตลาดให�สอดคล�องกับขั้นตอนกระบวนการคิด 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M11  ความรู�เก่ียวกับราชการไทยและการเปUนข�าราชการ  (3 ช่ัวโมง)                                      . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจความเป!นมาของระบบราชการไทย การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบราชการไทย และตระหนัก 
ในความสําคัญของการเป!นข�าราชการไทย 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M12  ภาวะผู�นํา  (3 ช่ัวโมง)                                                                                       .  

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อการเรียนรู�ความหมายของคําวFา “ผู�นํา” และ “ภาวะผู�นํา” การใช�ทักษะการเป!นผู�นําตามสถานการณ� 
เข�าใจความแตกตFางระหวFาง “เจ�านาย” และ “ผู�นํา” เข�าใจหลักการสร�างและการใช� “บารมี” กับ “อํานาจ” รู�จักการใช�ทักษะ
เพื่อสร�างความไว�วางใจ และการเป!นผู�นําที่มีประสิทธิภาพ   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M13  การบริหารการเปล่ียนแปลง  (3 ช่ัวโมง)                                                                  . 
เป5าหมายการเรียนรู�   เพื่อการรับรู� เข�าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลง เรียนรู�ที่จะปรับเปล่ียนและพัฒนา
ตนเองให�ทันตFอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยFางก�าวหน�าและย่ังยืน   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M14  การบริหารความเส่ียง  (3 ช่ัวโมง)                                                                         . 
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อเรียนรู�เกี่ยวกับการวิเคราะห�ข�อมูลเกี ่ยวกับองค�กร สถานการณ�ความเสี่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น 
ในหนFวยงานที่รับผิดชอบ การวิเคราะห�ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงที่ระบุได� การบริหารความเส่ียงเพื่อให�ได�ความ
มั่นใจอยFางมีเหตุผลวFาผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไมFมีผลกระทบตFอความเสียหายอยFางมีสาระสําคัญ กรณีศึกษา 
การจัดการความเส่ียงในระบบจัดซ้ือในระบบราชการ  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M15  การบริหารความขัดแย�ง  (3 ช่ัวโมง)                                                                       .              
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อ เ รียนรู�การปรับมุมมองและทัศนคติที่ มีตFอความขัดแย� ง สามารถบริหารความขัดแย� ง     
และเจรจาตFอรองได�ดี และการสร�างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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M16  การพัฒนาบุคลิกภาพ   (3 ช่ัวโมง)                                                                         . 
เป5าหมายการเรียนรู�   เพื่อให� เกิดความรู�ความเข�าใจวFาบุคลิกภาพเป!นปIจจัยหน่ึงที่สFงผลตFอการแสดงออกของคน       
และพฤติกรรมทางการทํางานของคน การพัฒนาบุคลิกภาพภายในจะเป!นการพัฒนาในเชิง ความคิด การเรียนรู� การรับรู�  
การพัฒนาสมอง ทําให�จิตใจของคนทํางานปลอดโปรFง การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกจะเป!นการพัฒนาเร่ืองของการแตFงกาย 
การออกสังคมที่เหมาะสม เพื่อให�ผู� เรียนเกิดความม่ันใจในการเข�าสังคม รวมทั้งการทํางานรFวมกับผู�อื่นได�เป!นอยFางดี  
โดยจะสFงผลทําให�ผู�เรียนมีการพัฒนาทางด�านบุคลิกภาพของตัวเองทั้งภายในและภายนอก  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M17  การเทียบเคียง (Benchmarking)  (3 ช่ัวโมง)                                                          . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความรู� ความเข�าใจ และหลักการของ Benchmarking เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง 
ยังสามารถเข�าใจถึงการประยุกต�แนวคิดและหลักการดังกลFาวสูFการปฏิบัติจริงขององค�กรอยFางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะสFงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีมและองค�กรในภาพรวม 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M18  การจัดลําดับความสําคัญ  (3 ช่ัวโมง)                                                                   .  .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนวิเคราะห�งานในความรับผิดชอบตามความสําคัญ และความเรFงดFวนของงานได� ทําให�
สามารถจัดลําดับกFอนหลังของงานที่จะทําได�อยFางดี สามารถวิเคราะห�จุดอFอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของ
ตนเองได� ทั้งในด�านการใช�เวลาในการทํางานแตFละงานได�อยFางเหมาะสม การไมFปลFอยเวลาวFางให�สูญเปลFาเพื่อจัดสรรเวลา 
ในการทํางาน สามารถใช�ชีวิตสFวนตัวได�อยFางเหมาะสม และสร�างผลงานให�กับองค�กรได�ตามเปNาหมาย โดยไมFเสียคุณภาพ 
การใช�ชีวิตสFวนตัว   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 

 

M19  องค�การแห�งการเรียนรู�  (3 ช่ัวโมง)                                                                        .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในแนวคิดหลักการขององค�การแหFงการเรียนรู� และเข�าใจถึงการ
ประยุกต�แนวคิดองค�การแหFงการเรียนรู� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M20  การปรับปรุงการทํางาน  (3 ช่ัวโมง)                                                                       .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเรียนรู�ความสําคัญของการปรับปรุงการทํางานในองค�กรเพื่อเสริมสร�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห�งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใช�เป!นแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน และการใช�
เทคนิคการคิดสร�างสรรค�เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเข�าใจถึงปIจจัยความสําเร็จ (KSF) ที่มีผลตFอการปรับปรุง
การทํางานในองค�กร 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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M21  การคิดเชิงสังเคราะห�  (3 ช่ัวโมง)                                                                          .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�คิดเป!น คิดดี สามารถใช�ข�อมูล เหตุ และผลได�อยFางถูกต�องครบถ�วน สามารถบริหารจัดการความรู� 
ข�อมูล ขFาวสาร การสังเคราะห�เพื่อใช�ประโยชน�ในการตัดสินใจได�อยFางถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค�ขององค�กร   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M22  การใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (3 ช่ัวโมง)                                                      .                       
เป5าหมายการเรียนรู�   เพื่อเ รียนรู�การใช�สารสนเทศบริหารงานแบบมุFงผลสัมฤทธิ์และเข�าใจในการเปล่ียนแปลง          

ในการบริหารภารกิจ โดยการประยุกต�ใช�สารสนเทศ บูรณาการหลักการ และแนวทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการประเภทอํานวยการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

M23  การบริหารงบประมาณและการเงิน  (3 ช่ัวโมง)                                                          .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเรียนรู�ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน�ของงบประมาณ มีความเข�าใจและสามารถอธิบายลักษณะ
ของงบประมาณ และสามารถแยกประเภทได�อยFางถูกต�อง มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับงบประมาณกับธุรกิจและงบประมาณ 
กับภาครัฐ สามารถอธิบายความแตกตFางของงบประมาณทั้งสองสFวนได�อยFางถูกต�องครบถ�วนและมีความรู�ความเข�าใจ  
สามารถอธิบาย  กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข�องกับงบประมาณที่ใช�ในหนFวยงานของตนเองได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M24  การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย  (3 ช่ัวโมง)        . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถวิเคราะห�ความแตกตFางของบุคคล และเข�าใจวิธีการ
บริหารจัดการพฤติกรรมที่มีความหลากหลาย หลักการส่ือสารภายในองค�กรเพื่อสนับสนุนบรรยากาศที่เป!นมิตรในการทํางาน
ทFามกลางความหลากหลาย และความเปล่ียนแปลง 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 
 

M25  การส่ือสารและการบริหารเวลาอย�างมีประสิทธิภาพ  (3 ช่ัวโมง))                                     .
เป5าหมายการเรียนรู�  ผลลัพธ�ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�สามารถส่ือสารกับคนรอบข�างได�อยFางมีประสิทธิภาพ ไมFต�องทําซํ้าและมี

ความเข�าใจตรงกัน  สามารถวิเคราะห�วิธีการทํางาน  การใช�เวลา และปรับเปล่ียนเพื่อให�มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได� สามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองในการทํางานได� และสามารถจัดสรรเวลาให�กับกิจกรรมตFางๆ ของชีวิตได�อยFางเหมาะสม

ตลอดจนสามารถทํางานได�อยFางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

ผลลัพธ�ต�องาน (ทีม)  เพื่อสามารถส่ือสารกับทีมงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ มีความเข�าใจถูกต�องตรงกันและประหยัดเวลา สามารถ
สFงตFองานให�ผู�รับงานตFอ (next process) ได�ทันเวลา และสร�างสัมพันธภาพที่ดีระหวFางทีมงาน 
ผลลัพธ�ต�อสถาบัน  เพื่อสามารถทําให�สถาบันมีผลงานดีขึ้น 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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M26  บทบาทและหน�าท่ีของผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยในการบริหารจัดการภาครัฐ  (3 ช่ัวโมง)           .   
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ตระหนักในความสําคัญของผู�บริหารที่ ดํารงตําแหนFงระดับอํานวยการในภาคราชการ 
สามารถกําหนดวิธีการบริหาร และการนําหนFวยงาน / ทีมงานสูFความสําเร็จในการทํางานรFวมกันอยFางมีประสิทธิภาพ 
 และสามารถอธิบายรูปแบบ วิธีการบริหารราชการยุคใหมF (New  Public   Management) ที่ผู�ดํารงตําแหนFงระดับอํานวยการ 
เป!นตัวเช่ือมกลาง (Linking Pin) ระหวFางผู�บริหารระดับสูง และผู�ปฏิบัติงาน 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 
 

M27  การบริหารกระบวนการสร�างนวัตกรรมในหน�วยงาน  (5 ช่ัวโมง)                                      .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อเรียนรู�ความหมายของนวัตกรรม และสามารถระบุลักษณะขององค�การที่มีการสFงเสริม
นวัตกรรมได� เทคนิคการคิดเพื่อสร�างนวัตกรรมนับต้ังแตFการคิดเชิงวิเคราะห� การคิดเชิงระบบการคิดสร�างสรรค� และมีความ
เข�าใจแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู�ของตนเองเพื่อให�สามารถคิดเพื่อสร�างนวัตกรรมได� สามารถระบุคุณลักษณะพิเศษ 
ของการบริหารที่จะชFวยสFงเสริมให�บุคลากรสร�างนวัตกรรมที่สอดคล�องกับพัฒนาการขององค�การ และสามารถใช�แนวทาง 
ในการประเมินผลนวัตกรรมในองค�การ  
ต�องาน (ทีม)   เพื่อให�สามารถใช�ทักษะ และวิธีการคิดที่หลากหลายตFอยอดเพื่อสร�างนวัตกรรม และมีความเข�าใจ 

ซ่ึงกันและกันมากขึ้น เข�าใจตFอสถาบัน องค�การจะมีผลงานนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M28  เทคนิคการนําเสนอ  (5 ช่ัวโมง))                                                                           .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อสามารถระบุประเภท และวัตถุประสงค� สามารถวางแผนการนําเสนอของตนได� 
อยFางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายถึงแนวทางในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพของผู�บริหาร และเรียนรู�แนวทาง 
ในการพัฒนาเสียง และภาษาทFาทางเพื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ� และแนวทางในการจัดทํา PowerPoint   
ที่ถูกต�อง และส่ือประเภทอื่น และสามารถนําเสนอผลงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ  
ต�องาน (ทีม)  เพื่อสร�างทีมงานที่สามารถนําเสนอผลงานได�อยFางมืออาชีพ และสร�างความเข�าใจในการเสริมสร�างสัมพันธภาพที่ดี

ระหวFางทีมงานในองค�การ  

ต�อสถาบัน  เพื่อให�องค�การสามารถสร�างผลงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

M29  การสร�างเครือข�าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)  (5 ช่ัวโมง)                            ..                   

เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�บุคลากรมีมุมมอง ทางเลือกของการทํางานในรูปแบบที่เหมาะสม และมีการพัฒนา
ความรู� ทักษะและประสบการณ� รวมทั้งมีเครือขFายที่ปรึกษาสนับสนุน และแก�ปIญหาการทํางาน  
ต�องาน  เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานให�เป!นไปอยFางคลFองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการทํางานมีความเช่ือมโยง 

ประสานสัมพันธ�การรFวมคิดรFวมทํา การยอมรับ การแลกเปล่ียนข�อมูล การเรียนรู�รFวมกัน  

ต�อองค�กร  เพื่อให�องค�กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และก�าวหน�าไปพร�อม ๆ กันอยFางม่ันคง บรรลุเปNาหมายอยFางมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลประหยัดทรัพยากร ลดต�นทุน 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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การเขียนหนงัสือราชการ 

A01  หนังสือราชการและหนังสือติดต�อราชการ  (9 ช่ัวโมง)                                                   .                       
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�เกี่ยวกับพื้นฐานของหนังสือราชการ เริ่มจากแบบของหนังสือราชการ ความหมายและ
โครงสร�างของหนังสือราชการแบบตFาง ๆ และการใช�หนังสือราชการแตFละแบบในการติดตFอราชการ ซึ่งจะทําให�สามารถ
เลือกใช�หนังสือราชการในการติดตFอราชการได�อยFางเหมาะสม 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

A02  การเขียนข�อความในหนังสือติดต�อราชการ  (9 ช่ัวโมง)                                                  .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�เกี่ยวกับการเขียนข�อความในโครงสร�างตFาง ๆ ของหนังสือ และสามารถเขียนหนังสือ 
เพื่อติดตFอราชการได�   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

A03  หลักการเขียนหนังสือติดต�อราชการท่ีถูกต�อง  (9 ช่ัวโมง)                                               ..                       
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต�องตามโครงสร�างของหนังสือตFาง ๆ      
และสามารถเขียนหนังสือติดตFอราชการได�อยFางเหมาะสม   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

A04  หลักการเขียนหนังสือติดต�อราชการท่ีดี  (9 ช่ัวโมง)                                                      .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�เกี่ยวกับการเขียนเน้ือหา การนําเข�าสูFจุดประสงค�ของหนังสือ การแบFงวรรคตอนให�ชัดเจน 
รัดกุม และนFาอFาน  ซ่ึงจะชFวยให�การส่ือความหมายของหนังสือเป!นไปอยFางแมFนยํา และนFาสนใจ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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D14  เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ  (6 ช่ัวโมง)                                                         .                       
เป5าหมายการเรียนรู�       เพื่อให�มีความรู� และได�เพิ่มพูนทักษะในเร่ืองการเขียนหนังสือติดตFอราชการ สามารถนําไปประยุกต�ใช�กับ
งานในหน�าที่ได�อยFางมีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

 

 

การพัฒนากระบวนทัศน�และคุณลักษณะข�าราชการ 

E01  ทักษะการตัดสินใจและแก�ปPญหา  (3  ช่ัวโมง)                                                            .                       
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจ และตระหนักวFาการกระทําของตนมีผลกระทบตFอบุคคลอื่น และสามารถ 

แก�ไขปIญหาได�อยFางเหมาะสมในแตFละสถานการณ� สามารถนําหลักคFานิยม คุณธรรม กฎหมาย ศาสนา และอุดมคติสากล 

ไปประยุกต�ใช�ในการแก�ปIญหา และการคิดในภาพรวมเชิงบูรณาการในการตัดสินใจเลือกกระทําเพื่อผลประโยชน�ของสFวนรวม 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 

 

E02  ทัศนคติท่ีดีต�อการทํางานภาครัฐ  (3 ช่ัวโมง)                                                              .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความสามารถประเมินคุณคFาของการทํางานภาครัฐ สร�างความพึงพอใจในการทํางาน
อยFางเต็มความสามารถ และพัฒนาความพร�อมที่จะทํางานอยFางมืออาชีพ สอดคล�องกับสถานการณ�บริหารภาครัฐแนวใหมF 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 

 

E03  ความเช่ือม่ันในตนเอง  (3 ช่ัวโมง)                                                                          .                        
 

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และประเมินคFาตนเองได�อยFางถูกต�อง 
เพื่อสร�างความม่ันใจในการยืนหยัดทํางานอยFางเต็มความสามารถ พัฒนาความเช่ือม่ันในตนเองและเลือกตัดสินใจตามความเช่ือ 
ที่ถูกต�อง 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
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E04  ความฉลาดทางอารมณ� (EQ)  (3 ช่ัวโมง)                                                                 .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจความรู�สึกของตนเองและผู�อื่น จัดการอารมณ�ของตนเองและควบคุมตนเองได� 
จูงใจตนเองและใช�อารมณ�ให�เกิดประโยชน� มีทักษะทางสังคม สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ�ของตนในบริบทตFาง ๆ 
ของสังคมได�ดี   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

E05  การสร�างแรงจูงใจใฝcสัมฤทธิ์ในการทํางาน  (3 ช่ัวโมง)                                                   .                     
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�เกี่ยวกับการพัฒนาความพร�อมในการทํางานเพื่อนําไปสูFความสําเร็จของงาน 
การมีความคิดสร�างสรรค� สามารถกําหนดเปNาหมายในการทํางาน วิธีการทํางาน และทํางานด�วยความพากเพียร         
เพื่อผลสําเร็จของงาน   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 

 

E06  การมุ�งอนาคตและการควบคุมตน  (3 ช่ัวโมง)                                                             .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความสามารถคาดการณ� และเลือกกระทําเพื่ออนาคต สามารถนํานโยบายมาวางแผน 
โครงการเพื่อผลงานในอนาคตของหนFวยงานและสFวนรวม สังเกตและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อไปสูFเปNาหมาย        
ของการทํางานที่เหมาะสม 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 
 

E08  ความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม  (3 ช่ัวโมง)                 .        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เกิดความตระหนักวFาความขัดแย�งระหวFางผลประโยชน�สFวนตน และผลประโยชน�สFวนรวม 

เป!นปIญหาด�านจริยธรรมที่พึงหลีกเล่ียง พร�อมทั้งสามารถประพฤติและให�คําแนะนําได�อยFางถูกต�อง เม่ือพบปIญหาความขัดแย�ง

ระหวFางผลประโยชน�สFวนตนและผลประโยชน�สFวนรวม และรFวมปNองกันเพื ่อมิให�เก ิดความเสียหายตFอองค�กร สังคม  

และประเทศชาติ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 

 

E09  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  (3 ช่ัวโมง)                                                        .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พร�อมทั้ง
สามารถจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข�าราชการได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
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E10  ความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ  (3 ช่ัวโมง)                                                           .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�การปฏิบัติงานของหนFวยงานภาครัฐเป!นไปอยFางมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรFงใส ความคุ�มคFา  

และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตFอความต�องการของประชาชนอยFางแท�จริง สFวนราชการตFาง ๆ จึงได�นํา 
หลักธรรมาภิบาลมาใช�เป!นกรอบในการบริหารราชการแผFนดิน โดยเฉพาะอยFางย่ิงการกําหนดเปNาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อแก�ไขปIญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
 

 

E11  การบริการท่ีเปUนเลิศ   (3 ช่ัวโมง)                                                                           .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความเข�าใจ และสามารถอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ พร�อมทั้งนําความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช� 
ในการให�บริการกับประชาชนได�อยFางมีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

E12  คุณธรรมสําหรับข�าราชการ  (3 ช่ัวโมง)                                                                    .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื ่อให�มีคุณธรรมประจําใจเหมาะแกFการเป!นข�าราชการ พร�อมทั ้งเป!นข�าราชการที่ดี มีจรรยา  
และรักษาวินัยอยFางเครFงครัดย่ิงขึ้น 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

E13  บทบาทของผู�บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา   (3 ช่ัวโมง)                   .     
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�บังคับบัญชารู�บทบาทของตนเองในการรักษาวินัยของผู�อยูFใต�บังคับบัญชา และให�ตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการรักษาวินัยของผู�อยูFใต�บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อให�ผู�บังคับบัญชารู�เทคนิควิธีการที่จะสามารถรักษาวินัย
ของผู�อยูFใต�บังคับบัญชาได�อยFางมีประสิทธิผลโดยมีความคาดหวังวFาหากผู�บังคับบัญชาดําเนินการในการรักษาวินัย
ของผู�อยูFใต�บังคับบัญชาดีแล�ว การกระผิดวินัยของผู�อยูFใต�บังคับบัญชาจะลดลงหรือไมFมีการกระทําผิดวินัยเลย 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

EC01  เศรษฐกิจพอเพียง  (3 ช่ัวโมง)                                                                            .                         
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเป!นการน�อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูFหัว มาดําเนินการให�บังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติ และตอบสนองตFอนโยบายของรัฐบาลที่มุFงเน�นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดองค�กรภาครัฐให�สอดคล�อง
กับทิศทางการนําพาประเทศไปสูFการพัฒนาที่ย่ังยืน สังคมมีความเข�มแข็งและประชาชนมีความสุขด�วยการดํารงชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให�การรับราชการมีความเป!นมืออาชีพ ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐสามารถดํารงชีพอยFางพอเพียง 
มีมโนสุจริตตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการให�บริการประชาชนตามแนวทางพระราชทาน “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา”   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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การเสริมสร�างบทบาทหญิงชาย 
G01  ผู�หญิง ผู�ชาย ในโลกการทํางาน  (3 ช่ัวโมง)                                                              .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อสร�างความตระหนักรู�ของการที่จะต�องมองละเอียดแยกแยะกลุFม “ประชาชน” วFาแตกตFาง 
หรือเหมือนกันอยFางไรหรือมีความต�องการอยFางไร เพื่อการตอบสนองอยFางเหมาะสม  เพื่อเรียนรู�บทบาท คุณลักษณะ  
ความสนใจ และวิถีชีวิตที่แตกตFางกันระหวFางผู�หญิงผู�ชาย สามารถเรียนรู�ได�วFากระบวนการหลFอหลอมทางสังคมทําให�ผู�หญิง
และผู�ชายแตกตFางกัน สามารถยกตัวอยFางถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไมFได�นําเอาวิถีและประสบการณ�ชีวิตที่แตกตFางระหวFางหญงิ
และชายมาประกอบการพิจารณาในการทํางาน และเรียนรู�ความสําคัญของการบูรณาการมิติหญิงชาย หรือความเป!นหญิง 
ความเป!นชายในกระบวนการทํางาน และการบริหารงาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 
 

G02  การล�วงละเมิดทางเพศในหน�วยงาน (Sexual Harassment)  (3 ช่ัวโมง)                           .             

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื ่อให�เรียนรู�และสามารถนําไปปรับใช�กับการทํางานได�อยFางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงมีสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ   
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
PC01   การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ�  (6 ช่ัวโมง)                                                    .                        
 

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เรียนรู�พัฒนาการของแนวคิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความสําคัญของทรัพยากรบุคคล 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร� เพื่อให�สามารถอธิบายกรอบความคิดเพื่อวิ เคราะห�และแนวทางการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร�ได� และเพื่อให�สามารถระบุสมรรถนะด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะใหมF 
สําหรับผู�บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร�ได�   
กลุ�มเป5าหมาย : ผู�บริหารทรัพยากรบุคคล ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC03   ระบบพิทักษ�คุณธรรม  (3 ช่ัวโมง)                                                                       .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของระบบพิทักษ�คุณธรรม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค�กรกลางบริหารงานบุคคลได�  แนวคิดและการดําเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได� และสามารถระบุข�อบัญญัติเกี ่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  
ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC04  สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย  (3 ช่ัวโมง)                                                         .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่ออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะกับการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะของงานหรือของคน  สามารถวิเคราะห�หน�าที่สมรรถนะหลักในการทํางาน รวมถึงอธิบายหลักการ 
และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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PC05  HR Scorecard  (6 ช่ัวโมง)                                                                               .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป!น “ทุนมนุษย�” Human 
Resource Scorecard กับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอธิบายการพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสFวนราชการ และจังหวัดตามแนวทาง HR Scorecard 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC08  การบริหารค�าตอบแทน  (3 ช่ัวโมง)                                                                      .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่ออธิบายความหมาย และองค�ประกอบของคFาตอบแทน ตลอดจนเปNาหมาย แนวคิด หลักการ  
และกระบวนการบริหารคFาตอบแทน เพื่อเรียนรู�แนวทางการจัดทําโครงสร�างเงินเดือน และระบุลักษณะโครงสร�างเงินเดือน 
แบบตFาง ๆ ได� รวมทั้งแนวคิดและวิธีการของระบบบริหารคFาตอบแทนใหมF   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC09  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข�ารับราชการ  (3 ช่ัวโมง)                                            . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปRดได�  
และตระหนักถึงความสําคัญของการนําการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปRดมาใช�ในราชการไทย สามารถอธิบายรูปแบบ  
และกระบวนการสรรหา และเลือกสรรข�าราชการตามแนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปRดได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC12  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (3 ช่ัวโมง)                                                               . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถอธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ เปNาหมาย และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตFาง ๆ 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในราชการพลเรือนได�  สามารถระบุขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แนวคิด วิธีการ
ประเมินสมรรถนะ และหลักการแจ�งผลการประเมิน และนําไปปรับใช�ได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC13  จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  (3 ช่ัวโมง)                                 . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถอธิบายกรอบแนวคิดของการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐได�  สร� างความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในฐานะ 
ที่จะต�องรับผิดชอบตFอผลประโยชน�ของประชาชนและของรัฐ เพื่อเป!นการยกระดับนักบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให�มี 
ความเป!นมืออาชีพ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

 

 

 



 

 

16 

PC14  การฝ.กอบรมและพัฒนาข�าราชการ   (3 ช่ัวโมง)                                                        . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�อธิบายถึงความจําเป!นและประโยชน�ที่ได�รับจากการฝ̂กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตFอภารกิจของภาครัฐ สามารถอธิบายกระบวนการดําเนินการฝ̂กอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
พร�อมทั้งประยุกต�และเลือกใช�เทคนิควิธีการฝ̂กอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได�อยFางเหมาะสม และมีประสิทธิผล   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC15  การสร�างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  (3 ช่ัวโมง)                                                           . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถทํางานเป!นทีมและสร�างทีมงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการแก�ไข
ปIญหาขณะทํางานเป!นทีมได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC16  วินัยข�าราชการพลเรือน  (3 ช่ัวโมง)                                                                      . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความเข�าใจเกี่ยวกับวินัยข�าราชการพลเรือน พร�อมทั้งสามารถวางแผนได�อยFางเหมาะสม 
ตามแบบแผนของข�าราชการที่มีวินัย   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC17  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  (3 ช่ัวโมง)                                                     . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื ่อให�มีความเข�า ใจเ รื ่องการสั่งสมความเ ชี่ยวชาญในงานอาชีพ     การสร�างกรอบพัฒนา 
ในการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพของตนเองได� และสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในงานอาชีพของตนเองได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC18  คุณภาพชีวิตในการทํางาน  (3 ช่ัวโมง)                                                                   . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ได�เรียนรู�และเข�าใจถึงแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิต พร�อมทั้งสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเองได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 
 

PC19  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (3 ช่ัวโมง)                                                                  . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประโยชน�ที่ได�รับจากการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเลือกใช�เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรได�อยFางเหมาะสม  และการประยุกต�หลักการและเทคนิค
วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อนําไปใช�ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐได�อยFางมีประสิทธิภาพ   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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PC20  การพัฒนาขีดความสามารถของส�วนราชการด�านบริหารทรัพยากรบุคคล  (3 ช่ัวโมง)             . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของสFวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให�มีความพร�อมตFอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร� 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC21  การจัดทําตัวช้ีวัด  (3 ช่ัวโมง)                                                                             ..                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสFวนรFวมระหวFางผู�บังคับบัญชากับผู�ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดัน 
ผลการปฏิบัติงานให�สูงขึ้น โดยการบริหารผลการปฏิบัติงานเป!นกระบวนการตFอเน่ืองที่จะชFวยผลักดันให�การปฏิบัติงานของ
ผู�ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล�องกับทิศทางและเปNาหมายขององค�กร 
กลุ�มเป5าหมาย :   ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC24  การส่ือสารภายในองค�กรเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  (3 ช่ัวโมง)                                .                       
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจะชี้ให�เห็นถึงความสําคัญ
ของการส่ือสารตFอความสําเร็จในการพัฒนาคนและพัฒนาองค�กร มุFงหวังให�ผู�ศึกษาได�เรียนรู�เกี่ยวกับหลักแนวคิดพื้นฐาน
ของการส่ือสารขององค�กรที่มีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด�วยแนวทาง เคร่ืองมือในการฝ̂กฝนทักษะการส่ือสารในการทาํงาน
ในบทบาทและสถานการณ�ตFาง ๆ    
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC25  การกําหนดตําแหน�งและการประเมินค�างาน  (3 ช่ัวโมง)                                               .                     
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถคัดกรองผู�ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามภารกิจ และเปNาหมายของหนFวยงานน้ัน ๆ  
เพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC26  การจัดสวัสดิการและประโยชน�เก้ือกูล  (3 ช่ัวโมง)                                                     .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจรูปแบบการจัดสวัสดิการและประโยชน�เกื้อกูลของข�าราชการพลเรือนสามัญ  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC27  การเสริมสร�างความเปUนมืออาชีพด�าน HR  (3 ช่ัวโมง)                                                 .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเรียนรู�แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม และสภาพความเป!นจริงในปIจจุบัน 
ภารกิจหลักของนักทรัพยากรบุคคลในแตFละด�าน บทบาทใหมFของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และสามารถนําหลักการ 
และมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลไปประยุกต�ใช�ได�อยFางสอดคล�องและเหมาะสม    
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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PC28  ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ   (5 ช่ัวโมง)                                                              .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพ สามารถนําความรู�
ไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาและดําเนินการตามระบบบริหารกําลังคนคุณภาพในสFวนราชการได�อยFางมีประสิทธิภาพ  
ต�อส�วนราชการ เพื่อให�สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลด�วยกลยุทธ� และเพิ่มประสิทธิภาพของสFวนราชการในการพัฒนาระบบ

บริหารกําลังคนคุณภาพ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 
 

PC29  ความรู�พ้ืนฐานด�านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  (5 ช่ัวโมง)                                     .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติงานได�ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดในหลักเกณฑ�และวิธีการได� 
และเข�าใจบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
ต�อส�วนราชการ เพื่อให�นักทรัพยากรบุคคลของสFวนราชการสามารถนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานด�านการบริหารผล 

การปฏิบัติราชการของสFวนราชการได�อยFางมีประสิทธิภาพ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 
 

PC30  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  (5 ช่ัวโมง)                                                             .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อสามารถเข�าใจหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และสามารถวิเคราะห�แนวทางในการสFงเสริมการนําแผนพัฒนารายบุคคลไปใช� 
ต�องาน (ทีม)  เพื่อสามารถให�คําแนะนําเพื่อนรFวมงาน และผู�ใต�บังคับบัญชาในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลได� และสามารถ

พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีมงานได�อยFางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ต�อสถาบัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค�กร และสามารถใช�ประโยชน�จาก

ทรัพยากรบุคคลได�อยFางคุ�มคFา 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 
 

PC31  ความรู�พ้ืนฐานการบรรจุและแต�งตั้ง  (3 ช่ัวโมง)                                                        .                        
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อตัวบุคคล  เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ� และวิธีการในการบรรจุและแตFงต้ัง  
สามารถเสริมสร�างความเข�มแข็งในการปฏิบัติงานให�แกFเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าที่ของสFวนราชการ และสามารถนํา
ตัวอยFางและกรณีศึกษาไปใช�ในการปฏิบัติงานได�อยFางมีประสิทธิภาพ 
ต�อทีมงาน เพื่อสามารถถFายทอดความรู�ที่ได�รับให�แกFผู�บังคับบัญชา และเพื่อนรFวมงานได� และสามารถสร�างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวFางผู�บังคับบัญชา เพื่อนรFวมงาน และกลุFมงานอื่นที่เกี่ยวข�องได�  
ต�อส�วนราชการ เพื่อให�สFวนราชการสามารถปฏิบัติงานด�านบริหารงานบุคคลได�อยFางถูกต�อง รวมทั้งชFวยแก�ไขปIญหาการบริหารงาน

บุคคลของสFวนราชการที่เกิดขึ้น 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 



 

 

19 

PC32  การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  (3 ช่ัวโมง)                                 .                       

เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� และความเข�าใจเกี่ยวกับการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน และสามารถนําความรู� 
ไปใช�ในการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานได�อยFางถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

PC33  การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล  (3 ช่ัวโมง)                                                               . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเข�าใจเบ้ืองต�นเกี่ยวกับความหมายของทุนรัฐบาล ความเป!นมาของทุนเลFาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล   

และผลที่ได�รับจากการสFงนักเรียนทุนไปศึกษาในตFางประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับทุนรัฐบาลในการกําหนดอํานาจหน�าที่

ของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. เข�าใจเบื้องต�นเกี่ยวกับความหมายและหลักการของการสรรหาและเลือกสรรผู�รับทุน

รัฐบาล ความแตกตFางของทุนรัฐบาลแตFละประเภท เรียนรู�คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบแขFงขัน หลักสูตร และวิธีการ

ดําเนินการสอบ เกณฑ�การตัดสิน และข�อผูกพันในการรับทุนของทุนสําหรับบุคคลทั่วไป ซ่ึงประกอบด�วยทุนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต�น ทุนเลFาเรียนหลวง ทุนระดับปริญญา และทุนดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูFในสถาบันการศึกษาในประเทศ  

(ทุน UIS) คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ� และวิธีการคัดเลือก และข�อผูกพันในการรับทุนสําหรับข�าราชการ 

เพื่อไปศึกษาวิชาในประเทศ และทุนสําหรับข�าราชการแบบฝ̂กอบรม เข�าใจหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ

เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ตFางประเทศ ตลอดจนเรียนรู�ชFองทางประชาสัมพันธ�ทุนรัฐบาลทาง website  และชFวงระยะเวลาของการ

ประกาศรับสมัครทุนประเภทตFาง ๆ ของสํานักงาน ก.พ. 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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เสริมทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
C01  การใช�งาน Microsoft Office XP : Word  (6 ช่ัวโมง)      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office XP : Word ในการบริหารเอกสารได�อยFางมีประสิทธิผล   

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C02  การใช�งาน Microsoft Office XP : Excel  (6 ช่ัวโมง)                                               .                         
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office XP : Excel ในการคํานวณตรรกะได�อยFางมีประสิทธิผล   

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C03  การใช�งาน Microsoft Office XP : PowerPoint  (6 ช่ัวโมง)                                        .                       
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office XP : PowerPoint ในการนําเสนอได�อยFางมีประสิทธิผล   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C11  การสร�าง Website ด�วยตัวเองใน 7 วัน  (3 ช่ัวโมง)                                                    .                      
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�สามารถนําความรู�ที่ได�จากหลักสูตรมาสร�าง website ด�วยตนเองได�  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C19  ความรู�เบ้ืองต�นด�านความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับผู�ใช�คอมพิวเตอร�  (3 ช่ัวโมง)                 . 
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�เบ้ืองต�นในเร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับผู�ใช�คอมพิวเตอร�  
และสามารถใช�สารสนเทศได�อยFางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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C20  Microsoft Office Word 2007  (6 ช่ัวโมง)                                                            .                         
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office Word 2007 ในการบริหารเอกสารได�อยFางมีประสิทธิผล   
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C21  Microsoft Office Excel 2007  (6 ช่ัวโมง)                                                           .                          
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office Excel 2007 ในการคํานวณตรรกะได�อยFางมีประสิทธิผล 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C22  Microsoft Office PowerPoint 2007  (6 ช่ัวโมง)                                                   .                        
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office PowerPoint 2007 ในการนําเสนอได�อยFางมีประสิทธิผล 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C23  Microsoft Office Word 2010  (6 ช่ัวโมง)                                                           .                          
เป5าหมายการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office Word 2010 ในการบริหารเอกสารได�อยFางมีประสิทธิผล 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C24  Microsoft Office Excel 2010  (6 ช่ัวโมง)                                                           .                          
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office Excel 2010 ในการคํานวณตรรกะได�อยFางมีประสิทธิผล 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C25  Microsoft Office PowerPoint 2010  (6 ช่ัวโมง)                                                    . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Office PowerPoint 2010 ในการนําเสนอได�อยFางมีประสิทธิผล 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C26  Microsoft Project 2010  (6 ช่ัวโมง)                                                                    .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนสามารถใช� Microsoft Project 2010 ในงานบริหารโครงการได�อยFางมีประสิทธิผล 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

C27  พ้ืนฐานการออกแบบ Graphic Design  (6 ช่ัวโมง)                                                     .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู� เรียนมีความรู�ความเข�าใจหลักการพื้นฐานในงานด�านการออกแบบ Graphic Design  
ระดับเร่ิมต�นอยFางถูกต�อง 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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การเสริมทักษะด�านภาษา 
L01  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   (6 ช่ัวโมง)                                                                                                                  .                  

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเสริมสร�างทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษ โดยผู�เรียนสามารถใช�พจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคําได�  
มีความเข�าใจชนิดของคํา และสามารถเดาความหมายของคําจากข�อความข�างเคียงได�  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

L02  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   (6 ช่ัวโมง)                                                                  .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนฝ̂กสนทนาภาษาอังกฤษ และเกิดทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L03  ภาษาจีน   (3 ช่ัวโมง)                                                                                        .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในภาษาจีนเบ้ืองต�น และเกิดทักษะในการใช�ภาษาจีน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 
 

L04  ภาษาญ่ีปุcน   (3 ช่ัวโมง)                                                                                      .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต�น และเกิดทักษะในการใช�ภาษาญี่ปุ�น 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L08  ภาษาเวียดนามท่ัวไป   (3 ช่ัวโมง)                                                                          .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในภาษาเวียดนามเบ้ืองต�น และเกิดทักษะในการใช�ภาษาเวียดนาม 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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L12  ภาษาอินโดนีเซีย   (3 ช่ัวโมง)                                                                               .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในภาษาอินโดนีเซียเบ้ืองต�น และเกิดทักษะในการใช�ภาษาอินโดนีเซีย 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L13  ภาษาลาว   (5 ช่ัวโมง)                                                                                       . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถใช�ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�นได�อยFางถูกต�องตามโครงสร�าง  
และไวยากรณ�ขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L14  ภาษาเขมร   (5 ช่ัวโมง)                                                                                      .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถใช�ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�นได�อยFางถูกต�องตามโครงสร�าง  
และไวยากรณ�ขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L15  ภาษาเวียดนาม  (5 ช่ัวโมง)                                                                                  .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถใช�ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�นได�อยFางถูกต�องตามโครงสร�าง 
และไวยากรณ�ขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L16  ภาษาเมียนมา   (5 ช่ัวโมง)                                                                                  .                                        

เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถใช�ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�นได�อยFางถูกต�องตามโครงสร�าง 
และไวยากรณ�ขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L17  ภาษามลายู   (5 ช่ัวโมง)                                                                                     .                         
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถใช�ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�นได�อยFางถูกต�องตามโครงสร�าง  
และไวยากรณ�ขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 
 

L18  ภาษามลายูท�องถ่ิน (ยาวี)   (3 ช่ัวโมง)                                                                    .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�มีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับภาษามลายูท�องถิ่น และสามารถนําไปใช�ส่ือสาร 
กับชาวไทยเช้ือสายมลายูในจังหวัดปIตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ต�อองค�กร  เพื่อให�สามารถใช�ส่ือให�เกิดความเข�าใจตFอภาษา และวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายมลายู และสามารถขยาย
เครือขFายความรFวมมือระหวFางองค�กรในการปฏิบัติงานโดยผFานภาษา 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
LA01  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ   (3  ช่ัวโมง)                                            .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนได�มีความรู� ความเข�าใจ ในเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ�าง และการบริหารพัสดุ สามารถนําความรู� 
ความเข�าใจ ที่ได�จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได�อยFางถูกต�องตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

LA02  พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540   (3 ช่ัวโมง)                                .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจแนวคิด หลักการ สาระสําคัญ และประโยชน�ของพระราชบัญญัติข�อมูลขFาวสารได�     
สามารถระบุผลกระทบของการใช�พระราชบัญญัติข�อมูลขFาวสารตFอสังคมได� และเข�าใจแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุน 
ให�มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลขFาวสารได�อยFางถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

LA03  สิทธิมนุษยชน   (3 ช่ัวโมง)                                                                                .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
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LA04  ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน   (3 ช่ัวโมง)                                                     .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจความหมายของคําวFาจริยธรรม การปฏิบัติตนเป!นข�าราชการที่ดี  บทบาทหน�าที่
ของหนFวยงานตFาง ๆ ที ่มีความเกี ่ยวข�องกับประมวลจริยธรรม กฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข�องกับประมวลจริยธรรม  
ได�อยFางถูกต�อง ไมFประพฤติผิดประมวลจริยธรรม และสามารถนําไปปฏิบัติในหนFวยงานของตนเองได�อยFางมีประสิทธิภาพ 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

LA05  บทบาทหน�าท่ีของส�วนราชการระดับกระทรวง   (5 ช่ัวโมง)                                          .                      
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�บุคลากรมองเห็นภาพรวมบทบาทหน�าที่ของกระทรวงได�ครอบคลุม และสามารถ

พัฒนาตนเองให�มีศักยภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่   

ต�องาน เพื่อการจัดระบบงาน / กระบวนงานให�เหมาะสมกับการดําเนินงานตามบทบาทหน�าที่ได�อยFางมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อการจัดทําแผนงานโครงการให�สอดคล�องกับการทํางานตามบทบาทหน�าที่     

ต�อองค�กร  เพื่อให�องค�กรมีโครงสร�างและอัตรากําลังที่รองรับการทํางานตามบทบาทหน�าที่อยFางเหมาะสม อันจะทําให�องค�กร

สามารถบรรลุเปNาหมายอยFางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
 

 

 

 

เสริมทักษะด�านอาเซียน 
AC01  การเจรจาต�อรอง    (3 ช่ัวโมง)                                                                           .                          
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�มีความรู� และความเข�าใจในพื้นฐานของการเจรจาตFอรอง สามารถวิเคราะห�ความได�เปรียบ
เสียเปรียบในการเจรจาตFอรองได� สามารถนําเทคนิคการเจรจาตFอรองไปใช�ในสถานการณ�ตFาง ๆ ในชีวิตประจําวันได�  
และสามารถนําความรู�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเจรจาตFอรองในเวทีระหวFางประเทศไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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AC02  การทําข�อตกลง    (3 ช่ัวโมง)                                                                             .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�บุคลากรของหนFวยงานที่รับผิดชอบมีความรู� ความเข�าใจในระดับที่สามารถนําไปใช�ปฏิบัติหน�าที่ 
ที่เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบตFาง ๆ ของความตกลง รวมถึงผลผูกพัน และหน�าที่ที่เกิดขึ้นจากความตกลง เพื่อให�มีทักษะ 
และความเข�าใจหลักการและบริบททางกฎหมายของการทําความตกลงทั้งกฎหมายภายในประเทศ และระหวFางประเทศ  
โดยสามารถนํามาปรับใช�ในการยกรFางความตกลงได�อยFางถูกต�องบนพื้นฐานของความเป!นธรรม และความพึงพอใจของภาคีความ
ตกลงและเพื่อให�เข�าใจถึงขั้นตอน และกระบวนการในการทําความตกลงทั้งภายในประเทศ และระหวFางประเทศ ต้ังแตFการยกรFาง  
แลกเปล่ียนรFาง ตรวจแก� และจนถึงการมีผลใช�บังคับของความตกลงอยFางถูกต�องสมบูรณ� ตลอดจนเพื่อให�บุคลากรสามารถ 
นําความรู�ที่ได�ไปประยุกต�ใช�เพื่อทบทวนการดําเนินงานที่ผFานมาของหนFวยงานตFาง ๆ ในการทําความตกลง อันจะนําไปสูFการแก�ไข
ปIญหาที่เกิดขึ้น และปNองกันปIญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC03  การทําบันทึกการประชุมระหว�างประเทศ    (3 ช่ัวโมง)                                                .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจบทบาทหน�าที่และความสําคัญของผู�บันทึกการประชุม สามารถพัฒนาทักษะการฟIง  
และจับประเด็นเพื่อนําไปใช�ประโยชน�ในการปฏิบัติงานได� สามารถนําเทคนิคการจดบันทึกการประชุมไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวันได� และสามารถนําความรู�เกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานการประชุมไปปฏิบัติในการทํางานได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC04  การอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม   (3 ช่ัวโมง)                                                     .                         
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ข�าราชการมีความรู�  ความเข�าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก  
ประชาคมอาเซียน เพื่อให�เรียนรู�ถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของการอยูFรFวมกันภายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ที่มีตFอประเทศไทย และสมาชิกอื่น เพื่อให�ข�าราชการสามารถบริหารจัดการภารกิจของหนFวยงานเพื่อรองรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเม่ือประเทศไทยเข�าสูFประชาคมอาเซียน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC05  ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียนสําหรับข�าราชการ   (3 ช่ัวโมง)                                         .                           
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตFาง ๆ ในประชาคมอาเซียน และกฎบัตร
อาเซียน ตลอดจน ตระหนักถึงประโยชน�และข�อจํากัดตFาง ๆ ของการเข�าสูFประชาคมอาเซียน และสามารถนําความรู�ไปปรับใช� 
ในการทํางานและชีวิตประจําวันได�  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC06  ความม่ันคงชายแดน   (5 ช่ัวโมง)                                                                       .                         
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อบุคคล  เพื่อให�เจ�าหน�าที่มีความพร�อมดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบอยFางสอดคล�องกับแนวนโยบาย 
ที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานได�อยFางมีประสิทธิภาพสอดคล�องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ�  
ต�อหน�วยงานราชการ  เพื่อให�หนFวยงานราชการได�รับผลสําเร็จตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร� และกรอบแผนที่กําหนด  

และมีผลงานเป!นที่ยอมรับของฝ�ายบริหาร และภาคสFวนตFาง ๆ นอกภาครัฐ  

ต�อผลประโยชน�แห�งชาติ  ทุกภาคสFวนตระหนักถึงความสําคัญ และรFวมสร�างพลังความรFวมมือเพื่อปกปNองผลประโยชน�แหFงชาติ 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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AC07  เศรษฐกิจชายแดน    (5 ช่ัวโมง)                                                                          .                      
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�เข�าใจเกี่ยวกับสถานการณ�เศรษฐกิจชายแดน เข�าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
เปRดการค�าเสรีตFอเศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเข�าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของประเทศไทย และประเทศ 
เพื่อนบ�านที่มีอิทธิพล 
ต�อเศรษฐกิจชายแดน  เพื่อให�เข�าใจและสามารถวิเคราะห�  ปIญหา  อุปสรรคของการค�าชายแดน สามารถกําหนดแนวทาง      

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนได�  

ต�องาน (ทีม)  เพื่อพัฒนาความสามารถการสFงตFองานให�ผู�รับงานตFอ (next process) ได�ทันเวลา และสร�างสัมพันธภาพที่ดี 

ระหวFางทีมงาน ซ่ึงเป!นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแกFองค�กร 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC08  บทบาทเชิงรุกของข�าราชการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ    (5 ช่ัวโมง)           . 
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�ตระหนักถึงความสําคัญ และผลกระทบของกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกที่มีตFอความจําเป!นของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขันของประเทศ สามารถติดตาม 

และวิเคราะห�แนวโน�มความท�าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขันของประเทศในอนาคต สามารถวิเคราะห�นโยบาย
ของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาระบบราชการไทยให�พร�อมตFอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขัน 
ของประเทศ สามารถวิเคราะห�และมองเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาข�าราชการไทยให�มีบทบาทเชิงรุก
ในการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขันของประเทศ และสามารถปฏิบัติราชการในเชิงรุก 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขันของประเทศ  
ต�อองค�กร  เพื่อให�สFวนราชการมีวิสัยทัศน�ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขันของประเทศที่ท�าทาย สามารถปรับ

ยุทธศาสตร� นโยบาย    แผนงาน และโครงการขององค�กรในแตFละปJงบประมาณให�สอดคล�องกับนโยบาย และทิศทาง 

ของประเทศในการแขFงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก และสFวนราชการสามารถทบทวนและกําหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทรัพยากร ของสFวนราชการให�พร�อมที่จะปฏิบัติงาน

ให�เป!นไปตามทิศทางของประเทศในการแขFงขันระดับภูมิภาค และระดับโลก 

ต�อประเทศชาติ  รัฐบาลสามารถปรับยุทธศาสตร� และนโยบายของประเทศให�สอดคล�องกับกระแสการเปล่ียนแปลงในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก และรัฐบาลสามารถทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบราชการ  การพัฒนาข�าราชการและกําลังคน

ภาครัฐให�พร�อมที่จะสนับสนุนให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแขFงขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC09  การทํางานในบริบทวัฒนธรรมข�ามชาติ   (5 ช่ัวโมง)                                                   .                          
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนได�รับความรู�เกี่ยวกับการทํางานในบริบทนานาชาติ ได�เข�าใจถึงความสําคัญด�านเศรษฐกิจ  
และการลงทุนในการเป!นประชาคมอาเซียน และเพื่อให�ผู�เรียนเกิดทัศนคติที่ดีตFอการทํางานในวัฒนธรรมที่มีความแตกตFาง 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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AC10  สิทธิมนุษยชนกับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน   (5 ช่ัวโมง)                                            .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อเสริมสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปด�านสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงความสําคัญ 
และปIญหาการละเมิดด�านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในอาเซียน สามารถวิเคราะห�และเช่ือมโยงความสําคัญของหลักการ 
สิทธิมนุษยชนตFอประชาคมอาเซียนได� เสริมสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับกลไกด�านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับระหวFางประเทศ และสามารถวิเคราะห�ถึงความท�าทายในประเด็นด�านสิทธิมนุษยชน เม่ือมีการเข�าสูFประชาคมอาเซียน  
พร�อมทั้งวิเคราะห�ถึงแนวทางในการจัดการความท�าทายที่เกิดขึ้นดังกลFาว  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC11  ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ   (5 ช่ัวโมง)                                                            .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจแนวคิด ทฤษฎี และประโยชน�ของการรวมกลุFมประเทศในภูมิภาค เชFน EU และ ASEAN 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC12  การเช่ือมโยงนโยบายสู�การปฏิบัติ   (5 ช่ัวโมง)                                                         .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนได�ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ สามารถวางแผนและกําหนด
ยุทธศาสตร�เพื่อการพัฒนาได�อยFางเหมาะสม และสามารถเช่ือมโยงประเด็นการพัฒนาระดับนโยบายสูFการปฏิบัติได� 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC13  ทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานยุคอาเซียน   (5 ช่ัวโมง)                                                .                        
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจความหมายของการมีทัศนคติเชิงบวกอยFางแท�จริง สามารถเลือกสร�างแนวความคิดเชิงบวก
กับสถานการณ�ตFาง ๆ ได�ดีขึ ้น และกําหนดวิธีการจัดการอารมณ�เชิงลบด�วยการพัฒนา EQ ได�ด�วยตัวเอง สามารถสร�าง
กระบวนการปรับเปล่ียนแนวความคิดใหมFกับการเผชิญปIญหาและอุปสรรคได� และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให�เป!นนักคิด
เชิงบวกใน Style ของตัวเอง สนุกกับการคิดเชิงบวก พร�อมรับกับการเปลี่ยนแปลง มองเห็นเป!นโอกาส ได�เรียนรู�และเข�าใจ
ความหมายของการเปล่ียนความคิดพลิกชีวิตตัวเองได�เป!นอยFางดี 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC14  รู�ไว�ก�อนไปอินโดนีเซีย   (5 ช่ัวโมง)                                                                       .                      
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เตรียมความพร�อมให�แกFผู�ที่สนใจ
เดินทางไปทFองเที ่ยว ศึกษา หรือทํางานในประเทศอินโดนีเซีย สร�างความเข�าใจในการสื่อสารและหลีกเลี่ยงความ
แตกตFางระหวFางวัฒนธรรม รวมทั้งเตรียมความพร�อมและสร�างความตระหนักรู�ในการเข�าสูFประชาคมอาเซียน 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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AC15  หลักกฎหมายว�าด�วยประชาชนอาเซียน : ความรู�พ้ืนฐานท่ัวไปท่ีควรทราบ  (3 ช่ัวโมง)                  .      
เป5าหมายการเรียนรู� ต�อตัวบุคคล  เพื่อให�เกิดความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข�องกับชีวิตคน ต้ังแตFเกิด
จนถึงเสียชีวิต มีความสามารถในการใช�กฎหมายตามหน�าที่ความรับผิดชอบได�อยFางถูกต�อง และมีความเข�าใจบริบทความสัมพันธ�
ระหวFางประเทศที่แทรกอยูFในบริบทภายในรัฐ  
ต�อองค�กร  เพื่อให�เกิดความรFวมมือระหวFางหนFวยงานภาครัฐที่ต�องทํางานรFวมกัน มีความเข�าใจ และเห็นภาพรวมของกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข�องในระดับภายในประเทศ ระหวFางประเทศ และกฎหมายภายในของตFางประเทศ และองค�กรมีความพร�อมในการทํางาน

ในบริบทระหวFางประเทศ  

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC16  ประชากรสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนท่ีแตกต�าง   (3 ช่ัวโมง)                                    .                         
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�สามารถอธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงโครงสร�างทางประชากร เข�าใจความสัมพันธ�ของการ
เปล่ียนแปลงโครงสร�างทางประชากร และอัตราสFวนพึ่งพิง ได�เข�าใจการพยากรณ�ทางประชากรศาสตร�และการก�าวเข�าสูFสังคม
สูงอายุของประเทศในอาเซียนที่ไมFเทFาเทียมกัน เข�าใจผลกระทบของปIนผลทางประชากรที่ 1 และปIนผลทางประชากรที่ 2  
ตFอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม ได�เข�าใจปIญหาและอุปสรรคจากสังคมสูงอายุ ตFอระบบธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและสังคม 
สามารถเปรียบเทียบปIญหาและโอกาสระหวFางประเทศที่พัฒนาแล�ว และประเทศที่กําลังพัฒนากับการก�าวเข�าสูFสังคมสูงอายุ 
และสามารถอธิบายประเด็นสําคัญสําหรับการเตรียมความพร�อมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนกับการก�าวเข�าสูF
สังคมสูงอายุได�  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC17  จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน   (3 ช่ัวโมง)                                            . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจถึงการรวมตัวเป!นประชาคมอาเซียนอยFางถูกต�อง พร�อมทั้งตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการเป!นประชาคมอาเซียนอยFางแท�จริง และให�เข�าใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอยFางครอบคลุม ทั้งในด�าน 
ประวัติศาสตร� เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โครงสร�างสังคม และสามารถเช่ือมโยงประเทศตFาง ๆ เข�ากับความเป!น 
ประชาคมอาเซียน และเช่ือมโยงกับประเทศไทย โดยผลการเรียนในวิชาน้ีจะนําไปสูFความเข�าใจที่ถูกต�อง และลึกซ้ึงถึง 
ความสําคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทําให�ผู�เรียนสามารถเตรียมตัวพร�อมรับการเปล่ียนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเม่ือเป!นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ�ย่ิงขึ้น 
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
 

 

AC18  จากวิถีไทยสู�วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร�อมสู�การเปUนพลเมืองอาเซียน    (3 ช่ัวโมง)              . 
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อให�เข�าใจวิถีไทยด�านการสFงเสริมเกื้อกูลในการเข�าสูFประชาคมอาเซียน วิถีไทยด�านปIญหาและอุปสรรค

ในการเข�าสูFประชาคมอาเซียน เข�าใจทัศนคติและจิตสํานึกของไทยตFอประเทศเพื่อนบ�าน และสามารถตระหนักรู�ถึงการพัฒนา 

วิถีไทยให�สอดคล�องกับบริบทของวิถีอาเซียน 

กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 
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AC19  อาเซียนกับความเช่ือมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)   (3 ช่ัวโมง)                       .    
เป5าหมายการเรียนรู�  เพื่อสร�างความตระหนักรู�ในเร่ืองสมาคมประชาชาติแหFงเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หรืออาเซียน (ASEAN) 
และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในหมูFข�าราชการ เพราะข�าราชการเป!นคนกลุFมแรกที่ต�องมีความรู�พร�อมกFอน
พลเมืองกลุFมอื่น เพื่อให�ข�าราชการได�สFงตFอความตระหนักรู�ดังกลFาวไปสูFประชาชนซ่ึงเป!นกลุFมพลเมืองที่เป!นศูนย�กลางของ 
การสร�างประชาคมอาเซียน และตระหนักรู�อยFางละเอียดถึงเร่ืองการเช่ือมโยงระหวFางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
เพราะเป!นหัวใจสําคัญในการบูรณาการประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมือง และความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ให�เข�าใจและภาคภูมิใจในบทบาทของประเทศไทย ในการเป!นผู�นําระดับ
ภูมิภาคที่ริเร่ิม และเสริมสร�างอาเซียนมาแตFแรกเร่ิม และเม่ือได�ตระหนักรู�และเข�าใจในบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล�ว 
ให�ข�าราชการรFวมกับประชาชนเสริมสร�างและนําอาเซียนให�บรรลุเปNาหมายของการเ ช่ือมโยงกับประชาคมโลก 
อยFางมีขีดความสามารถในการแขFงขันที่เป!นสากล  
กลุ�มเป5าหมาย : ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป 

 

หมายเหตุ : 
1. หลักสูตรฝ.กอบรมข�าราชการบรรจุใหม� (001M)   

 กฎ ก.พ. วFาด�วยการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และการพัฒนาข�าราชการท่ีอยูFระหวFางทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ พ.ศ. 2553 กําหนดให�มี
การพัฒนาข�าราชการ 3 กระบวนการ คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรู�ด�วยตนเองผFานส่ืออิเล็กทรอนิกส� / ชุดการเรียนด�วยตนเอง และ  
3) การอบรมสัมมนารFวมกัน ซ่ึงทุกคนต�องเข�ารับการพัฒนาท้ัง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลา 6 เดือน  กระบวนการท่ี 1 และ 3 เป!นหน�าท่ี
ของสFวนราชการต�นสังกัดต�องดําเนินการ สําหรับกระบวนการท่ี 2 ให�ข�าราชการเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยสามารถเลือกเรียนรู�ด�วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส� ท่ีสํานักงาน ก.พ. เปRดให�บริการในระบบออนไลน� หลักสูตรฝ̂กอบรมข�าราชการบรรจุใหมF (รหัส 001M) โดยไมFเสียคFาใช�จFาย 
หรืออบรมด�วยชุดการเรียนด�วยตนเองหลักสูตรฝ̂กอบรมข�าราชการบรรจุใหมF ซ่ึงมีคFาใช�จFาย 1,800 บาท/ชุด (สามารถเบิกคFาใช�จFายได�)  
อน่ึง หากสนใจพัฒนาตนเองด�วยชุดการเรียนด�วยตนเองสามารถติดตFอส่ังซ้ือได�ที่ สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1803 หรือ 0 2547 1810 

 

ข�อมูลการอบรม 

รุ�น รุ�น  1/2559 รุ�น  2/2559 รุ�น  3/2559 รุ�น  4/2559 

รับสมัคร 
28 ธ.ค.(58) –  

31 ม.ค. 
1 ก.พ. –  
31 มี.ค. 

1 เม.ย. – 
31 พ.ค. 

8 มิ.ย. –  
31 ก.ค. 

อบรม 
28 ธ.ค.(58) –  

31 ม.ค. 
1 ก.พ. –  
31 มี.ค. 

1 เม.ย. –  
31 พ.ค. 

8 มิ.ย. –  
31 ก.ค. 

พิมพ�ใบประกาศ 
5 ก.พ. –  
29 ก.พ. 

5 เม.ย. –  
30 เม.ย. 

5 มิ.ย. –  
30 มิ.ย. 

5 ส.ค. –  
31 ส.ค. 
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     สําหรับการอบรมด�วยระบบออนไลน� มีระยะเวลาศึกษาอบรม 6 เดือน นับตั้งแต�วันที่สมัครเข�ามาในระบบ โดยจะต�องศึกษา
หลักสูตรฯ ให�เสร็จส้ินภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ประกอบด�วย 4 หมวด รวม 13 วิชา เม่ืออบรมเสร็จส้ินสามารถพิมพ� 
ใบรายงานผลการอบรมได� (หลักสูตรน้ีไมFมีใบประกาศนียบัตร แตFให�ใบรายงานผลรับรองการอบรม) โดยผู�เข�าอบรมลงนามในชFองผู�บันทึก
คะแนน พร�อมท้ังให�ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าท่ีผู�ได�รับมอบหมายลงนามกํากับ และสFงให�หนFวยงานต�นสังกัดเพื่อใช�เป!นหลักฐาน
ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ (ใบรายงานผลน้ีสามารถใช�ได� 1ป| นับจากวันที่ระบบระบุการผ�านอบรมทุกวิชา) 
เม่ือครบกําหนด 6 เดือนระบบจะปRดโดยอัตโนมัติ ผู�อบรมต�องให�ต�นสังกัดทําหนังสือขอขยายเวลาการอบรมเพิ่มเติม ท้ังน้ี สอบถาม
รายละเอียดได�ที่ โทร. 0 2547 1795 หรือ 0 2547 1807 ในวันและเวลาราชการ 

 
 

  2. หลักสูตรผู�นําทีมทีม่ีประสทิธิภาพ (002)   
  หลักสูตรน้ี คือ หลักสูตรผู�บังคับบัญชาระดับต�น ประกอบด�วยบทเรียน รวม 25 วิชา สFวนราชการสามารถสFงเสริมให�ข�าราชการ 

รับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรน้ีได� เม่ือศึกษาครบและผFานตามหลักเกณฑ� และเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยผFานเกณฑ� ร�อยละ 60%  
และใช�เวลาศึกษาตามท่ีระบุไว�ในแตFละรหัสวิชาจะได�รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู�นําทีมที่มีประสิทธิภาพ เป�ดรับสมัครป|ละ 4 รุ�น  
มีระยะเวลาศึกษาอบรม 2 ป| ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได�ที่ http://ocsc.chulaonline.net/main/MainNew002.asp 

 
 

   3. พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (LA02)   
วิชาน้ี เป�ดรับสมัครทุกเดือน มีระยะเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห� เป2ดรับสมัครป3ละ 12 รุ�น โดยสามารถสมัครเข�ารับการอบรมได�ต้ังแตF        

สัปดาห� ท่ี 1 ถึงสัปดาห� ท่ี 3 ท้ังน้ี จะประมวลผลทุกวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป ประกาศผลและให�พิมพ�ใบประกาศนียบัตรต้ังแตFวันท่ี  
5 ถึงวันส้ินเดือนของเดือนถัดไป ท้ังน้ี จะต�องปฏิบัติให�ครบถ�วนตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด จึงจะผFานการอบรม 

 
 

 
 

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามสํานักงาน ก.พ. เห็นเหมาะสม ทกุวิชา 
(ยกเว�นหลักสูตร / วิชา 001M, 002, และ LA02) 

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

 
ผ�านการอบรมตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขทุกวิชา จะได�ใบรับรองผล 

และสามารถนับเวลาการอบรมออนไลน�เทียบกับการอบรมในห�องเรียน 






