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คูมอืการอบรมสมัมนารวมกนั 

หลกัสตูรการเปนขาราชการทีด่ ี: ตนกลาขาราชการ 

ในรปูแบบออนไลน 
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สารบญั 
  หนา 

๑ โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๑ 

๒ กรอบเนื้อหาหลักสูตร “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” 
ในรูปแบบออนไลน 
 

๙ 

๓ หลักเกณฑการสําเร็จการฝกอบรม ๑๘ 

๔ รูปแบบและวิธีการฝกอบรมในหลักสูตร ๒๐ 

๕ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในการเขารับการฝกอบรม ๒๑ 

๖ การตั้งคณะกรรมการรุน ๒๒ 

๗ การเตรียมความพรอมสําหรับการอบรมสัมมนารวมกัน ๒๓ 

๘ รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงาน ก.พ. ๒๔ 

๙ ภาคผนวก ๒๕ 

 ก. กําหนดการภาพรวม        ๒๖ 

  ข. หนังสือท่ีเกี่ยวของ 

  - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร. ๑๐๑๓.๕ /ว๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒๗ 

 - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๓/๘๕ ลงวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  

  ค. แบบฟอรมใบลา ๒๘ 

  ง. แบบฟอรม สะทอนการเรียนรู รายวิชา รายบุคคล  ๓๐ 
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โครงการพฒันาขาราชการพลเรอืนสามญัทีอ่ยูระหวางทดลอง 

ปฏบิตัิหนาทีร่าชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรปูแบบออนไลน 
---------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตผุล     

 ๑.๑ กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ท่ีกําหนดวิสัยทัศนตองการนําพา

ประ เทศไทยไปสู ค วาม ม่ันคง  ม่ั ง ค่ั ง  และยั่ ง ยืน  เป นประ เทศ ท่ี พัฒนาแล วด ว ยการ พัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํ ามาสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุงเนนการปรับรากฐานการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาว 

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ซ่ึงมีหลักการสําคัญประการหนึ่ง คือ “คนเปนศูนยกลางของ 

การพัฒนา” เพ่ือใหคนไทยเปนพลังสําคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ไดแก  

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห มีความคิดสรางสรรค  มีความเคารพ 

ในความแตกตาง และมีจุดยืนทางจริยธรรม และในยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซ่ึงมุงเนนใหภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม สงผลใหระบบราชการตองปรับเปลี่ยนโครงสราง กฎระเบียบ วัฒนธรรม และ

กระบวนการทํางานแบบใหม เพ่ือใหภาคราชการมีระบบการทํางานท่ีเปนบูรณาการ เปดกวาง เชื่อมโยงกับ 

ทุกภาคสวน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีนวัตกรรม ทันสมัย และเตรียมพรอมสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๒ แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปน “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน” สามารถตอบสนองความตองการ และ 

ความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลาย พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวไดทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม พรอมนําการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหสามารถดึงดูด 

รักษาจูงใจผูมีความรูความสามารถสูง อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางคานิยมและวัฒนธรรม 

ท่ีซ่ือสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยในประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สรางและรักษา

คนดีคนเกงไวในภาครัฐ กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร (Engagement) 

ของบุคลากรภาครัฐ แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเปนขาราชการ และเจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหม 

กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. และองคกรกลางบริหารงานบุคคล จัดหลักสูตรปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน 

(Induction Training) ท่ีมีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) 

โดยมีตัวชี้วัด คือ ๑) ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม 

และ ๒) มีระบบการปฐมนิเทศ และทดลองงานท่ีเขมขนหรือมีโรงเรียนขาราชการใหม รวมท้ังมีหลักสูตรการพัฒนา

ระหวางทดลองท่ีมีประสิทธิภาพ 
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   ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติใหผูไดรับบรรจุ

และแตงตั ้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๔ บัญญัติใหขาราชการ หรือพนักงาน 

สวนทองถ่ิน ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ในระหวางท่ียังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหทดลอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี 

ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา ๗๒ บัญญัติใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีท่ีเห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. 

จะจัดใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

 ๑.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี โดยใหดําเนินการ 

ในกระบวนการ (๑) การปฐมนิเทศ (๒) การเรียนรูดวยตนเอง และ (๓) การอบรมสัมมนารวมกัน ท้ังนี้ 

การดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๑.๕ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓/ว ๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง 

แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ ซ่ึงใหสวนราชการใชแนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพล

เรือนสามัญท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คลองตัว และมีประสิทธิผล โดยมีสํานักงาน ก.พ. ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรมสัมมนารวมกัน

ของสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหประสานความรวมมือกันในการรับขาราชการจากสวนราชการอ่ืนเขาอบรม 

  ๑.๖ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับการอบรมสัมมนารวมกัน โดยให

สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการทดลองจัดการอบรมสัมมนารวมกันโดยใช “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี :  

ตนกลาขาราชการ” เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการไดรับการพัฒนา

กรอบความคิดและเกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางาน

เพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

  ๑.๗ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงาน ก.พ. เห็นควรขยายผลการพัฒนาและ 

การประเมินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในกระบวนการอบรม

สัมมนารวมกัน โดยใช “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” เพ่ือจะกําหนดเปนแนวทาง 

การดําเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการใหสวนราชการนําไปปฏิบัติตอไป โดยสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีมีศักยภาพและมีความพรอม 

ในการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดําเนินการในกระบวนการอบรม

สัมมนารวมกันใน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” เพ่ือใหสวนราชการสามารถนําไปใช

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. จะกําหนดเปนแนวทางตอไป 
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๒. วัตถุประสงค   

 ๒.๑ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเขาใจคุณลักษณะ

ขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

 ๒.๒ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดแรงบันดาลใจ 

ในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนอง 

ตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหสวนราชการสามารถดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และประสานความรวมมือขอมูลในการจัด

อบรมสัมมนารวมกัน 

 

๓. ผลสมัฤทธิข์องงานทีค่าดหวงั (RESULTS) 

   ๓.๑ ผลผลติ (OUTPUT)  

 ดําเนินการฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

จํานวน ๕ รุน รวมไมนอยกวา ๕๐๐ คน  

  ๓.๒ ผลลัพธ (OUTCOME)   

๓.๒.๑ ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีผานการอบรม

สัมมนารวมกันเขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี และเกิดแรงบันดาลใจ

ในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนอง 

ตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

๓.๒.๒ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดรับ 

การสงเสริม กํากับดูแล และประเมินผลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  

 

๔. วธิกีารวดัผลสัมฤทธิ ์

  ๔.๑ ตวัชีว้ดัผลผลติ  

  ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํ านวน ๕ รุ น  

ไมนอยกวา ๕๐๐ คน ไดรับการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนารวมกัน โดยใชหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี :  

ตนกลาขาราชการ 

       ๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ 

๔.๒.๑ รอยละ ๘๐ ของขาราชการท่ีเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ฝกอบรมสัมมนารวมกันหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ 

   ๔.๒.๒ กระบวนการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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๕. กลุมเปาหมาย  

  ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ จากสวนราชการ จํานวน ๕๐๐ คน 

 

๖. วิธีการเรียนรูในรูปแบบออนไลนและกรอบเนื้อหาหลักสูตร  

  ๖.๑ วิธีการเรียนรู 

  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลา

ขาราชการ” เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงได

เห็นชอบมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สํานักงาน ก.พ. จึงได

ปรับรูปแบบการอบรมใหเปนการเรียนรูผานระบบออนไลนท้ังหมด ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือสราง 

การเรียนรู อาทิ กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอภิปราย การสะทอนการเรียนรู กิจกรรมบทบาทสมมติ การเรียนรู 

ผานกระบวนการ Workshop การเรียนรูผานกระบวนการกลุม และกิจกรรมการคายขาราชการ ซ่ึงยังคง

สาระสําคัญของเนื้อหาหลักสูตรตามเดิม  

  ๖.๒ กรอบเนื้อหาหลักสูตร 

        กรอบเนื้อหาจัดการอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” 

แบงเปน ๓ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ ชุดกิจกรรมท่ี ๒ 

คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และ ชุดกิจกรรมท่ี ๓ ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ชุดกิจกรรมที่ ๑  ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ     

  ๑.๑ ชุดกิจกรรม ประกอบดวย ๘ วิชา 

  ๑) ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของขาราชการ 

๒) กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ 

๓) ระบบราชการไทย 

๔) การบรรจุแตงตั้ง 

๕) ระบบคาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 

๖) สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลของขาราชการ 

๗) ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ  

๘) การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี 

๑.๒ วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑) เกิดความรู ความเขาใจในแตละวิชาอยางถูกตอง ครบถวน 

๒) สามารถอธิบายความหมาย หลักการและวิธีการของความรูท่ีไดรับได 

๓) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

  ชุดกิจกรรมที่ ๒ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม      

๒.๑ ชุดกิจกรรม ประกอบดวย ๘ วิชา 

๑) ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี  

๒) คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน 
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๓) สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามัญ  

๔) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน 

๕) วินัยและจรรยาขาราชการสามัญ 

๖) ขาราชการไทยใสใจสุขภาพ 

๗) กิจกรรม “รู รัก สามัคคี”  

๘) กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 

๒.๒ วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑) เกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระแตละวิชาอยางถูกตอง ครบถวน 

๒) สามารถอธิบายความหมาย หลักการและวิธีการของความรูท่ีไดรับได 

๓) เกิดความตระหนักรูถึงความสําคัญของความรูท่ีไดรับ ในการนําไป 

     ปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

๔) เพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 

ชุดกิจกรรมที่ ๓  ขาราชการตามรอยธรรมราชา      

  ๓.๑ ชดุวิชา ประกอบดวย ๓ กิจกรรม  

  ๑) หลักการทรงงานในรัชกาลท่ี ๙ และรัชกาลท่ี ๑๐ 

  ๒) กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษา

   ดูงานเรื่องศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๓) กิจกรรมคายขาราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือประชาชน  

๓.๒ วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 

๑) สามารถอธิบายหลักการ แนวทางของความรูท่ีไดรับไดอยางถูกตอง ครบถวน 

๒) นําหลักความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

     และการดําเนินชีวิต 

๓) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีได 

๗. การประเมินผลการฝกอบรม 

๑) ประเมินพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมโดยการสังเกต  

๒) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม  

๓) ประเมินการเรียนรู และการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช โดยการ

   สะทอนการเรียนรู และการจัดทําขอเสนอรายกลุม 

 

๘. หลกัเกณฑการสาํเรจ็การฝกอบรม 

๘.๑ การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

    เนื่องจากหลักการสวนหนึ่งของหลักสูตร คือ ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีปฏิสัมพันธ

และเรียนรูจากผูเขารวมรับการฝกอบรมท่ีมีความแตกตางดานความคิดและมุมมอง เพ่ือเปนการกระตุนใหเห็น
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ความแตกตางและมุมมองใหม ๆ จึงกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาในการมีสวนรวมในการ

เรียนรูตลอดหลักสูตร  

 ๘.๒  ผลการศึกษา 

   ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทํารายงานผลงานการศึกษา (Learning Portfolio)  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑) การศึกษาสวนบุคคล ประกอบดวย 

• แฟมรวบรวมบันทึกสะทอนการเรียนรู (Workbook) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง

กระบวนทัศน กระบวนการทางความคิดของผูเขารับการอบรม รวมถึงการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ 

โดยการบันทึกสะทอนการเรียนรู เปนการบันทึกท่ีมีการสรุปประเด็นการเรียนรูท้ังจากในและนอกหองเรียน  

ซ่ึงประกอบดวย องคความรูท่ีไดรับ และการนําไปประยุกตใช  

• โครงการพัฒนางานรายบุคคล ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูท่ีไดรับ 

จากการฝกอบรมไปประยุกตใชเพ่ือสรางแรงบันดาลใจและตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

๒) รายงานการศึกษากลุม  

  โดยผูเขารับการฝกอบรมจัดทําโครงการพัฒนาสังคมมุงผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม 

เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน ตามหลักการทรงงานของในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐ หรือ โครงการจิตอาสา  

๘.๓ การประพฤติปฏิบัติตน 

  ในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูเขารับการ

ฝกอบรม ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปนตนแบบท่ีดีของสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีมโนสุจริต 

อุทิศตนและทุมเทใหกับการพัฒนาตนเองและผูอ่ืน เขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม ประพฤติปฏิบัติตนเปน

ขาราชการท่ีดี เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของขาราชการ และสรางมาตรฐานและ

ความนาเชื่อถือใหกับระบบราชการ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

อยางแทจริง  
 

๙. วิธีดําเนินการ 

 โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไดนําแนวทาง 

การดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ในกระบวนการอบรมสัมมนารวมกัน โดยนําหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ  

มาดําเนินการ ในรูปแบบออนไลน โดยจัดดําเนินการจํานวน ๕ รุน รุนละ ๑๐๐ คน พรอมท้ังการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ท้ังนี้ แบงการดําเนินการออกเปน ๒ ลักษณะ คือ  

   ๑) สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการ จํานวน ๒ รุน 

   ๒) สวนราชการท่ีมีความรวมมือกับสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๓ สวนราชการ สวนราชการละ ๑ รุน ประกอบดวย  

    (๑) กรมการพัฒนาชุมชน  

    (๒) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

    (๓) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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๑๐. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกําหนดการจัดฝกอบรมหลักสูตรการเปน

ขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมผูเขารับการอบรมจํานวน ๕๐๐ คน  

โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการรุนละ ๑๑ - ๑๒ วัน ดังนี้ 

 

รุนที ่ ระยะเวลาดาํเนนิการ สวนราชการทีร่ับผดิชอบดาํเนนิการ 

๑ วันท่ี ๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓     สํานักงาน ก.พ. 

๒ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน 

๓ วันท่ี ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๔ วันท่ี ๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕ วันท่ี ๑๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สํานักงาน ก.พ. 

 

๑๑. ผูรบัผดิชอบโครงการ 

   ๑๑.๑ ทีป่รึกษาโครงการ  

   หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.  

   นางชุติมา   หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.  

   นายสมศักดิ์      เจตสุรกานต ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

   นางสาวรพีพร   มณีพงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยขาราชการพลเรือน 

    ๑๑.๒ ผูรบัผดิชอบดาํเนนิการ (สํานกังาน ก.พ.)  

    นางสาวมนิษา  บุญชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    นางสาวเมทินี สุกใส นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

    นางสาวมัชฌิมา แกวพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

   ๑๑.๓ สถาบนัการพัฒนาชมุชน กรมการพฒันาชุมชน 

    นายเอกราช ญาณอุบล ผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 

    นางชนัญญา ภูระหงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

    นางสาวจินตนา สายสอน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

   ๑๑.๔ กองการเจาหนาที ่สาํนกังานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี

นายกิตติรัตน  ดวงภุมเมศ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคคลและ    

     เสริมสรางวินัย 

นายวิภูษณะ เยาดํา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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   ๑๑.๕ สถาบนัพัฒนาบุคลากรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  

        สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

  นางชญานันท   ภักดีจิตต  ผูอํานวยการกองกลาง ทําหนาท่ี        

                        ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 

                        ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  นางนริศรา พุทธเกษม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

  นายพงศภาคย อินพวง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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  สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดโครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ  เพ่ือดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในกระบวนการอบรมสัมมนารวมกัน โดยจัดทํา “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : 

ตนกลาขาราชการ” ในรูปแบบออนไลน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ในขณะนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

ดังนี้ 

๑) มีความรู และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ 

๒) อธิบายคุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี 

๓) เกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ 

ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

  โดย ก.พ. ไดกําหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี 

: ตนกลาขาราชการ ท่ีหลากหลายเพ่ือสรางการเรียนรู อาทิ กิจกรรมกลุมสัมพันธ การอภิปราย การสะทอนการ

เรียนรู กิจกรรมบทบาทสมมติ การเรียนรูผานกระบวนการ Workshop การเรียนรูผานกระบวนการกลุม  

และกิจกรรมคายขาราชการ โดยกรอบเนื้อหาหลักสูตรแบงเปน ๓ ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ความรู 

และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ ชุดกิจกรรมท่ี ๒ คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และชุดกิจกรรมท่ี ๓ 

ขาราชการตามรอยธรรมราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที่ ๑  ความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย ๘ วิชา 

ชุดกิจกรรมที่ ๒  คุณลักษณะขาราชการยุคใหม ประกอบดวย ๘ วิชา 

ชุดกิจกรรมที่ ๓  ขาราชการตามรอยธรรมราชา ประกอบดวย ๓ วิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบเนือ้หาหลกัสตูร  
“หลกัสตูรการเปนขาราชการทีด่ ี: ตนกลาขาราชการ” ในรูปแบบออนไลน 
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๑. ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกับการทํางานของขาราชการ 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาวดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรชาติ และ

แผนการปฏิรูปประเทศได  

๒) อธิบายความเก่ียวของสัมพันธของภารกิจของแตละสวนราชการกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศได 

๓) อธิบายไดวาการทํางานในฐานะขาราชการมีสวนชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ

แผนการปฏิรูปประเทศอยางไร  

สาระสําคัญ 

๑) กรอบยุทธศาสตรชาติ  

๒) แผนการปฏิรูปประเทศ  

วธิกีาร การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๒.  กฎหมายพืน้ฐานสําหรบัขาราชการ 

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายหลักการของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

สาระสําคัญ 

๑) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

 

 

 

ชดุกจิกรรมที่ ๑ ความรู และทกัษะทีจ่ําเปนตอการปฏบิตัิราชการ 
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๓. ระบบราชการไทย 

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายภาพรวมเก่ียวกับระบบการบริหารราชการไทย 

กระบวนการบริหารราชการไทย ตลอดจนองคกรบริหารราชการไทยไดอยางถูกตอง  

สาระสําคัญ 

๑) ระบบบริหารราชการไทย 

๒) กระบวนการบริหารราชการไทย 

๓) องคกรบริหารราชการไทย 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๔.  การบรรจุแตงตัง้ 

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมาย หลักเกณฑและวิธีการโดยสังเขป

ของระบบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญไดอยางถูกตอง 

สาระสําคัญ 

ความหมาย หลักเกณฑและวิธีการโดยสังเขปของการบรรจุ การยาย การโอน และการเลื่อน 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๕.  ระบบคาตอบแทนสาํหรบัขาราชการพลเรือนสามญั 

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายหลักการและปจจัยในการกําหนดคาตอบแทน 

และระบบคาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญไดอยางถูกตอง  

สาระสําคัญ 

๑) หลักการและปจจัยในการกําหนดคาตอบแทน 

๒) โครงสรางคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ 

๓) การไดรับคาตอบแทนเม่ือบรรจุเขารับราชการ 

๔) การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ 

๕) การไดรับคาตอบแทนเม่ือมีคุณวุฒิสูงข้ึน และการไดรับเงินเดือนเม่ือเลื่อนระดับ

ตําแหนง 

๖) การไดรับคาตอบแทนประเภทอ่ืน ๆ  

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 
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๖. สวสัดิการและประโยชนเกือ้กลูของขาราชการ 

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลของ

ขาราชการพลเรือนสามัญอยางถูกตอง ครบถวน 

สาระสําคัญ 

๑) ความหมาย และหลักเกณฑเก่ียวกับสวัสดิการ อาทิ การลา เงินสวัสดิการตาง ๆ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ บําเหน็จบํานาญ 

๒) ความหมาย และหลักเกณฑเก่ียวกับประโยชนเก้ือกูล อาทิ คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ คาเชาบาน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา รถประจําตําแหนง ฯลฯ 

วิธีการ การบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๗. ศลิปะในการเขยีนหนงัสือราชการ  

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายความหมาย และประเภทของหนังสือราชการไดอยางถูกตอง 

๒) รางและพิมพหนังสือราชการไดอยางถูกตอง สละสลวย และสื่อความ 

สาระสาํคญั  

๑) ความหมาย และประเภทของหนังสือราชการของหนังสือราชการ  

๒) รูปแบบ องคประกอบ เทคนิค และวิธีการรางหนังสือราชการ 

๓) ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ  

วธิกีาร  

๑) การบรรยาย การใชเกม และการแสดงตัวอยางการเขียนหนังสือราชการประเภทตางๆ  

๒) การฝกปฏิบัติรางและพิมพหนังสือราชการ รวมถึงการวิเคราะหการเขียนหนังสือ

ราชการชนิดตาง ๆ 

๓) เรียนรูโดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๘. การปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) แตงกาย และปฏิบัติตนในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๒) ถวายความเคารพ เดินแถว ฝกแถวไดอยางมีวินัย และพรอมเพรียงกัน 

สาระสําคัญ การปฏิบัติตน และการแตงกายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี รวมถึงการถวาย

ความเคารพ การเดินแถว และการฝกแถว 

วธิกีาร  การบรรยาย และฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรผาน Application Zoom 
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๑. ปรชัญาการเปนขาราชการทีด่ ี 

วัตถุประสงค เ พ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของการเปน

ขาราชการท่ีดี บทบาท หนาท่ี และคุณคาของอาชีพขาราชการ 

สาระสําคัญ  

๑) ความหมายของคําวา “ขาราชการ” บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการ 

๒) คุณคาของอาชีพขาราชการ 

วิธีการ  

๑) การอภิปรายและเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณของวิทยากรที่ไดรับรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเดน หรือผูบริหารในภาคราชการ โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๒) การใชกรณีศึกษาแนวคิด และประสบการณของขาราชการท่ีไดรับรางวัลขาราชการ 

พลเรือนดีเดน 

๒. คุณลักษณะขาราชการยุคใหม และการใหบริการประชาชน 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายคุณลักษณะของขาราชการท่ีจะขับเคลื่อนระบบราชการและประเทศไทย 

ใหกาวไปสูการเปนประเทศไทย ๔.๐  

๒) อธิบายหลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความเปน

เลิศในการบริการประชาชนไดอยางถูกตองและครบถวน 

๓) ปรับตัวใหเทาทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนไปสู 

การเปนประเทศไทย ๔.๐ 

สาระสําคัญ 

๑) กรอบแนวคิดการพัฒนาขาราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย ๔.๐ 

ไดแก การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค การทํางานแบบบูรณาการ และสรางจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบ การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

ใหเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๒) หลักการ แนวทาง วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือความเปนเลิศ 

ในการบริการประชาชน 

วธิกีาร การบรรยาย การเรียนรูผานกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ โดยวิธีออนไลน 

ผาน Application Zoom 

 

ชดุกจิกรรมที่ ๒ คณุลกัษณะขาราชการยคุใหม 
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๓. สมรรถนะหลักขาราชการพลเรือนสามญั  

วตัถปุระสงค  

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายความหมายของสมรรถนะหลักของขาราชการ 

พลเรือนสามัญ และพฤติกรรมบงชี้ได 

สาระสาํคญั 

สมรรถนะหลักสําหรับการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการท่ีดี  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 

วิธีการ การบรรยาย การเรียนรูผานกิจกรรม และการแสดงบทบาทสมมติ โดยวิธีออนไลน 

ผาน Application Zoom 

๔. ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายสาระสําคัญ และหลักการของการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ี

ของรัฐในฝายบริหารไดอยางถูกตอง  

๒) อธิบายสาระสําคัญ และหลักการของการจัดทําประมวลจริยธรรมและขอกําหนด

จริยธรรม การรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ และนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

๓) ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

สาระสําคัญ 

๑) มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

๒) ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  

๓) การรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐและนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการ

บริหารงานบุคคล 

วิธีการ การบรรยาย การใชกรณีศึกษา และการอภิปรายรวมกัน โดยวิธีออนไลน  

ผาน Application Zoom 

๕. วินัยและจรรยาขาราชการ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายความหมายของวินัยขาราชการพลเรือนไดอยางถูกตอง และสามารถสรุป

จุดมุงหมายและความสําคัญของวินัยของขาราชการพลเรือน 

๒) ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวินัย และโทษของการกระทําผิดวินัย 

สาระสําคัญ 

๑) ความสําคัญและจุดมุงหมายของวินัย และการรักษาวินัย 

๒) บทบัญญัติวินัยขาราชการ 
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๓) จรรยาขาราชการ 

๔) โทษของการกระทําผิดวินัยขาราชการ 

๕) การอุธรณและการรองทุกข 

วิธีการ การบรรยาย และการใชกรณีศึกษา โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๖. ขาราชการไทยใสใจสขุภาพ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ

ของการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอยางสมดุล 

สาระสําคัญ  

๑) ความสําคัญของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

๒) การดูแลตนเองดานอาหาร อารมณ และการออกกําลังกาย  

๓) การปองกันโรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน 

วิธีการ การบรรยาย และการฝกปฏิบัติ โดยวิธีออนไลน ผาน Application Zoom 

๗. กิจกรรม “รู รัก สามคัค”ี  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถทํางานเปนทีม และเปนผูท่ีตระหนักถึง

การความสามัคคีในหมูคณะ 

สาระสําคัญ การทํางานเปนทีม การแกปญหาตาง ๆ และฝกความอดทนเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายรวมกัน  

วิธีการ  

๑) กิ จกรรมปฏิ บั ติ ภ าร กิ จกลุ ม  เ พ่ื อฝ กการ ทํ า งาน เป น ที ม โ ด ย วิ ธี อ อ น ไ ล น  

ผาน Application Zoom  

๒) ผูเขารับการฝกอบรมรวมกันนําเสนอโครงการพัฒนาสังคมมุงผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม 

เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน ตามหลักการทรงงานของในหลวง ร.๙ และ ๑๐  หรือ โครงการจิตอาสา  

๘. กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 

วัตถุประสงค  

๑) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถพัฒนากรอบความคิดท่ีเหมาะสมของตนเองในการ

เปนขาราชการผูมีคุณธรรม เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตอาสา ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง 

จากการประมวลความรูท่ีไดรับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน และการพัฒนามุมมองความคิดของตนเอง 

๒) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจถึงประโยชนของการพัฒนาตนเอง และเกิดแรง

บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
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วิธีการ  

 ผูเขารับการฝกอบรมจัดทําขอเสนอรายบุคคลซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการนําความรู 

ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจและตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเองเพ่ือเปน

ขาราชการท่ีดี มีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอความตองการของประชาชน  

ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 

 

๑. หลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ 

วตัถปุระสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 

๒) อธิบายแนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

สาระสาํคญั  

๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร อาทิ การระเบิดจากขางใน การแกปญหาจากจุดเล็ก ภูมิสังคม “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว 

๒) แนวทางในการนอมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไปปฏิบัติในฐานะขาราชการผูทํางานเพ่ือประชาชน 

วิธีการ  

๑) การศึกษาดวยตนเอง จากสื่อออนไลน เชน website 

๒) การบรรยาย การอภิปราย การเรียนรูจากแนวคิด และประสบการณของวิทยากร โดยวิธี

ออนไลน ผาน Application Zoom  

 

 

 

 

ชดุกจิกรรมที่ ๓ ขาราชการตามรอยธรรมราชา 
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๒. กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการศึกษาดูงาน 

เรื่องศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

๑) อธิบายศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

๒) อธิบายความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติหนาท่ีของ

ขาราชการ และการดําเนินชีวิตได 

๓) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติไปประยุกตใชเปนหลักใน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการดําเนินชีวิต 

สาระสําคัญ 

๑) ศาสตรพระราชา  

๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประโยชน และการนําไปใช 

วิธีการ  

๑) กิจกรรมคายขาราชการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเรียนรูการใชชีวิต 

แบบพอเพียงอยางยั่งยืน หรือการศึกษาดูงานเรื่องศาสตรพระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) การศึกษาดวยตนเอง 

๓) การบรรยาย การอภิปราย การเรียนรูจากแนวคิดและประสบการณของวิทยากร โดยวิธี

ออนไลน ผาน Facebook Live / Application Zoom  

๓. กิจกรรมคายขาราชการจิตอาสา/จิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อประชาชน  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทําขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชน

โดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชนได 

สาระสําคัญ การใหบริการภาครัฐโดยยึดความตองการของประชาชนเปนศูนยกลาง 

(Citizen – centric Government) 

วิธีการ  

๑) กิ จกรรมปฏิ บั ติ ภ าร กิ จกลุ ม  เ พ่ื อฝ กการ ทํ า งาน เป น ที ม โ ด ย วิ ธี อ อ น ไ ล น  

ผาน Application Zoom  

๒) กิจกรรมออกคายเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน หรือการจัดทําโครงงาน 

เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน โดยใชวิธีการสํารวจความตองการของประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

เพ่ือออกแบบแนวคิดในการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ ตามความสนใจ อาทิ ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม  

ดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ดานเกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน และทํากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยจัดทํา

รายงานการศึกษากลุม 
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 เกณฑการสําเร็จการอบรมสัมมนารวมกัน หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ  

ในรูปแบบออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผูเขารวมการอบรมจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ

ท้ัง ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 เนื่องจากหลักการสวนหนึ่งของหลักสูตร คือ ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีปฏิสัมพันธ 

และเรียนรูจากผูเขารวมรับการฝกอบรมท่ีมีความแตกตางดานความคิดและมุมมอง เพ่ือเปนการกระตุนใหเห็น

ความแตกตางและมุมมองใหม ๆ จึงกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาในการมีสวนรวมในการ

เรียนรูตลอดหลักสูตร  

  

๒. ผลการศึกษา 

ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทํารายงานผลงานการศึกษา (Learning Portfolio) ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

๒.๑ การศึกษาสวนบุคคล  

 ๒.๑.๑  แฟมรวบรวมบันทึกสะทอนการเรียนรู (Workbook) 

 การบันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงกระบวน

ทัศน กระบวนการทางความคิดของผูเขารับการอบรม รวมถึงการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ โดยการ

บันทึกสะทอนการเรียนรู เปนการบันทึกท่ีมีการสรุปประเด็นการเรียนรูจากในและนอกหองเรียน ซ่ึงประกอบดวย 

องคความรูท่ีไดรับ และการนําไปประยุกตใช ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยแบงออกเปน 

- บันทึกสะทอนบทเรียนรายวิชา 

- บันทึกสะทอนรายชุดวิชา 

- บันทึกสะทอนการเรียนรูจากการทํารายงานการศึกษากลุม 

๒.๑.๒  โครงการพัฒนางานรายบุคคล จาก กิจกรรมสะทอนการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 

 โครงการพัฒนางานท่ีผูเขารับการฝกอบรมจัดทําขอเสนอรายบุคคลซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจและ

ตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี มีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

๒.๒ รายงานการศึกษากลุม จาก กิจกรรม รู รัก สามัคคี : ภารกิจ "เปดตา เปดใจ"  โดยผูเขารับ 

การฝกอบรมจัดทําโครงการพัฒนาสังคมมุงผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน 

ตามหลักการทรงงานของในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐  หรือ โครงการจิตอาสา  

หลกัเกณฑการสาํเร็จการฝกอบรม 
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๓. การประพฤติปฏิบัติตน 

ในฐานะขาราชการ ผูเขารับการฝกอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลา

ขาราชการ” ในรูปแบบออนไลน ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปนตนแบบท่ีดีของสังคม มีความซ่ือสัตย

สุจริตและมีมโนสุจริต อุทิศตนและทุมเทใหกับการพัฒนาตนเองและผูอ่ืน เขาใจคุณลักษณะขาราชการยุคใหม 

ประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของขาราชการ 

และสรางมาตรฐานและความนาเชื่อถือใหกับระบบราชการ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองตอ 

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
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 เนื่องจากการอบรมสัมมนารวมกัน ในครั้งนี้ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝกอบรมใหเปนออนไลน  

เต็มรูปแบบ อยางไรก็ตาม จะยังคงวัตถุประสงคใหผูเขารับการอบรมเขาใจในเรื่องของคุณลักษณะขาราชการ 

ยุคใหม และมีการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี เกิดแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการผูมีคุณธรรม  

เปนคนดี คนเกงท่ีมีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชน 

 วิธีการฝกอบรม จึงจะยังคงเนนใหผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลางของการเรียนรู จึงกําหนด

รูปแบบ และวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การเรียนผานระบบ Video conference การเรียนรูดวยตนเอง

ผาน website การแบงกลุมรวมทํากิจกรรมผานระบบออนไลน เปนตน ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมจะตองเปน

ผูรับผิดชอบตนเอง ในการเขารวมหรือดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. การฝกอบรมในชั้นเรียน  โดยเปนการฝกอบรมตามรายวิชาตาง ๆ ใน ๓ ชุดวิชา ตามการ

ฝกอบรมท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยวิธีการการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action 

Learning) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group 

Process) รวมถึง การศึกษาดวยตนเอง ผานสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู กระบวนการสอนแนะ และการเรียนรู 

จากประสบการณตรง เปนตน โดยผานชองทาง Application Teleconference 

๒. การจดบันทึกสะทอนการเรียนรูรายวิชา และรายกิจกรรม  เปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูเขารับ 

การฝกอบรมไดบันทึกเพ่ือทบทวนและสะทอนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากทุกกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกชั้นเรียน  

และมีผลตอการนับระยะเวลาการเรียนรูจากกิจกรรมท่ีมีการจดบันทึกนั้น ๆ 

๓. กิจกรรมสะทอนการเรียนรูรายชุดวิชา เ ม่ือเสร็จสิ้นการฝกอบรมแตละหมวดวิชา  

จะกําหนดใหมีกิจกรรมสะทอนการเรียนรูของหมวดวิชานั้น ๆ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดสะทอนการเรียนรู 

ท่ีผานมาของตนเอง รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนประเด็นการเรียนรูกับผูเขารับการฝกอบรมในกลุมเดียวกัน 

๔. การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล โดยผูเขารับการฝกอบรม สามารถบริหารจัดการเวลา 

ในการ ศึกษาและจัดทํารายงานการศึกษาดวยตนเอง 

๕. การจัดทํารายงานการศึกษากลุม โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดตารางเวลาสําหรับให 

กลุมผู เขารับการฝกอบรมไดทําการศึกษากลุม ( ทั ้งนี ้ ผู เขารับการฝกอบรมสามารถนัดหมายเพิ ่มเติม

นอกเหนือจากตารางเวลาท่ีกําหนดไดเชนกัน) 

๖. การเรียนรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในตาราง 

การฝกอบรม เพ่ือตอบสนองประเด็นการพัฒนาตนเองของผูเขารับการฝกอบรมตามแผนการพัฒนารายบุคคล   

โดยระยะเวลาการเรียนรูดวยตนเองจะนับเปนเวลาการฝกอบรมตามหลักสูตร 

(โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑการผานการฝกอบรมประกอบดวย) 

รูปแบบและวิธกีารฝกอบรมในหลกัสตูร 
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ในฐานะ “ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ” ผูเขารับการฝกอบรม

ทุกคน ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปนตนแบบท่ีดีของสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีมโนสุจริต อุทิศ

ตนและทุมเทใหกับการพัฒนาตนเองและผูอ่ืน รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของขาราชการ และสรางมาตรฐานและ

ความนาเชื่อถือใหกับระบบราชการ โดยมีแนวการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้ 

๑. การฝกอบรมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูเขารับการฝกอบรมจึงตองเขารับ 

การฝกอบรมเต็มเวลา หากไมสามารถมาเขารับการฝกอบรมได ตองสงใบลาการฝกอบรม 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมตองปฏิบัติตนตามขอกําหนดของหลักสูตรนี้ตลอดระยะเวลาของ

หลักสูตร 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมตองตั้งใจเรียนรู ฝกปฏิบัติ เขารวมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรูแกผูอ่ืน 

และใหความรวมมือในการฝกอบรมในทุกกิจกรรมอยางเต็มท่ี 

๔. ผูเขารับการฝกอบรมตองประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีของผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดเวลา โดยเฉพาะในดานความมีวินัย ตรงตอเวลา แสดงออกซ่ึงทัศนคติท่ีดีใหเกียรติผูอ่ืน ท้ังผูเขารวมรับการ

ฝกอบรม วิทยากร และผูท่ีเก่ียวของ 

๕. ผูเขารับการฝกอบรมตองใหเกียรติเจาของผลงานวิชาการท่ีผูเขารับการฝกอบรมนําผลงาน

มาใชในการศึกษาสวนบุคคลและการศึกษากลุม โดยการอางอิงใหถูกตอง 

๖. ผูเขารับการฝกอบรมตองแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการเปนขาราชการ 

๗. ผูเขารับการฝกอบรมตองใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีในการศึกษาสวนบุคคลและ

การศึกษากลุมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบราชการ 

 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประพฤตปิฏบิตัตินในการเขารบัการฝกอบรมสมัมนารวมกัน 
“หลกัสตูรการเปนขาราชการทีด่ ี: ตนกลาขาราชการ”  

ในรูปแบบออนไลน 
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การตั้งคณะกรรมการรุนจะมีสวนชวยใหการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความสัมพันธ

กันระหวางเพ่ือนรวมรุน ท้ังในระหวางการฝกอบรม และภายหลังสําเร็จการฝกอบรมไปแลว  สํานักงาน ก.พ.  

จึงเห็นควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดดําเนินการเพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารรุน ซึ่งโดยทั่วไปจะ

ประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

ประธาน ๑ ตําแหนง 

รองประธาน ๙ – ๑๐ ตําแหนง  

เลขานุการ ๑๐  ตําแหนง 

ประชาสัมพันธ ๑ – ๓ ตําแหนง 

(การกําหนดตําแหนงตาง ๆ แกไขเพ่ิมเติมไดตามความเห็นของสมาชิกในรุน) 

ในเบื้องตน สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํา ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูเขารับการฝกอบรม 

และสํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 

๑. “ทําเนียบรุนผูเขารับการฝกอบรมออนไลน” ใหแกผูเขารับการฝกอบรม โดยมีขอมูลตาง ๆ 

ประกอบดวย รูปถายสี  ชื่อ-สกุล  ตําแหนง  สังกัด  หมายเลขโทรศัพท อีเมล ท่ีอยู  สถานท่ีทํางาน  และ

เจาหนาท่ีโครงการ) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีขอมูลเบื้องตนของเพ่ือนรวมรุน  (จะแจงใหทราบภายหลัง) 

๒. Line กลุมผูเขารับการฝกอบรมและเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. โดยผูเขารับการฝกอบรม 

สามารถสแกน QrCode ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด (QrCode ไลนกลุมจะแจงทางอีเมลท่ีผูสมัคร 

ไดลงทะเบียนไวในระบบออนไลน) 

ทั้งนี้  โปรดแจงสํานักงาน ก.พ. ทราบ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการบริหารรุน เพื่อประโยชน 

ในการติดตอประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหแกผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัง้คณะกรรมการรุน 
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กิจกรรมการอบรม  

 ๑. ผูเขารับการอบรมควรศึกษารูปแบบการใชงานแอปพลิเคชั่นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนในการ

ฝกอบรมสัมมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี : ตนกลาขาราชการ” ในรูปแบบออนไลน ดังนี้ 

๑) แอปพลิเคชั่น ZOOM 

๒) ระบบเรียนรูทางสื่ออิเลคทรอนิกส ของ สํานักงาน ก.พ. ท่ี https://learn.ocsc.go.th/ 

๓) Facebook (Live) 

๔) Line Group 

๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีวิทยากรมอบหมาย 

๒. ติดตามการนัดหมายทางไลนกลุมสําหรับการเตรียมความพรอมการติดตั้งโปรแกรมสําหรับการ

อบรม 

อุปกรณพืน้ฐานสําหรบัการอบรมออนไลน 

 ๑. สมารทโฟน/คอมพิวเตอร/โนตบุค  

  ๒. กลองวีดิทัศน (กรณีไมไดใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร/โนตบุค ไมมี Built-in) 

  ๓. ไมโครโฟน ((กรณีไมไดใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร/โนตบุค ไมมี Built-in)  

  ๔. ลําโพง (กรณีไมไดใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร/โนตบุค ไมมี Built-in) 

 ๕. อินเตอรเน็ต 

 ๖. แอปพลิเคชั่น Zoom หรือ แอปพลิเคชั่น Teleconference อ่ืน 

 

  

การเตรยีมความพรอมสาํหรับการเขารบัการฝกอบรมสมัมนารวมกัน 
“หลกัสตูรการเปนขาราชการทีด่ ี: ตนกลาขาราชการ”  

ในรูปแบบออนไลน 

https://learn.ocsc.go.th/
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ชื่อ โทร มือถอื อีเมล 

นางสาวรพีพร   มณีพงษ  

ผูอํานวยการวิทยาลัย

ขาราชการพลเรือน 

๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  

ตอ ๑๗๔๓ 
๐๘๑ ๘๐๗ ๗๕๖๑ mrapee@ocsc.go.th 

นางสาวมนิษา  บุญชิต  

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ

การพิเศษ 

๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  

ตอ ๑๗๙๖ 
๐๙๒ ๕๑๔ ๒๕๓๖ manisa@ocsc.go.th 

นางสาวเมทินี สุกใส  

นักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการ 

๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  

ตอ  ๑๐๑๔ 

 

๐๙๓ ๖๙๘ ๙๕๑๕ methinee-s@hotmail.com 

นางสาวมัชฌิมา   แกวพรหม 

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 

๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐  

ตอ ๑๘๐๒ 

 

๐๘๑ ๖๙๑ ๘๐๖๒ matchima.kaewprom@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

รายชือ่ผูรบัผดิชอบโครงการ รุนที ่๑ และรุนที ่๕ 

สาํนกังาน ก.พ. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

ภาพรวมกําหนดการ 
การอบรมสัมมนารวมกนั 

“หลกัสูตรการเปนขาราชการที่ด ี: ตนกลาขาราชการ”  

ในรปูแบบออนไลน 
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ภาพรวมกาํหนดการการอบรมสัมมนารวมกนั 

โครงการพฒันาขาราชการพลเรือนสามญัทีอ่ยูระหวางทดลองปฏบิัตหินาที่ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

“หลกัสตูรการเปนขาราชการที่ด ี: ตนกลาขาราชการ” ในรปูแบบออนไลน 

 

วนั / เวลา เชา พกั บาย เยน็ 

วันท่ี ๑ ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐  ช้ีแจงรายละเอียดหลักสูตร      

วันท่ี ๒ 
   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐        

พิธีเปดและช้ีแจงหลักสตูร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอปรัชญา 

การเปนขาราชการท่ีด ี

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐  

ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏริปูประเทศกับ

การทํางานของขาราชการ 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐                

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 

วันท่ี ๓ 

๐๘
.๓

๐ 
– 

๐๙
.๐

๐ 
สะ

ทอ
นก

าร
เร

ยีน
รู 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  

กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐   

คุณลักษณะของขาราชการยุคใหมและ 

การใหบริการประชาชน  

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐                

กิจกรรมกลุมสัมพันธ  

 

วันท่ี ๔ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  

ระบบราชการไทย   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  

คาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ

และสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล  

    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  

กิจกรรมกลุมสัมพันธ  

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ 

การตั้งเปาหมาย 

วันท่ี ๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐     

การบรรจุแตงตั้ง 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  

การเตรียมความพรอมในการศึกษาพ้ืนท่ี 

และการเขียนขอเสนอเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐                 

ภารกิจ "เปดตา เปดใจ 

 

วันท่ี ๖ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  

ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  

เสรมิสรางสมรรถนะหลักขาราชการพลเรือน

สามัญ  

    ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  

ภารกิจ "เปดตา เปดใจ" 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ 

การตั้งเปาหมาย 

วันท่ี ๗ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  

วินัยและจรรยาขาราชการสามญั  

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐  

ศึกษาแหลงเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักการทรงงานใน ร.๙    และ ร.๑๐ 
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วนั / เวลา เชา พกั บาย เยน็ 

วันท่ี ๘ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐    

ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐   

การปฏิบัตตินในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี  

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐                 

ภารกิจ "เปดตา เปดใจ 

 

วันท่ี ๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   

เสรมิสรางสมรรถนะหลักขาราชการ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐    

ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ  

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐                 

ภารกิจ "เปดตา เปดใจ 

 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   

คุณลักษณะของขาราชการยุคใหม 

และการใหบริการประชาชน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  

เทคนิคการออมเงินสําหรับขาราชการยุคใหม 

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐                 

ภารกิจ "เปดตา เปดใจ 

 

วันท่ี ๑๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐   

ขาราชการไทยใสใจสุขภาพ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  

กิจกรรมกลุมสัมพันธและจัดทําขอเสนอรายกลุม 
  

 

วันท่ี ๑๒ 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐    

นําเสนอโครงการ (งานกลุม) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  

กิจกรรมสะทอนการเรียนรู  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐   

พิธีปด 

 

 

 

หมายเหตุ: 

๑. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. พักการอบรม ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. หรือตามความเหมาะสมท่ีวิทยากรกําหนด  

 



                                                                                                                                                                

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  27 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

หนงัสือที่เกี่ยวของ 
๑. หนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที ่นร. ๑๐๑๓.๕ /ว๔ ลงวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ลงวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรบัปรงุแนวทางการดาํเนนิการ

พัฒนาและการประเมนิผลการพฒันาขาราชการพลเรอืนสามญัทีอ่ยู

ระหวางทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการ 

 

๒. หนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที ่นร ๑๐๑๓.๓/๘๕ ลงวนัที ่๑๕ เมษายน 

๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการพัฒนาขาราชการพลเรอืนสามญัทีอ่ยูระหวาง

ทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการเพือ่รองรบัสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID – 19  

 

 
  





แนวทางการดําเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา 

ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ 

กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือใหรู ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการท่ีดี 

ดวยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนด ดังนี้ 

การดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 สวนราชการตนสังกัดตองดําเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง            

ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหครบท้ัง ๓ กระบวนการ ไดแก การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และ 

การอบรมสัมมนารวมกัน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาอยางพอเพียง เ พ่ือให 

การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

ท้ังนี้  ข าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนา ท่ีราชการจะตองผาน

กระบวนการพัฒนาท้ัง ๓ กระบวนการ ตามท่ีกําหนดขางตนภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตามท่ีสวนราชการกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป 

๑.  การปฐมนิเทศ  

  ๑.๑ วัตถุประสงค 

   การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลอง 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ เขาใจถึงสภาพแวดลอมการทํางานในหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางองคกร 

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ ความสําคัญของภารกิจท่ีมีตอประชาชน สังคม 

ประเทศชาติ ไดรับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความกาวหนาในอาชีพขาราชการ เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดี 

และมีแรงจูงใจในการทํางานรับราชการ   

 ๑.๒  วิธีการดําเนินการ 

 (๑) ใหสวนราชการตนสังกัดโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปนผูดําเนินการปฐมนิเทศใหแกขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกคน 

และควรดําเนินการจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนท่ีจะดําเนินการพัฒนาในกระบวนการอ่ืน 

 (๒) ใหหัวหนาสวนราชการในสวนกลาง และผูบริหารระดับอํานวยการข้ึนไป 

ในสวนภูมิภาค เปนผูถายทอดใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทราบ

ถึงภารกิจความรับผิดชอบของสวนราชการ วิสัยทัศน พันธกิจ คุณคาของภารกิจท่ีมีตอประชาชน สังคม 

ประเทศชาติ ตลอดจนความคาดหวังของสวนราชการท่ีมีตอขาราชการ นโยบายในการบริหารทรัพยากร

บุคคล โอกาสในการพัฒนา ฝกอบรม ดูงาน โอกาสความกาวหนาในอาชีพในสวนราชการ ซ่ึงอาจรวมถึง 

การนําขาราชการเยี่ยมชมในสวนตาง ๆ ขององคกรดวย  

สิ่งท่ีสงมาดวย 
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        ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการไมสามารถดําเนินการได อาจมอบหมายรองหัวหนา         

สวนราชการ  ดําเนินการปฐมนิเทศแทนได 

  (๓)  มีการใหขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของการทํางาน สิ่งเอ้ืออํานวย 

ตอการปฏิบัติงาน กฎเกณฑของหนวยงาน ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ ของหนวยงาน 

  (๔)  มีกิจกรรมหรือการแนะนําใหไดรูจักเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนแนะนําการปฏิบัติตน 

ใหเหมาะสมในเรื่องตาง ๆ ท่ีเห็นวาจําเปน 

 (๕)  หลังจบการปฐมนิเทศ ตองจัดใหมีการประเมินผลเพ่ือรับทราบระดับความเขาใจ

เก่ียวกับองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ ผูบริหารและโครงสรางองคกรของขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการวามีมากนอยเพียงใด 

๒. การเรียนรูดวยตนเอง 

 ๒.๑ วัตถุประสงค 

 การเรียนรูดวยตนเองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความรู เก่ียวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

โดยสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง “หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” 

จํานวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา และจัดทําเปนบทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส “001 M หลักสูตร

ฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” จํานวน ๑๓ วิชา  

 ๒.๒ วิธีการดําเนินการ 

  ใหสวนราชการตนสังกัดโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เปนผูดําเนินการใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกคน ผานการ

เรียนรูจากเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง หรือหลักสูตร e-Learning ดังกลาว ใหครบทุกหมวดวิชา ดังนี้ 

 กรณีเรียนดวยเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง 

 (๑)  ใหสํารวจจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 (๒)  ใหจัดเตรียมงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับคาใชจายในกระบวนการการเรียนรู 

ดวยตนเอง 

 (๓)  ใหประสานกับสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง 

 (๔)  ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเองโดยใช

ระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๑ - ๓ เดือน 

 (๕)  ใหประเมินความรูกอนและหลังเก่ียวกับเนื้อหาวิชา และระเบียบแบบแผนของ                   

ทางราชการ 

 กรณีเรียนดวยหลักสูตร e-Learning    

     (๑)  ใหสวนราชการตนสังกัดโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แจงขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหลงทะเบียนสมัครเขาเรียน

หลักสูตร e-Learning ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระยะแรกของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   
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     (๒)  ใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดําเนินการ

ตามข้ันตอนในหลักสูตร e-learning ของสํานักงาน ก.พ. ใหครบทุกหมวดวิชา โดยใชระยะเวลาใน 

การเรียนประมาณ ๖ เดือน 

๒.๓  เอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวย ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา ดังนี้  

  หมวดท่ี ๑ ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี มี ๒ ชดุวิชา 

  ชุดวิชาท่ี ๑ : การเปนขาราชการ 

 ชุดวิชาท่ี ๒ : การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

  หมวดท่ี ๒ ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม มี ๓ ชุดวิชา 

 ชุดวิชาท่ี ๑ : ระบบราชการไทย 

 ชุดวิชาท่ี ๒ : การบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

 ชุดวิชาท่ี ๓ : การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 หมวดท่ี ๓ ความรูพ้ืนฐานสําหรับราชการ มี ๓ ชุดวิชา 

 ชุดวิชาท่ี ๑ : วินัยและจรรยาขาราชการ 

  ชุดวิชาท่ี ๒ : ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  ชุดวิชาท่ี ๓ : กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ 

 หมวดท่ี ๔ เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะท่ีจําเปน มี ๕ ชุดวิชา 

  ชุดวิชาท่ี ๑ : ทักษะการคิด 

  ชุดวิชาท่ี ๒ : การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ชุดวิชาท่ี ๓ : มนุษยสัมพันธในการทํางาน 

 ชุดวิชาท่ี ๔ : สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือน 

 ชุดวิชาท่ี ๕ : การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการดําเนินการตามแผน 

หมายเหตุ สวนราชการสามารถเบิกคาใชจายเอกสารชุดการเรียนรูดวยตนเอง “หลักสูตร

ฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม” ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓.  การอบรมสัมมนารวมกัน 

  ๓.๑ วัตถุประสงค 

          การอบรมสัมมนารวมกันใหใช “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดรับการปลูกฝงปรัชญา 

การเปนขาราชการท่ีดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสราง 

สายสัมพันธท่ีดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนการเรียนรูจากประสบการณและการลงมือ

ปฏิบัติจริง 
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 ๓.๒ วิธีการดําเนินการ 

 ใหสวนราชการระดับกระทรวงเปนผูดําเนินการ โดยอาจมอบหมายกรมใด กรมหนึ่ง 

ท่ีมีการบรรจุขาราชการคราวละมาก ๆ ดําเนินการเอง หรือดําเนินการแทนกระทรวงก็ได หรือสวนราชการ 

ตนสังกัดอาจสงขาราชการเขาอบรมสัมมนารวมกันในหลักสูตรของกระทรวงท่ีอยูในกลุมกระทรวง (Sector) 

เดียวกันได โดยสวนราชการตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย สําหรับสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมท่ีอยู

ในบังคับบัญชาหรือมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรี ใหสวนราชการดังกลาวเปนผูดําเนินการการอบรมสัมมนารวมกันเอง และใหสํานักงาน ก.พ. 

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางขอมูลในการจัดอบรมสัมมนารวมกันของสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหประสานความ

รวมมือกันในการรับขาราชการจากสวนราชการอ่ืนเขาอบรม 

 ท้ังนี้ ใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดอบรมสัมมนารวมกัน ดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑)  กําหนดแผนการดําเนินการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมในแตละตนปงบประมาณ 

           (๒)  แจงกําหนดการอบรมใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือสงขาราชการพลเรือน

สามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารวมการอบรมสัมมนา 

 (๓)  จัดใหมีการประเมินผลการอบรมสัมมนา 

          (๔)  แจงผลการอบรมสัมมนาใหสวนราชการตนสังกัดทราบ เพ่ือใชประกอบ 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป 

 ๓.๓  กิจกรรมการอบรมสัมมนารวมกัน ประกอบดวย ๓ ชุดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการอบรม 

ประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห ดังนี้ 

    ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดี ประโยชนของแผนดิน และบทบาท

หนาท่ี จิตสํานึกของการเปนขาราชการท่ีมีคุณธรรม 

  วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

- มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ  

โดยใชแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 

- เรียนรูถึงอุดมการณ และจรรยาขาราชการจากผูนําภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน

แบบอยางท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการท่ีดี 

- เขาใจถองแทถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 

- มีความตระหนัก ความรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกราชการ 

และมีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานเพ่ือประชาชน 

- สามารถนําหลักการของแตละศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชกับ

การดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยง

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติงานจริง 
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 สาระสําคัญ : 

- ปรัชญาและแนวทางการเปนขาราชการท่ีดี 

-  เรียนรูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ/

หรือแนวทางปฏิบัติตนของบุคคลตนแบบ 

-  หลักคุณธรรม และจรรยาสําหรับขาราชการ 

-  การปฏิบตัิงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

-  การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 

-  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จิตบริการของการทํางานภาครัฐ 

-  ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการของภาครัฐ 

-  การมีสวนรวมของประชาชน 

-  การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

    วิธีการ : 

- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

- การเรียนรูจากสื่อวีดิทัศน 

- การอภิปรายกลุม 

- การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

-  กิจกรรมการปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี และพัฒนาจิตสํานึกในรูปแบบตาง ๆ 

-  การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

   วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

-  รับรู ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย และเรียนรูเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

-  ไดเรียนรูสมรรถนะขาราชการพลเรือนสามัญ  

-  ไดเรียนรูกฎหมายท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี    

-  ไดเรียนรูการเขียนหนังสือราชการ 

-  ไดเรียนรูและฝกฝนการทํางานเปนทีม (ผานความยากลําบาก และความพยายามท่ีจะ

ทํางานใหสําเร็จรวมกันในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย) 

   สาระสําคัญ : 

-  การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา อดทน สามัคคี ไมยอทอตอความยากลําบากของขาราชการ 

-  จิตบริการของการทํางานภาครัฐ 

-  สมรรถนะหลัก ๕ ดานของขาราชการพลเรือนสามัญ 

-  ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 
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-  กฎหมายมหาชน  

-  กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   วิธีการ : 

- การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 

- การฝกปฏิบัติ 

- การสัมมนา 

- การอภิปรายกลุม 

- กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก  

- กิจกรรมการสรางทีมงาน 

- กิจกรรมคายลูกเสือ 

- กิจกรรม Walk Rally 

             ชุดกิจกรรมท่ี ๓ ความรูและทักษะเพ่ือการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

   วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขารับการอบรม 

-  เขาใจสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในดานตาง ๆ                 

-  เขาใจระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอตนเองและสังคม  

-  เขาใจบทบาท สิทธิ หนาท่ี และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองท่ีดี 

-  เขาใจวิธีการเสริมสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงอยางยั่งยืน 

-  ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอตนเองและสังคม 

-  เขาใจการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ังการมีจิตสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ 

    สาระสําคัญ : 

-  สถานการณและความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบตอตนเองและสังคม  

การปฏิบัติงานและใชชีวิตในบริบทของความหลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ  

และอ่ืน ๆ เปนตน 

-  ระบบเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจกับชีวิต 

ประจําวัน การบริหารจัดการเงินเพ่ือสมดุลชีวิต 

-  บทบาท สิทธิ หนาท่ี และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองท่ีดี 

-  การดูแลสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงอยางสมดุลและยั่งยืน 

-  ความสําคัญและผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอตนเองและสังคม การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม และการมีจิตสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ 

  วิธีการ : 

-  การบรรยาย 

-  การอภิปรายกลุม 

    -  การเรียนรูดวยกระบวนการ PBL (Project-Based Learning) ผานการลงมือทํา  
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    -  การมอบหมายงานใหคนควาและแกปญหาดวยตนเองจนสําเร็จ 

            -  การเรียนแบบผสมผสาน เชน เรียนองคความรู สลับกับการฝกตั้งคําถามเพ่ือกระตุน

ความคิดเปนระยะ 

 หมายเหตุ  ในแตละชุดกิจกรรมสวนราชการสามารถเลือกใชวิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลาย

วิธีการไดตามท่ีเห็นสมควร 

 อนึ่ง ในกรณีขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ยาย หรือ 

โอนไปสังกัดสวนราชการใหม และเคยไดรับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแลว  

ใหสวนราชการใหมดําเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการการปฐมนิเทศ และกระบวนการอ่ืนท่ียังขาดอยู 

การประเมินผลขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ในแตละกระบวนการซ่ึงประกอบดวย การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนา

รวมกัน ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

เปนรายบุคคล เพ่ือใหสวนราชการตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ซ่ึงแนวทางการประเมินผลการพัฒนามี ๒ มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี ๑  การประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการพัฒนา (Reaction) 

            เปนการประเมินวาผูเขารับการพัฒนามีความพึงพอใจในเรื่องตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

เชน วิทยากร ผูจัดหรือผูประสานงาน สถานท่ี อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน โดยใชแบบประเมินผล 

ความพึงพอใจ รวมท้ังใหมีการเสนอขอคิดเห็นอ่ืน 

มิติท่ี ๒ การประเมินการเรียนรูและศักยภาพของผูเขารับการพัฒนา (Learning) 

          เปนการประเมินระดับความรู ความเขาใจ และการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ เชน วิสัยทัศน  

พันธกิจ และโครงสรางขององคกร รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรัชญาการเปน

ขาราชการท่ีดี สมรรถนะและทักษะท่ีจําเปน คุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

ของผูบริหาร เปนตน โดยใชแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรูกอนและหลังการพัฒนา (Pre-Test และ Post-Test) 

การสัมภาษณ หรือการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมระหวางการพัฒนา 

  

---------------------------------- 
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   สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

        ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเร ือนสามัญที ่อย ู ่ระหว่างทดลองปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการ 
เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๘๑  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ในรูปแบบออนไลน์ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาและ 
การประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้ดำเนินการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ครบทั้ง ๓ กระบวนการ ได้แก่  
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี  และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ 
สำนักงาน ก.พ. ไดแ้จ้งเรื่องการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 โดยในส่วนของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้ส่วนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนา ทั้ง ๓ กระบวนการ โดยใช้ 
แอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยีที ่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสาร 
แบบสองทาง แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันเป็นการชั่วคราว  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น  

  ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งข้อมูลแนวทาง 
การดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

๑. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที ่ดี” ในรูปแบบออนไลน์ ในแต่ละชุดกิจกรรม โดยส่วนราชการสามารถเลือกใช้วิธีการใด  
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการรวมกันได้ ตามที่เห็นสมควร พร้อมกันนี้ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Application 
สำหรับการอบรมออนไลน์ อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการอบรมออนไลน์ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถใช้
ประกอบการอบรมออนไลน์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 

 

 

 

๒. ขอความอนุเคราะห์ ... 
 



 

๒ 

 

๒. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบแบบสำรวจ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่อยู่ระหว่างรอการอบรมพัฒนาในกระบวนการที่ ๓  
การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด”ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์
ที่ https://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant โดยโปรดดำเนินการตอบแบบสำรวจภายในวันจันทร์ที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 

(นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์) 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๗๙๖ ๑๐๑๔ และ ๑๘๐๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 
๑. แนวทางการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ในรูปแบบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ๒. แบบสำรวจ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

https://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน 

“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ในรูปแบบออนไลน ์
 

ชุดกิจกรรม แนวทางการอบรม แนวทางการประเมินผล 

ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการที่ดี ประโยชนข์องแผ่นดิน 
และบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็น
ข้าราชการทีม่ีคุณธรรม 
 
สาระสำคัญ 
- ปรัชญาและแนวทางการเป็น

ข้าราชการที่ดี 
- เรียนรู้พระราชจริยวัตรของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ 

- หลักคุณธรรมและจรรยาสำหรับ
ข้าราชการ 

- การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและ
ประเทศชาติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม 

- การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผล
เชิงจริยธรรม 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- จิตบริการของการทำงานภาครัฐ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศกับการทำงานของข้าราชการ 

 
ในกิจกรรมท่ีใช้การบรรยาย 
๑. ใช้ App. Teleconference  

ที่รองรับการเรียนรู้ลักษณะ  
Two-way Communication 

๒. การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะอบรม
ออนไลน ์

๓. ผู้อบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก 
องค์ความรู้/ บุคคลต้นแบบ / 
กรณีศึกษา  

 
ในกิจกรรมรูปแบบ Workshop 
แนวทางการเรียนรู้ตามข้อ ๑ - ๓ และ

สามารถเพิ่มเติมวิธีการอื่น ดังนี ้
๔. การเรียนรู้เป็นลักษณะวัน–เว้น-วัน 

เพื่อให้ผู้อบรมได้นำองค์ความรู้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการทำงาน 
และมีเวลาในการทบทวนและ
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ส่งวิทยากร โดยในช่ัวโมงถัดไปจะ
เป็นการรับฟังการข้อเสนอแนะ
จากวิทยากร 

๕. การฝึกปฏิบัติ ผ่านวิธีการทาง  
App. Teleconference เช่น การ
สาธิตการออกกำลังกาย หรือท่า
กายภาพสำหรับการดูแลสุขภาพ และ
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติตาม  
ซึ่งอาจจะมีการสุ่มเรียกผู้เข้าอบรมให้
ร่วมสาธิตไปพร้อมกัน 

๖. แบ่งกลุ่มย่อยผู้อบรม (ประมาณ 
ไม่เกิน ๑๐ คน) ในรายวิชาที่ม ี
การ Workshop เพื่อแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มย่อย 

 
 

 ๑. ประเมินการเข้าเรียนของผู้เข้าอบรม  
เช่น 
- กำหนดเกณฑก์ารเข้าเรียน 
online-real time ของผู้เข้าอบรม  

 
๒. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้า

อบรม  เช่น 
   - การสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
   - การนำเสนองานในหัวข้อที่กำหนด
ในรูปแบบคลิป (Clip Video) หรือ 
การนำเสนอปากเปล่า เช่น นำเสนอ
หลักการทรงงานของในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ หรือ 
โครงการจิตอาสา ในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที (กลุ่ม/เดี่ยว) 
     - การจัดทำข้อเสนอรายกลุ่มซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้รับจาก 
การฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้  
    - การสอบข้อเขียนออนไลน์  
(Pre-Test/Post-Test) 
(โดยรูปแบบของกลุ่มส่ือสารโดย App. 
Teleconference) 

 
 

 
 

 
 
 

 

ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ 
 
สาระสำคัญ 
- การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 

อดทน สามัคคี ไม่ยอ่ท้อตอ่ความ
ยากลำบากของข้าราชการ 



๒ 
 

 

ชุดกิจกรรม แนวทางการอบรม แนวทางการประเมินผล 

- จิตบริการของการของการทำงาน
ภาครัฐ 

- สมรรถนะหลัก ๕ ด้านของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

- ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

และนำเสนอในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง 
(โดยรูปแบบของกลุ่มส่ือสาร 
โดย App. Teleconference เช่น 
การใช้ Zoom (Break-out Room) 
หรือ Line Group) 

 
เพิ่มเติม 
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออนไลน์

เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม 
ผู้เข้าอบรม เช่น ให้ผู้เข้าอบรม
แนะนำตนเอง ช่ือ-สกุล หรือ  
ช่ือเล่น ช่ือหน่วยงาน และให้ 
บ่งบอกนิยามตัวตนของตนเอง 
ด้วยคำ ๓ คำ หรืออื่น ๆ รวมทั้ง
แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยและ
ให้คิดและนำเสนอช่ือกลุ่ม 
(โดยรูปแบบของกลุ่มส่ือสารโดย 
App. Teleconference เช่น การใช้ 
Zoom (Break-out Room) หรือ 
Line Group) 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรู้และทักษะเพื่อ
การดำรงตนอยา่งสมดลุในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 
สาระสำคัญ 
- สถานการณ์และความเปล่ียนแปลง

โลก และผลกระทบต่อตนเองและ
สังคมการปฏิบัติงาน 

- และใช้ชีวิตในบริบทของความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ อายุ ภาษา 
วัฒนธรรม เพศ และอื่น ๆ 

- ระบบเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจ
โลก ความเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจ
กับชีวิตประจำวัน การบริหารจัด
การเงินเพื่อสมดุลชีวิต 

- บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองที่ด ี

- การดุแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

- ความสำคัญและผลกระทบของ
ส่ิงแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม 
การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม และการมีจิต
สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  

 

หมายเหตุ ในแต่ละชุดกิจกรรม ส่วนราชการสามารถเลือกใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการรวมกันได้ ตามที่เห็นสมควร 

  



                                                                                                                                                                

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  28 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบฟอรมใบลา 
 

 

  



                                                                                                                                                                

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  29 

 

แบบฟอรมใบลา 

 
 

สวนราชการ ..............(สวนราชการตนสังกัด).................. วันที่ ................................................... 

เรื่อง ขออนุญาตลาการฝกอบรมสมัมนารวมกัน “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : ตนกลาขาราชการ” 

 โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญทีอ่ยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เรียน เลขาธิการ ก.พ. 

 

  ดวยขาพเจา ............................................................................................................... 

ตําแหนง .............................................................................................................................................. 

สังกัด ................................................................................................................................................... 

รหัส ..............................  ไมสามารถเขารับการฝกอบรมสัมมนารวมกัน ได  

ในระหวางวันที่ .......................................................... ถึงวันที่ ............................................................ 

เนื่องจาก ............................................................................................................................................. 

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

       ลงชื่อ ...................................................... 

(.............................................................) 

        .................. / .................... / ................. 

 

 

(กรณีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติราชการ  โปรดแนบสําเนาหนังสือประกอบการลาดวย) 

 

 

  

รหัส 



                                                                                                                                                                

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  30 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบฟอรม สะทอนการเรยีนรู รายวิชา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.  1 

 

การสะทอนการเรยีนรู “Learning Reflection” (รายวชิา/รายบุคคล) 
“หลกัสูตรการเปนขาราชการที่ด ี: ตนกลาขาราชการ” 

ชื่อ – นามสกุล                                                                                                                   รหัส                                       . 
ตําแหนง                                                                        สังกดั                                                                                        . 
วชิา/กจิกรรม                                                                   วนัที ่                                            เวลา                                     .   
                                                 

ประเดน็การเรยีนรู ความรูสกึตอสิง่ทีไ่ดเรยีนรู การนําไปประยกุตใชในการปฏบิัติงาน /  
การดําเนนิชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



จัดทำโดย
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

47/111 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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