คู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

จัดทาโดย
กลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก

คานา
คู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยกฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 8 กาหนดให้มี
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบี ยบแบบแผนและ
การเป็นข้าราชการที่ดีด้วย 3 กระบวนการคือ 1.อบรมปฐมนิเทศ 2.การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3.การอบรม
สัมมนาร่วมกัน ส่วนราขการต้นสังกัดต้องดาเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ
สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทาคู่มือแนวทางการอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” ในกระบวนการที่ 3 คือการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับ การ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการลงมื อ ปฏิบั ติจ ริ ง คณะผู้ จั ดทาหวัง เป็ น อย่า งยิ่ งว่ า คู่ มื อ เล่ มนี้จ ะเป็ นประโยชน์ แ ก่ห น่ว ยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานจัดอบรมที่เป็นมาตรฐานต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการและ
การพัฒ นาข้าราชการที่ อยู่ ร ะหว่ างทดลองปฎิบัติ ห น้า ที่ร าชการพ.ศ.2553 ข้อ 8 กาหนดให้ มีการพั ฒ นา
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ร ะหว่างทดลองปฎิบัติห น้าที่ราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
มอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนก เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ด”ี โดยมีหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
การสาธารณสุ ข เป็ น องค์กรที่พัฒ นาอบรมข้าราชการใหม่ให้ บุคลากรเขตสุ ขภาพ ทั้ง 12 เขต ตลอดจน
กรม/กองต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้การอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
สถาบัน
พระบรมราชชนก จึงได้จัดทาแนวทางการจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุป ระสงค์ในการอบรม ระยะเวลาการอบรม สถานที่จัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม
เนื้อหาสาระของการอบรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 หมวด ที่สานักงาน ก.พ.กาหนด ได้แก่ หมวดสาระที่ 1
ปรัชญาของการเป็ นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ จิตสานึก ของการเป็น
ข้าราชการที่มีคุณธรรม หมวดสาระที่ 2 ความรู้ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฎิบัติราชการ หมวดสาระที่ 3
ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแต่ละสาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์
เนื้อหาสาระสาคัญ กิจกรรมการอบรมและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้ งการบริหารจัดการอบรม
สาหรับวิทยาลัยที่เป็นหน่วยจัดอบรม โดยการอบรมครอบคลุม 3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้
ด้วยตนเองและการอบรมสัมมนาร่วมกัน ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่
ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการภายในระยะเวลาทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการตามที่
ส่วนราชการกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี กระบวนการอบรม
๓ กระบวนการ มี
รายละเอียดสาระสาคัญดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
วัตถุประสงค์และวิธีการ
การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้ า ที่ ร าชการเข้ า ใจถึ ง สภาพแวดล้ อ มการท างานในหน่ ว ยงาน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ โครงสร้ า งองค์ ก ร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และสถานที่ และต้องมีความรับผิดชอบ โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัด ในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการบริหารทรั พยากรบุ คคล เป็นผู้ดาเนินการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์และวิธีการ
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่ างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยสานักงาน ก.พ. ได้จัดทา
เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จานวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัด โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดาเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการทุกคนผ่านการเรียนรู้จากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบทุกหมวดวิชา
3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน
วัตถุประสงค์และวิธีการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ราชการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็นการ
สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยให้ส่วนราชการระดับกระทวงเป็นผู้ดาเนินการโดยอาจมอบหมายกรมใดกรมหนึ่งที่มีการบรรจุ
ข้าราชการคราวละมากๆ ดาเนิ น การเอง หรือดาเนินการแทนกระทรวงได้ หรือส่ ว นราชการต้นสั งกัดส่ ง
ข้าราชการเข้าอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรของกระทรวงที่อยู่ในกลุ่มกระทรวงเดียวกันได้ โดยส่วนราชการ
ต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สถาบันพระบรมราชชนก มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการ
สาธารณสุข รับผิดชอบการจัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” ให้กับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงได้กาหนดแนวทางการอบรมปฐมนิเทศ
ข้ า ราชการใหม่ “หลั ก สู ต รการเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี
ข้าราชการบรรจุใหม่และจะจัดการอบรมข้าราชการในสังกัดของตนเองใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการจัดบรม
ต่อไป

๑

แนวทางการจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”
เกริ่นนา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้มีการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ส านั กงาน ก.พ.) จึ งได้กาหนดแนวทางการพัฒ นาข้าราชการเป็น 3 กระบวนการ ประกอบด้ว ย หนึ่ งคือ
การปฐมนิเทศ สองเป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามคือการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยให้ส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนั้น ดาเนินการพัฒนาข้าราชการฯที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ครบ ทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ทั้งเป็นการปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
ตลอดจนพัฒนาให้ข้าราชการใหม่ ได้เรียนรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานข้าราชการ ในอนาคตต่อไป
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม อบหมายให้ ส ถาบั น พระบรมราชชนก
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอบรมข้าราชการใหม่ และเนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนก มีวิทยาลัยในสังกัด
เป็นองค์กรที่พัฒนาอบรมข้าราชการใหม่ ให้กับบุคลากรของเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรม
พัฒ นาข้าราชการใหม่เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเนื้อหาสาระ กระบวนการอบรม ระยะเวลา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ ายของการอบรม สถาบั น พระบรมราชชนก จึงได้จัดทาเอกสาร แนวทางการจัดอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ชุดนี้ขึ้น
เนื้อหาสาระของเอกสารชุดนี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การจัดทาเอกสาร ระยะเวลาการ
จัดอบรม สถานที่จัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม เนื้อหาสาระ กระบวนการดาเนินการ ตัวอย่างกาหนดการ
และแนวทางการประเมินผล ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์
การจัดทาเอกสารเพื่อ เป็นแนวทางการดาเนินการจัดอบรมของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการอบรมร ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และการประเมินผลการอบรม

ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรม อยู่ระหว่าง 7 - 14 วัน

สถานที่การจัดอบรม
สถานที่จัดอบรม หน่วยงานราชการ (ภายในวิทยาลัย) และหรือหน่วยงานเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม เงื่อนไขขึ้นกับสถานที่จัดการอบรม ดังนี้
1. ถ้าสถานที่จัดอบรมเป็นวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้จัดการอบรม ออกค่าที่พัก
ให้ (โดยพักที่วิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 15,890 – 22,700 บาท
2. ถ้าสถานที่จัดอบรมเป็นวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้จัดการอบรม ออกค่าที่พักให้
(โดยพักที่โรงแรมหรือหน่วยงานเอกชน) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 16,940 – 24,200 บาท
3. สถานที่จัดอบรมหน่วยงานของเอกชน และผู้จัดการอบรม ออกค่าที่พักให้ (โดยพักที่
โรงแรม หรือหน่วยงานเอกชน) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 19,215 – 27,450 บาท
4. สถานที่จัดอบรมหน่วยงานของเอกชน และผู้จัดการอบรม ไม่ได้ออกค่าที่พักให้ (โดยพักที่
โรงแรม หรือหน่วยงานเอกชน) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 15,015 – 21,450 บาท

เนื้อหาสาระของการอบรม
เนื้อหาสาระของการอบรมยึดตามหมวดสาระที่สานักงาน กพ.กาหนด 3 หมวดสาระ ดังนี้
หมวดสาระที่ 1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน
และบทบาทหน้าที่ จิตสานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม
หมวดสาระที่ 2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
หมวดสาระที่ 3 ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21
หมวดสาระทั้ง 3 หมวดนามาออกแบบหัวข้อ (ชื่อเรื่องการอบรม) โดยคณะทางานได้
บู ร ณาการจากวั ต ถุ ป ระสงค์ และเนื้ อ หาสาระ และก าหนดประเด็ น การอบรม (ภายในแต่ ล ะประเด็ น
ประกอบด้วย ระยะเวลาการอบรม วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการอบรม) ดังรายละเอียดนี้

หมวดสาระที่ 1 ปรั ช ญาของการเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น
และบทบาทหน้าที่ จิตสานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม
หมวดสาระที่ 1 จาแนกประเด็นการจัดอบรมเป็น 2 ประเด็น คือ ข้าราชการกับการ
ทางานเพื่อแผ่นดิน และ ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรมกับการเป็นข้าราชการที่ดี ดังนี้
ประเด็นสาระที่ 1. ข้าราชการกับการทางานเพื่อแผ่นดิน

ระยะเวลา 6 – 12 ชม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ
โดยใช้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท

2. เรียนรู้ถึงอุดมการณ์ และจรรยาบรรณข้าราชการจากผู้นาภาคราชการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี
3. สามารถนาหลักการของศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการ
ดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติงานจริง
เนื้อหาสาระสาคัญ
1. ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
2. เรียนรู้พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ/
หรือแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ
3. การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
4. หลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน
6. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมการอบรม
1. บรรยาย
2. การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของรัชกาลที่ 9
3. การทบทวน วิเคราะห์งานจากหน่วยงานของผู้เข้าอบรม (ทาเป็นการบ้านก่อนมาอบรม)
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6. การทบทวนและสรุปบทเรียน
ประเด็นสาระที่ 2 ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรมกับการเป็นข้าราชการที่ดี ระยะเวลา 6 – 12 ชม.
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการโดยใช้
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
2. เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ และคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
3. สามารถนาหลักการของศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการดาเนิน
ชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติงานจริง

เนื้อหาสาระสาคัญ
1. ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
2. หลักคุณธรรม และจรรยาสาหรับข้าราชการ
3. การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม
4. จิตบริการของการทางานภาครัฐ
5. ความคาดหวังของประชาชนต่อบริการภาครัฐ
6. การมีส่วนร่วมของประชาชน
7. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมการอบรม
1. บรรยาย
2. การศึกษาดูงาน
3. การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรกลุ่ม
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การทบทวนและสรุปบทเรียน

หมวดสาระที่ 2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ในส่วนหมวดสาระที่ 2 นี้ จาแนกประเด็นการจัดอบรมเป็น 2 ประเด็น คือ กิจกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะ (ทั้งร่างกาย จิตใจ ) และประเด็นสาคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ดังนี้

ประเด็นสาระที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ

ระยะเวลา 9 ชม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. รับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสานึกในการมีวินัย และเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
2. ได้เรียนรู้สมรรถนะข้าราชการพลเรือนสามัญ
3. ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทางานเป็นทีม (ความพยายามที่จะทางานให้สาเร็จร่วมกัน)
เนื้อหาสาระสาคัญ
1. การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
2. จิตบริการของการทางานภาครัฐ
กิจกรรมการอบรม
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จากกิจกรรมกลุ่ม/ กิจกรรม Walk rally
ประเด็นสาระที่ 2 ประเด็นสาคัญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ระยะเวลา 20 ชม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ
2. ได้เรียนรู้กฎหมายที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เนื้อหาสาระสาคัญ
1.
2.
3.
4.

การเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎหมายมหาชน
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กิจกรรมการอบรม
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

ชุดกิจกรรมที่ 3 ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21
ส่ ว นของหมวดสาระที่ 3 นี้ จ าแนกประเด็ น การจั ด อบรมเป็ น 2 ประเด็ น คื อ
การดารงตนเองให้สมดุลในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตัวเองในยุคดิจิตตล ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การดารงตนเองให้สมดุลในศตวรรษที่ 21

ระยะเวลา 15 - 20 ชม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในด้านต่างๆ
2. เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม
3. เข้าในบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
4. เข้าใจวิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน
5. ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม
6. เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
เนื้อหาสาระสาคัญ
1. สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบต่อตนเองและสังคมการ
ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในบริบทของความหลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ และอื่นๆ
2. บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
3. การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. ความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมการอบรม
1. การอภิปราย เสวนาในกลุ่มโดยใช้ประสบการณ์โดยตรงจากรุ่นพี่/ข้าราชการดีเด่นในพื้นที่ด้าน
ต่างๆ/การศึกษาดูงาน (สามารถออกแบบให้หาข้อมูลเพิ่มด้วยการบูรณาการร่วมกับการศึกษาดูงานในประเด็นอื่นๆได้)
2. การบริหารจิต (ใช้เวลาวันละ 15 – 30 นาที รวมตลอดการอบรมเวลา = 3 ชม.)
3. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาตัวเองในยุคดิจิตัล

ระยะเวลา 5 ชม.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในด้านต่างๆ
2. เข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
3. ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม

เนื้อหาสาระสาคัญ
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลกความเชื่อมโยง
ระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน การบริหารจัดการเงิน การบริหารจัดการตนเอ งเพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต

กิจกรรมการอบรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย

ข้อสังเกต
1. วัตถุประสงค์ในแต่ละหมวดสาระ ออกแบบให้มีการบูรณาการให้ได้ตามวัตถุประสงค์และ
สาระ ระหว่างหมวดสาระที่ 1 -3 ได้ เช่น การศึกษาดูงาน โดยการออกแบบใบงาน และนาสิ่งที่ได้พบมาแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากรพี่เลี้ยง
2. วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระบางครั้งมีซ้ากัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเจตนาที่จะย้าให้เกิด
ความหนักแน่น

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
1. จากแบบประเมินผล
2. จากแบบ pre – post test
3. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การบริหารจัดการอบรม (สาหรับหน่วยจัดอบรม)
1.หน่วยงานผู้จัดสามารถปรับรายละเอียดกิจกรรมของเนื้อหาหลั กสูตร ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่และเป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด
2. รูปแบบ / งบประมาณ /ระยะเวลา / สถานที่ ในการดาเนินการโครงการ พิจารณาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการดาเนินการจัดอบรม โดยยึดหลักความคุ้มค่า ความคุ้มทุน
3. การจัดอบรม เน้นเรื่องของการสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
4. การดาเนิ น การกิจ กรรมกลุ่ มสั ม พันธ์ ขอให้ พิจารณากลุ่ มเป้า หมาย วัตถุประสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม และหน่วยจัดอบรมให้เหมาะสม
5. เงื่อนไขการมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม 80% ขึ้นไป
6. กรณีไม่ผ่านการอบรม (ไม่ถึง 80%) หน่วยงานสามารถพิจารณาแนวทางการจัดการได้ตาม
ความเหมาะสม (ภายใน 1 สัปดาห์)
7. หน่วยงานผู้จัดต้องส่งสรุปผลการประเมินการอบรมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันพระ
บรมราชชนก (ผ่านโปรแกรม PIMTIS)

๘
ตารางการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจาปี พ.ศ. 25..
08.00-09.00

วันที่ 1

ลงทะเบียน

วันที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวินัยที่ข้าราชการควรรู้ (ต่อ)
(การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี การทางานเป็นทีมจิตบริการของข้าราชการฯ)
วิทยากร (walk rally)

12.0013.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.30-17.30
13.00
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวินัยที่ข้าราชการควรรู้
(การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี การทางานเป็นทีมจิตบริการของข้าราชการฯ)
วิทยากร (walk rally)
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวินัยที่ข้าราชการควรรู้ (ต่อ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี การทางานเป็นทีม จิตบริการของ กับวิทยากรพี่เลี้ยง
ข้าราชการฯ)
วิทยากร (walk rally)
ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง
พักรับประทานอาหาร

09.00 10.00-11.00
11.00-12.00
10.00
พิ ธี เ ปิ ด โครงการ และบรรยายพิ เ ศษ แผน ชี้แจงหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี

วัน-เดือน-ปี
เวลา

บริหารจิต
สรุปบทเรียน

คุณธรรม จริยธรรม และ ระเบียบวินัยข้าราชการ

วันที่ 3
วันที่ 4

บริหารจิต
สรุปบทเรียน

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

การพัฒนาบุคลิกภาพ

วันที่ 5

บริหารจิต
สรุปบทเรียน

การพัฒนาตัวเองในยุคดิจิตัล

การพัฒนาตัวเองในยุคดิจิตัล

วันที่ 6

บริหารจิต
สรุปบทเรียน

การคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งาน

การคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งาน(ต่อ)

วันที่ 7
วันที่ 8
วันที่ 9
วันที่ 10

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจัดการภาครัฐดีเด่น PMQA
จิตบริการของการทางาน: พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ
บริหารจิต
ปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี
สรุปบทเรียน
บริหารจิต
อภิปรายความคาดหวังของประชาชน
สรุปบทเรียน ต่อการบริการภาครัฐ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริ “การเรียนรู้พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
สมรรถนะหลัก 5 ด้านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
การดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21
สรุป ประเมินผล
การเรียนรู้

พิธีปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรพี่เลี้ยง
พิธีปิดการอบรม

๙
เนื้อหาสาระของการอบรม วิธีการ และ ระยะเวลาการอบรม
หมวดสาระที่ 1“ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ จิตสานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม”
สาระจาก กพ.
1. ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
2. เรียนรู้พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช และ/หรื อ
แนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ
3. หลักคุณธรรม และจรรยาสาหรับข้าราชการ
4. การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
5.การตั ด สิ น โดยหลั ก เหตุ ผ ล และเหตุ ผ ลเชิ ง
จริยธรรม
6. หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ตระหนั กในความรับ ผิ ด ชอบของงาน
ราชการโดยใช้แนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคล
บาท
2. เรี ย นรู้ ถึ ง อุ ด มการณ์ และจรรยา
ข้ า ราชการจากผู้ น าภาคราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร เ ป็ น
ข้าราชการที่ดี
3. เข้าใจถ่องแท้ถึงหลั กการปฏิบัติงาน
7. จิตบริการของการทางานภาครัฐ
8. ความคาดหวังของประชาชนต่อบริการภาครัฐ ในภาคราชการ และคานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวม
9. การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. สามารถนาหลักการของศาสนา หลัก
10. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มาปรับใช้

การบูรณาการกลุ่มเนื้อหาสาระ
1. ปรัชญาการเป็นข้าราชการทีด่ ี
2. เรียนรู้พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ/หรือแนวทางการ
ปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ
3. การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
4. หลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการอบรม
1.ศึกษาดูงาน สรุป

ระยะเวลา
การอบรม
6 ชม.

การศึกษาดูงาน
-ทบทวนงานใน
หน่วยงานเดิม
(ทาเป็นการบ้านก่อนมา
อบรม)

(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 )
1. ปรัชญาการเป็นข้าราชการทีด่ ี
2. หลักคุณธรรม และจรรยาสาหรับข้าราชการ
5.การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม
6. จิตบริการของการทางานภาครัฐ

-บรรยาย

7. ความคาดหวังของประชาชนต่อบริการภาครัฐ

คน เช่น กลุ่มชาวนา

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน

รพ. (ตามใบงาน)

9. การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น

- สรุปอภิปรายในกลุ่ม

(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 5)

-แบ่งกลุ่มดูงานที่
โรงพยาบาล
- ดูศักยภาพของกลุ่ม

6 ชม.

กับการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. มี ความเข้า ใจสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมชนบทของประเทศไทย สามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่
การปฏิบัติงานจริง
12 ชั่วโมง

หมวดสาระที่ 2 “ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ”
วัตถุประสงค์

การบูรณาการกลุ่มเนื้อหาสาระ

1. การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ
เวลา อดทน สามัคคี ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากลาบาก
2. จิ ต บริ ก ารของการท างาน
ภาครัฐ
3. สมรรถนะหลั ก 5 ด้ า นของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. ศิ ล ปะในการเขี ย นหนั ง สื อ
ราชการ
5. กฎหมายมหาชน
6. กฎหมายเกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง

1.รั บ รู้ ตระหนัก และเกิดจิตส านึ กในการมี
วินัย และเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
2.ได้ เ รี ย นรู้ ส มรรถนะข้ า ราชการพลเรื อ น
สามัญ
3.ได้ เ รี ย นรู้ ก ฎหมายที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ
หน้าที่
4. ได้เรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ
5. ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทางานเป็นทีม
(ความพยายามที่จะทางานให้สาเร็จร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย)

1. การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน บรรยาย (ปรั บ เป็ น สถา น ก า ร ณ์ 9 ชม.
สามัคคี ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์

19 – 29 ชม.

วิธีการอบรม

ระยะเวลาการ

สาระจาก กพ.

อบรม

บรรยายให้น้อย ให้คิดในสิ่งที่พบ)
5. กฎหมายมหาชน

นาด้วยการบรรยาย
และมีตัวอย่าง..กรณีศึกษา

3 ชม.

ปกครอง

(....เข้าค่ายกิจกรรม)

3 ชม.

(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 5 )

กิจกรรม Walk Rally)

6.กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทาง

บรรยาย
2. จิตบริการของการทางานภาครัฐ
3. สมรรถนะหลัก 5 ด้านของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 2 ข้อ 5 )
4. ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ
(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 4 )

10 – 20 ชม.

หมวดสาระที่ 3 “ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21”
สาระจาก กพ.

วัตถุประสงค์

การบูรณาการกลุ่มเนื้อหาสาระ

วิธีการอบรม

ระยะเวลา
การอบรม

1. สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก
และผลกระทบต่ อ ตนเองและสั ง คมการ
ปฏิ บั ติ ง านและใช้ ชี วิ ต ในบริ บ ทของความ
หลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม
เพศ และอื่นๆ เป็นต้น
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระบบ
เศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลก
ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั บ
ชี วิ ต ประจ าวั น การบริ ห ารจั ด การเงิ น เพื่ อ
สมดุลชีวิต
3. บทบาท สิ ทธิ หน้ าที่ และการปฏิบั ติตนใน
ฐานะพลเมืองที่ดี
4.การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่ าง
สมดุลและยั่งยืน
5. ความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่
มีต่อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

1.เข้ า ใจสถานการณ์ แ ละความ
เปลี่ ย นแปลงของโลก และความ
หลากหลายในด้านต่างๆ
2.เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ต่อตนเองและสังคม
3.เข้าใจบทบาท สิ ทธิ หน้าที่ และ
การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
4.เข้ า ใจวิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ
กายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน
5.ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และ
ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ
ตนเองและสังคม
6.เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในรูปแบบ
ต่างๆ

1. สถานการณ์และความเปลี่ ยนแปลงของโลก อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม 4 ชม.
และผลกระทบต่อตนเองและสังคม

การ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ปฏิ บั ติ ง านและใช้ ชี วิ ต ในบริ บ ทของความ เสวนากลุ่ม
หลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม
เพศ และอื่นๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น
3. บทบาท สิ ท ธิ หน้ า ที่ และการปฏิ บั ติ ต นใน
ฐานะพลเมืองที่ดี
ครึ่งชั่วโมง
4.การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
การบริหารจิต
อย่างสมดุล และยั่งยืน
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ าพ รวม 3 ชม.
บรรยาย (ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญ
ทางด้านจิตเวช)
การดู แ ลสุ ข ภาพทั้ ง กาย
และใจ
เ ส ว น า ก ลุ่ ม โ ด ย ใ ช้
ประสบการณ์ตรงโดยจาก

5. ความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มี รุ่ น พี่ / ข้ า ราชการดี เ ด่นใน
ต่อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ พื้นที่ด้านต่าง ๆ
การมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ

ใช้สถานการณ์จริงในเขต

(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1– 6)

พื้นที่ของตนเอง
ศึกษาดูงาน

3 ชม.

เสวนา
อภิปรายกลุ่ม (ปัญหาของ
ท้องถิ่นในประเทศ)
6 ชม.
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุ ข ระบบ บรรยาย
เศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมโยง (แผนยุทธศาสตร์ สธ. 20
ระหว่าง เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน การบริหาร ปี)
จัดการเงิน การบริหารจัดการตนเองเพื่อให้เกิด
ความสมดุลของชีวิต
(ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 5)

๑๔
สถานที่จัดการอบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม และ ระยะเวลาการอบรม
ส ถ า น ที่ จั ด ก า ร
อบรม

วิทยาลัย

วิทยาลัย

โ ร ง แ ร ม

โรงแรม

สถานที่พัก

พักที่วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย:คน

2,270 บาท/คน/วัน

พักโรงแรม

2,420 บาท/คน/วัน

พักโรงแรม

2,745บาท/คน/วัน

(ผู้จัดจ่ายค่าที่พักให้)
พักโรงแรม
(ผู้อบรมจ่ายค่าที่พักเอง)

2,145 บาท/คน/วัน

อบรมที่ห น่ ว ยราชการ บางวัน
กรมการแพทย์

ไปจัดกิจกรรมที่รร.
(ผู้เข้าอบรมไม่พักค้าง

ระยะเวลาการอบรม/จ่ายใช้จ่าย

อบรม 7 วัน = 15,890 บาท
อบรม 10 วัน= 22,700 บาท
อบรม 7 วัน= 16,940 บาท
อบรม 10 วัน= 24,200 บาท
อบรม 7 วัน = 19,215 บาท
อบรม 10 วัน= 27,450 บาท
อบรม 7 วัน = 15,015บาท
อบรม 10 วัน= 21,450บาท
อบรม 10 วัน เลี้ยงอาหาร 1 มื้อ/วัน

6,000 บาท/คน

ไปเช้า กลับเย็น)
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค

พักโรงแรม
(ผู้อบรมจ่ายค่าที่พักเอง)
พักโรงแรม
(ผู้จัดจ่ายค่าที่พักให้)

10,000 บาท/คน
9,000 บาท/คน

พักโรงแรม
สบช.

(ผู้อบรมจ่ายค่าที่พัก
ค่าพาหนะเอง)

อบรม 7 วัน
อบรม 6 วัน
อบรม 7 วัน เลี้ยงอาหาร 2 มื้อ/วัน

6,500 บาท/คน

๑๕
ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยในสังกัด
ประเภท 1 ค่าใช้จ่ายของการจัดอบรม รวมค่าที่พัก ของผู้เข้าอบรม
1.1 ระยะเวลาการอบรม 9 วัน

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

8,500 บาท

โรงแรม

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

วพบ.พะเยา

10,000 บาท

วิทยาลัย

2.

วพบ. เชียงใหม่

12,000 บาท

วิทยาลัย

3.

วพบ. นครลาปาง

10,000 บาท

วิทยาลัย

4.

วพบ. แพร่

10,000 บาท

วิทยาลัย

5.

วพบ. พุทธชินราช

8,500 บาท

โรงแรม

6.

วพบ. นครราชสีมา

9,000 บาท

วิทยาลัย

7.

วพบ.ขอนแก่น

15,000 บาท

โรงแรม

8.

วสส. ยะลา

9,500 บาท

วิทยาลัย

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

วพบ. ตรัง

9,500 บาท

วิทยาลัย

2.

วพบ. สรรพสิทธิประสงค์

8,000 บาท

โรงแรม

วพบ. อุตรดิตถ์
1.2 ระยะเวลาการอบรม 10 วัน

1.3 ระยะเวลาการอบรม 12 วัน

1.4 ระยะเวลาการอบรม 14 วัน
ลาดับที่
วิทยาลัย
1.

วสส. ตรัง

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

9,500 บาท

วิทยาลัย

๑๖
ประเภท 2 ค่าใช้จ่ายการจัดอบรม ไม่รวมค่าที่พัก ของผู้เข้าอบรม
1.1 ระยะเวลาการอบรม 6 วัน

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

5,000 บาท

โรงแรม

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

สถาบันพระบรมราชชนก

6,500 บาท

โรงแรม

2.

วพบ. ชัยนาท

5,000 บาท

วิทยาลัย

3.

วพบ. สุพรรณบุรี

7,000 บาท

วิทยาลัย

ลาดับที่ วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

7,000 บาท

โรงแรม

วพบ. นครศรีธรรมราช
1.2 ระยะเวลาการอบรม 7 วัน

1.3 ระยะเวลาการอบรม 8 วัน
วพบ. จักรีรัช

1.4 ระยะเวลาการอบรม 10 วัน
ลาดับที่
วิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

สถานที่จัดอบรม

1.

วสส. พิษณุโลก

6,500 บาท

วิทยาลัย

2.

วสส. สุพรรณบุรี

7,000 บาท

โรงแรม

3.

วพบ. สุราษฎร์ธานี

6,500 บาท

โรงแรม

๑๗
แนวทางการบริหารจัดการอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การเสนอโครงการอบรม -ระดับกระทรวงเสนอโครงการต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-ระดับกรม เสนอต่ออธิบดีกรม
-ระดับเขตสุขภาพเสนอโครงการต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
เสนอโครงการต่อผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ
-ระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอโครงการต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เสนอโครงการต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
-ระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เสนอโครงการต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ
การเสนอลงนามในใบประกาศนียบัตรเมื่อสาเร็จการอบรม
-ระดับกระทรวงลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก
-เขตสุขภาพลงนามโดยผู้ตรวจเขตสุขภภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อานวยการวิทยาลัยสถานที่อบรม
-ระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลงนามโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพและ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ลงนามโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล
-ระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ/ผู้อานวยการวิทยาลัย
การส่งคาส่งบรรจุแต่งตั้งเมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การดาเนินการจัดการส่งคาสั่งสามารถลงในระบบ HROPH ได้

๑๘
แบบสอบถามการประเมินผลการจัดอบรม
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจาปี...............
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องว่าง
ชื่อวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรม.................................อบรมระหว่างวันที่....................ถึง.....................
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุปัจจุบัน............ปี (จานวนปีเต็ม)
3. ประสบการณ์ทางาน..............ปี อายุราชการ............ปี (จานวนปีเต็ม)
4. อายุการทางาน...........ปี (หน่วยงานปัจจุบัน)
5. ตาแหน่งปัจจุบัน (ตาม จ.18).................................................................ระดับ.......................... .....
6. ตาแหน่งทางการบริหาร....................................................................................................................
7. สถานที่ปฏิบัติงานจริง............................................อาเภอ..............................จังหวัด............... .........
8. ระดับการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรปริญญาตรี (แพทย์จบใหม่เทียบเท่าปริญญาโท)
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรเฉพาะทางอื่นๆ (ถ้ามี ระบุ)..................................สาขา............................
9. ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน......................................โทรศัพท์มือถือ...............................................
11. E-mail address………………………………………………………………………………………………………………
12. ความสามารถพิเศษ/ความชานาย/ความเชี่ยวชาญ.........................................................................
........................................................................................................................................................
13. ความสนใจด้านต่างๆโปรดระบุ.......................................................................................................
14. คติหรือหลักในการทางาน.................................................................................................... ...........
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

๑๙
ส่วนที่ 2 ประเมินผลภาพรวมของการจัดอบรม
คาชี้แจง
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุปัจจุบัน...................ปี (จานวนปีเต็ม)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรปริญญาตรี (แพทย์จบใหม่เทียบเท่าปริญญาโท)
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
ข้อมูลความคิดเห็น
รายการ/กิจกรรม
1.หลักสูตรการอบรม
1.1 เนื้อหาสาระของการอบรมตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
1.3 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้
1.4 ภาพรวมระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม
2. การบริหารจัดการอบรม
2.1 มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการอบรม
(ล่วงหน้าก่อนวันจัดอบรม ระหว่าง 2 สัปดาห์ - 1 เดือน)

2.2 มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งการบริ ก าร
จั ดการ การประสานงาน และการแก้ไขปัญหา
ระหว่างการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
2.3 สถานที่จัดการอบรมเหมาะสม
2.4 ทีพ่ ักเหมาะสม
2.5 ห้องประชุมเหมาะสม
2.6 เอกสารประกอบการฝึกอบรมทันต่อการใช้งาน
2.7 อาหารสะอาด ถูกหลักโภชนาการ รสชาด อร่อย

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

น้อยที่สดุ

๒๐
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก

รายการ/กิจกรรม

ปานกลาง น้อย

น้อยที่สดุ

3.ความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิทยากรภาพรวม
ตลอดหลักสูตร
4. เอกสารประกอบการอบรมตลอดหลั ก สู ต ร
เหมาะสม
5. ท่านคิดว่าคุ้มค่ากับการเข้ารับการอบรมครั้งนี้
6. การศึกษาดูงาน
6.1 สถานที่ศึกษาดูงานตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
6.2 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
6.3 สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.4 ระยะเวลาในการศึกษาดูงานเหมาะสม
7. กิจกรรม กระบวนการกลุ่มและการทางานเป็นทีม
7.1 กิจกรรมในภาพรวม
7.2 วิทยากรพี่เลี้ยงในภาพรวม
8. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการเข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

๑๙
ส่วนที่ 3 แบบประเมินวิทยากร และวิทยากรพี้เลี้ยง
คาชี้แจง

1. ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
2. เมื่อบันทึกแล้วให้ส่งหลังเสร็จสิ้นการบรรยายวิชานั้น ๆ

หัวข้อวิชา
ชื่อวิทยากร .......................................................................วันที่…………………………………………..
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุปัจจุบัน...................ปี (จานวนปีเต็ม)
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรปริญญาตรี (แพทย์จบใหม่เทียบเท่าปริญญาโท)
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก
เนื้อหาการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ท่านสนใจเนื้อหาสาระของวิชานี้ระดับใด
2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนการอบรม
3. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังการอบรม
4. ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา
5. เวลาที่ใช้เหมาะสม
6. สื่อประกอบการสอนมีความทันสมัย เหมาะสม
7. เนื้อหาวิชา และวิธีการถ่ายทอดช่วยให้เกิด
ความสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น
8. เนื้อหาวิชามีประโยชน์นาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
9. วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
10. วิทยากรตอบปัญหา/ข้อสงสัย ได้ตรงประเด็น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒๐
ชุดที่ 4 แบบประเมินตนเองของผู้เข้าอบรม (การประเมินตนเองรายบุคคล)
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม……………………………………………………………………
วันที่ประเมิน...............................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
รายการพฤติกรรม
1. บริหารจัดการเวลาได้ดี
และเป็นคนตรงต่อเวลา
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. แก้ไขความขัดแย้งภายในกลุ่มได้
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
8. มีความเพียร และมุ่งมั่นในการทางาน
9. มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
10. ปฏิบัติตามกติกากลุ่ม
11. ควบคุ ม อารมณ์ แ ละแสดงออกได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
12 มีมารยาท อ่อนน้อม ถ่อมตน
13. มีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ
14. การแต่งกายเหมาะสมกับสถานการณ์
15. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
16. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
17. มีความซื่อสัตย์
18. มีปฏิภาณไหวพริบ
19.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับความคิดเห็น ก่อนเข้าอบรม
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น หลังเข้าอบรม
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

๒๑
บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน
วันที่....................................
1. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการอบรมในวันนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. ท่านจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และชีวิตประจาวัน อย่างไร
(เขียนอธิบายให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง)
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. วันนี้มีสิ่งใดที่สนับสนุนการเรียนรู้ของท่าน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ............................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. วันนี้มีสิ่งใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของท่าน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล ..................................................... สถานที่ทางาน .................................................

๒๒
แนวทางการดาเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพบเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กาหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการการปฐมนิเทศ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ดังนี้
การดาเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนราชการต้นสังกัดต้องดาเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่ว มกัน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาอย่างพอเพียง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง
3 กระบวนการ ตามหน้าที่กาหนดข้างต้นตายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกาหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
1. การปฐมนิเทศ
1.1 วัตถุประสงค์
การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทางานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสาคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทางานรับ
ราชการ
1.2 วิธีการดาเนินการ
(1) ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด โดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็ น ผู้ ดาเนิ น การปฐมนิ เ ทศให้ แ ก่ ข้า ราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ อยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิบั ติห น้า ที่ ราชการทุ ก คน
และควรดาเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาในกระบวนการอื่น
(2) ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการในส่ วนกลาง และผู้ บริห ารระดับอานวยการขึ้นไปในส่ วนภูมภาค
เป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการทราบถึ ง ภารกิ จ
ความรั บ ผิ ดชอบของส่ วนราชการ วิสั ย ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของภารกิจที่มีต่อประชาชน สั งคม ประเทศชาติ
ตลอดจนความคาดหวัง ของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการ นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล โอกาสในการ

๒๓
พัฒนา ฝึกอบรม ดูงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในส่วนราชการ ซึ่งอาจรวมถึงการนาข้าราชการเยี่ยมชมใน
ส่วนต่างๆ ขององค์กรด้วย
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการได้ อาจมอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการ
ดาเนินการปฐมนิเทศแทนได้
(3) มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของการทางาน สิ่งเอื้ออานวยต่ อ การ
ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน
(4) มีกิจกรรมหรือการแนะนาให้ได้รู้จักเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนแนะนาการปฏิบัติตนให้ เหมาะสม
ในเรื่องต่างๆ ที่เห็นว่าจาเป็น
(5) หลังจบการปฐมนิเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินผลเพื่อรับทราบระดับความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการว่ามีมากน้อยเพียงใด
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.1 วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยสานักงาน ก.พ. ได้จัดทา
เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ” จานวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา และ
จัดทาเป็นบทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส “001 M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จานวน 13 วิชา
2.2 วิธีการดาเนินการ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดาเนินการให้
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการทุ ก คน ผ่ า นการเรี ย นรู้ จ ากเอกสารชุ ด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือหลักสูตร e-Learning ดังกล่าว ให้ครบทุกหมวดวิชา ดังนี้
กรณีเรียนด้วยเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(1) ให้สารวจจานวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) ให้จัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(3) ให้ประสานกับสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4) ให้ ดาเนิ น การตามขั้นตอนที่กาหนดในเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลา
ในการเรียนประมาณ 1-3 เดือน
(5) ให้ประเมินความรู้ก่อนและหลังเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
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กรณีเรียนด้วยหลักสูตร e-learning
(1) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร e-Learning ของ
สานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระยะแรกของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการดาเนินการตามขั้นตอน
ในหลักสูตร e-Learning ของสานักงาน ก.พ. ให้ครบทุกหมวดวิชา โดยใช้ระยะเวลาการเรียนประมาณ 6 เดือน
2.3 เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา 13 ชุด ดังนี้
หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มี 2 ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ 1 : การเป็นข้าราชการ
ชุดวิชาที่ 2 : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มี 3 ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ 1 : ระบบราชการไทย
ชุดวิชาที่ 2 : การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ชุดวิชาที่ 3 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสาหรับราชการ มี 3 ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ 1 : วินัยและจรรยาข้าราชการ
ชุดวิชาที่ 2 : ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ชุดวิชาที่ 3 : กฎหมายพื้นฐานสาหรับข้าราชการ
หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จาเป็น มี 5 ชุดวิชา
ชุดวิชาที่ 1 : ทักษะการคิด
ชุดวิชาที่ 2 : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ชุดวิชาที่ 3 : มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ชุดวิชาที่ 4 : สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือน
ชุดวิชาที่ 5 : การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ และการดาเนินการตามแผน
หมายเหตุ ส่ ว นราชการสามารถเบิ ก ค่ า ใช้จ่ า ยเอกสารชุด การเรีย นรู้ ด้ว ยตนเอง “หลั ก สู ตร
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน
3.1 วัตถุประสงค์
การอบรมสั มมนาร่ว มกัน ให้ใช้ “หลั กสู ตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางาน
เป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง
3.2 วิธีการดาเนินการ
ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นผู้ดาเนินการ โดยอาจมอบหมายกรมใด กรมหนึ่งที่มีการบรรจุ
ข้าราชการคราวละมากๆ ดาเนินการเอง หรือดาเนินการแทนกระทรวงก็ได้ หรือส่วนราชการต้นสังกัดอาจส่ง
ข้าราชการเข้าอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรของกระทรวงที่อยู่ในกลุ่มกระทรวง (Sector) เดียวกันได้ โดยส่วน
ราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สาหรับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือมีหัวหน้า
ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็น
ผู้ดาเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันเอง และให้สานักงาน ก.พ. ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดอบรมสัมมนา
ร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ประสานความร่วมมือกันในการรับข้าราชการจากส่วนราชการอื่นเข้าอบรม
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่มีความรับผิดชอบจัดอบรมสัมมนาร่วมกันดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดแผนการดาเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ในแต่ละต้นปีงบประมาณ
(2) แจ้ งกาหนดการอบรมให้ ส่ ว นราชที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อส่ งข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
(3) จัดให้มีการประเมินผลการอบรมสัมมนา
(4) แจ้งผลการอบรมสัมมนาให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
3.3 กิจกรรมการอบรมสัมมนาร่ วมกัน ประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการอบรม
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ดังนี้
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ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาท หน้าที่
จิตสานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ โดยใช้แนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
- เรียนรู้ถึงอุดมการณ์ และจรรยาข้าราชการจากผู้นาภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี
- เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ และคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
- มีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกราชการ และมี
ทัศนะคติที่ดีต่อการทางานเพื่อประชาชน
- สามารถนาหลักการของแต่ละศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการดาเนินชีวิต
และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติงานจริง
สาระสาคัญ :
- ปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี
- เรี ย นรู้ พระราชจริ ย วัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดช และ/หรือ
แนวทางปฏิบัติตนของบุคคลต้นแบบ
- หลักคุณธรรม และจรรยาสาหรับข้าราชการ
- การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
- การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จิตบริการของการทางานภาครัฐ
- ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐ
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
- การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
วิธีการ :
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์
- การอภิปรายกลุ่ม
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- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- กิจกรรมการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี และพัฒนาจิตสานึกในรูปแบบต่างๆ
- การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุดกิจกรรมที่ 2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- รับรู้ ตระหนัก และเกิดจิตสานึกในการมีวินัย และเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
- ได้เรียนรู้สมรรถนะข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ได้เรียนรู้กฎหมายที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
- ได้เรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ
- ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทางานเป็นทีม (ผ่านความยากลาบาก และความพยายามที่จะทางาน ให้
สาเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย)
สาระสาคัญ :
- การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากของข้าราชการ
- จิตบริการของการทางานภาครัฐ
- สมรรถนะหลัก 5 ด้านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
วิธีการ :
- การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- การฝึกปฏิบัติ
- การสัมมนา
- การอภิปรายกลุ่ม
- กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก
- กิจกรรมการสร้างทีมงาน
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ
- กิจกรรม Walk Rally
ชุดกิจกรรมที่ 3 ความรู้และทักษะเพื่อการดารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
- เข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายในด้านต่างๆ
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- เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อตนเองและสังคม
- เข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
- เข้าใจวิธีการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน
- ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม
- เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
สาระสาคัญ :
- สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบต่อตนเองและสังคมการปฏิบัติงาน
และใช้ชีวิตในบริบทของความหลากหลายทาง เชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ และอื่นๆ เป็นต้น
- ระบบเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน การ
บริหารจัดการเงินเพื่อสมดุลชีวิต
- บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี
- การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ความสาคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
วิธีการ :
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PBL (Project-based Learning) ผ่านการลงมือทา
- การมอบหมายงานให้ค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยตนเองจนสาเร็จ
- การเรียนแบบผสมผสาน เช่น เรียนองค์ความรู้ สลับกับการฝึกตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความคิด
เป็นระยะ
หมายเหตุ ในแต่ละชุดกิจกรรมส่วนราชการสามารถเลือกใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการได้
ตามที่เห็นสมควร
อนึ่ง ในกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย้าย หรือ โอนไปสังกัด
ส่วนราชการใหม่ และเคยได้รับ การพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้วให้ส่วนราชการใหม่
ดาเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการการปฐมนิเทศ และกระบวนการอื่นที่ยังขาดอยู่

๒๙
การประเมินผลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน
แต่ละกระบวนการซึ่งประกอบด้วย การปฐมนิเทศ กาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ดาเนินการ
ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ส่ ว นราชการต้น สังกัดใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ ซึ่ งแนวทางการ
ประเมินผลการพัฒนามี 2 มิติ ดังนี้
มติที่ 1 การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการพัฒนา (Reaction)
เป็ น การประเมิ น ว่ า ผู้ เ ข้ า รับ การพั ฒ นามี ค วามพึ ง พอใจในเรื่อ งต่ า งๆ มากน้ อ ยเพี ย งใด เช่น
วิทยากร ผู้จัดหรือผู้ประสานงาน สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยใช้แ บบประเมินผลความพึงพอใจ
รวมทั้งให้มีการเสนอข้อคิดเห็นอื่น
มติที่ 2 การประเมินการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา (Learning)
เป็นการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
สมรรถนะและทักษะที่จาเป็น คุณธรรม จริยธรรม การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นาของผู้บริหาร เป็นต้น โดยใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมิน ความรู้ ก่อนและหลังการพัฒนา (Pre-Test และ Post-Test) การสัมภาษณ์ หรือการ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการพัฒนา

๓๐

รายชื่อวิทยาลัยที่จัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชการธานี โทร 0 4525 5462 โทรสาร ต่อ 201
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

โทร 0 7431 18790

โทรสาร 0 7431 1206

3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

โทร 0 5443 1779

โทรสาร 0 5443 1889

4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก

โทร 0 5525 2546

โทรสาร 0 5525 9410

5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

โทร 0 3234 4954-6

โทรสาร 0 3234 4959

6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

โทร 0 5406 9615

โทรสาร 0 5406 9616

7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

โทร 0 7544 6390-1 โทรสาร 0 7544 6059

8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

โทร 0 5640 5588-9

โทรสาร 0 5640 5599

9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

โทร 0 4342 3210-1

โทรสาร 0 4342 3212

10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

โทร 0 7522 6976-7

โทรสาร 0 7522 6976

11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

โทร 0 7522 6976-7

โทรสาร 0 7522 6976

12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โทร 0 4424 2397

โทรสาร 0 4427 0222

13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

โทร 0 5583 0785

โทรสาร 0 5583 0787

14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง

โทร 0 5422 62547

โทรสาร 0 5422 5020

15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

โทร 0 5312 1121-2 โทรสาร 0 5312 1125

16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

โทร 0 3553 5250

โทรสาร 0 3553 5251

17. วิทยาลัยการสาธารรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

โทร 0 5531 1177

โทรสาร 0 5531 1992

18. วิทยาลัยการสาธารรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

โทร 0 7321 2863

โทรสาร 0 7321 3234

19 วิทยาลัยการสาธารรณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร 0 3545 4050

โทรสาร 0 3545 4049

