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1. ทีม่า 

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 บญัญติัว่าผูไ้ดรั้บบรรจุและ
แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา 53 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 55 ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและให้
ไดรั้บการพฒันาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นขา้ราชการท่ีดีตามท่ีกาํหนดใน 
กฎ ก.พ. ซ่ึงเป็นการกาํหนดให้ส่วนราชการตอ้งดาํเนินการพฒันาผูท้ดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 
ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นขา้ราชการท่ีดีตามแนวทางท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 
และใหน้าํผลการพฒันามาเป็นขอ้มูลประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย 

 สาํนกังาน ก.พ. จึงไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ ดงัน้ี 

1. พฒันาขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและการเป็นขา้ราชการท่ีดี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัดาํเนินการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั อาํนาจ
หนา้ท่ี วิสยัทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้างขององคก์ร ผูบ้ริหาร และวฒันธรรมของ
ส่วนราชการ  รวมทั้ งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการ 
บรรจุใหม่  

 ส่วนท่ี 2  ให้ส่วนราชการตน้สังกดัจดัใหมี้การเรียนรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการโดยใชว้ิธีการฝึกอบรมทางไกล ในหลกัสูตรท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 

 ส่วนท่ี 3 ใหส่้วนราชการตน้สงักดัจดัใหมี้การอบรมสัมมนาร่วมกนัระหว่างขา้ราชการท่ี
อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพ่ือปลูกฝังการเป็นขา้ราชการท่ีดีตาม
หลกัสูตรท่ี สํานักงาน ก.พ. กาํหนดโดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
และลงมือปฏิบติั ในกรณีท่ีส่วนราชการตน้สังกดัเห็นสมควรและเพื่อเป็นการ
ประหยดั อาจส่งขา้ราชการผูน้ั้นเขา้ร่วมอบรมสมัมนากบัหน่วยงานอ่ืนกไ็ด ้

 ทั้งน้ี ให้ส่วนราชการตน้สังกดัรับผิดชอบในการพฒันาขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการให้ครบตามแนวทางการพฒันาท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด และแจง้ผลให้ สาํนกังาน ก.พ. 
ทราบ 
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ในกรณีท่ีส่วนราชการตน้สังกดัประสงค์จะพฒันาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากแนวทางท่ี 
สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีและความจาํเป็นของส่วนราชการตน้สังกดัก็
สามารถดาํเนินการได้ เช่น การสอนงาน การฝึกอบรมภาคสนาม หรือการจัดพี่เล้ียงให้ตามความ
เหมาะสม 

2. การพฒันาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส่วนท่ี 3 ให้ดําเนินการโดย 
2.1 ส่วนราชการตน้สงักดั 
2 .2 สํานักงาน  ก .พ .  หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดํา เ นินการในกรณี 

ท่ีเห็นสมควรและเป็นการประหยดั 
2.3 การดาํเนินการร่วมกนัของขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 

3. เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

3.1 จดัสรรงบประมาณสําหรับการพฒันาขา้ราชการท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นลาํดบัแรก 

3.2 บนัทึกขอ้มูลขา้ราชการท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในฐานขอ้มูล
ทาง www.ocsc.go.th  ทุกคร้ังภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ขา้
รับราชการพร้อมกบัปรับปรุงฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

3.3 แจ้งให้ข้าราชการผู ้ได้รับบรรจุและแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 53  
วรรคหน่ึง หรือมาตรา 55 ทราบเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะไดรั้บในการพฒันา
เพื่อใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นขา้ราชการท่ีดีตามท่ีบญัญติั
ในมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

4. ส่วนราชการตน้สังกัดประเมินและติดตามผลการพฒันาตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กาํหนดและใหน้าํผลการพฒันามาเป็นขอ้มูลประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
ดว้ย ในกรณีท่ีส่วนราชการมีเหตุผลและความจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการจดัการอบรมในส่วนท่ี 3 
ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการได ้ให้นาํผลการพฒันาเฉพาะส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 มา
ประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้แต่ตอ้งดาํเนินการพฒันาส่วนท่ี 3 ใหแ้ลว้
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดบ้รรจุและแต่งตั้งขา้ราชการรายนั้นๆ 
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2. กรอบแนวคดิการพฒันาข้าราชการระหว่างทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ 
 

เพื่อให้การพฒันาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทนัการณ์ สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมใหเ้กิดการดาํเนินการท่ีเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั สาํนกังาน ก.พ. จึงเห็นควรกาํหนด
แนวทางการพฒันาขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพ่ือใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและการเป็นขา้ราชการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 3 ส่วนดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

4

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาข้าราชการ
ระหว่างทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการ

อบรมความรู้
เพ่ิมเติมเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเน่ือง ตาม
ม.72 แหง่ พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

ปี ปี 1

ทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 6 เดือน

การสรรหา
และเลือกสรร
บุคคลเข้า
รับราชการ

ม. 53 
วรรคหน่ึง
ม. 55

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(การอบรมทางไกลหลกัสตูร“ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่”)

• ให้ความรู้เกี่ยว
กับวสิัยทศัน์ 
พันธกิจ โครงสร้าง   
ผู้บริหาร ภารกิจ และ
วฒันธรรมขององค์กร
• สร้างขวญัและ
กําลังใจ
• ดาํเนินการ
โดยส่วนราชการ

•  เน้นการให้ความรู้พืน้ฐาน
สําหรับข้าราชการ ได้แก่ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์  
กฎหมายพืน้ฐาน วินัย 
•  สมรรถนะและทักษะท่ี
จาํเป็น

ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม-สมัมนา
ร่วมกนั

•  เน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ด ีการมีวนัิยและ
เสียสละ คุณธรรมและจริยธรรม
ค่านิยมสร้างสรรค์ กจิกรรม
ช่วยเหลือสังคม การทาํงานเป็น
ทมีและพัฒนาเครือข่ายในการ
ทาํงาน
•จัดโดยส่วนราชการ 
สถาบันการศึกษาที่ สกพ. รับรอง 
หรือวทิยาลัยข้าราชการพลเรือน 
สกพ. 

• เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์และ
พัฒนาคุณลักษณะ
ข้าราชการยุคใหม่
• ดาํเนินงานโดย
ส่วนราชการ
ประสานงานกับ 
สํานักงาน ก.พ.

เรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรที่ ก.พ.กําหนด

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีส่วนราชการมีเหตุผลและความจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการในส่วนท่ี 3 ไดภ้ายใน 6 เดือน ให้ดาํเนินการภายใน 1 ปี

ปรับเม่ือ 18 ก.ย.. 51

ปี ปี 2
…

 
 

1. การปฐมนิเทศ  ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นการต้อนรับขา้ราชการ

ผูป้ฏิบติังานใหม่โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขา้ราชการบรรจุใหม่ไดเ้ขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานในหน่วยงาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้าง ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ ทศันคติท่ีดี 
รวมทั้ งสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในรูปแบบของการปฐมนิเทศ 
ในวนัแรกท่ีบรรจุหรือในระยะแรก (สปัดาห์แรก) ก่อนการพฒันาดว้ยวิธีการฝึกอบรมอ่ืนๆ  
ตามความเหมาะสม 
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2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใชว้ิธีการฝึกอบรมทางไกล หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการ

บรรจุใหม่ ท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนดเพ่ือให้ขา้ราชการบรรจุใหม่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเพื่อการปฏิบติัราชการอยา่งถูกตอ้ง และเป็นมาตรฐานเดียวกนัโดยคาํนึงถึงความประหยดั 
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบทัว่ถึง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั ซ่ึงประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ  
1) ปลูกฝังปรัชญาการเป็นขา้ราชการท่ีดี  2) ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่  3) ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบติัราชการ 4) เสริมสร้างสมรรถนะหลกัและทกัษะท่ีจาํเป็น  ดาํเนินการโดยส่วน
ราชการตน้สังกัดประสานงานกับศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ทางไกล สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
สาํนกังาน ก.พ. ดาํเนินการภายในระยะเวลา 4 เดือนแรกของการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  

 

3.  การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกนั  สามารถดาํเนินการอบรมโดยส่วนราชการตน้สังกดั 

สาํนกังาน ก.พ. หรือสถาบนัการศึกษาท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด โดยใช ้หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  
ซ่ึงการฝึกอบรมในส่วนน้ีจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการปฏิบติัจริง เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ขา้ราชการ การเตรียมความพร้อมและปลูกฝัง
ให้ขา้ราชการบรรจุใหม่ตระหนักในปรัชญาของการเป็นขา้ราชการท่ีดี ตลอดจนเพ่ือให้ไดรั้บความรู้ 
ทกัษะ สมรรถนะและเครือข่ายขา้ราชการรุ่นใหม่เพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทศันคติ 
ท่ีดีต่อการปฏิบติัราชการและเป็นขา้ราชการท่ีดี ประกอบดว้ย  4 ชุดกิจกรรม ดงัน้ี 
 

 ชุดกิจกรรมท่ี 1  ปรัชญาของการเป็นขา้ราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และ 
    บทบาทหนา้ท่ีของการเป็นขา้ราชการท่ีดี  

 ชุดกิจกรรมท่ี 2            การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี /ค่านิยมสร้างสรรค ์
                                                   สาํหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

 ชุดกิจกรรมท่ี 3   การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาํนึกราชการ 
 ชุดกิจกรรมท่ี 4   การพฒันาชุมชนสงัคมและประเทศชาติ   

 
 

นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างเครือข่ายขา้ราชการรุ่นใหม่ในระบบราชการ โดยการฝึกอบรมสัมมนา
ร่วมกนัน้ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งน้ีจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  
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แนวทางดาํเนินการพฒันาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
 

ส่วนที ่1 การปฐมนิเทศ 
 
 การปฐมนิเทศ คือ การแนะนําตอ้นรับผูป้ฏิบติังานใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขา้ราชการ 
บรรจุใหม่ได้เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานในหน่วยงาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้างองค์กร 
ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการสร้างขวญัและกาํลังใจ 
แก่ขา้ราชการบรรจุใหม่ ส่วนราชการตน้สังกดัควรจดัดาํเนินการปฐมนิเทศใหแ้ก่ขา้ราชการบรรจุใหม่ทุก
คนในวนัแรกท่ีขา้ราชการบรรจุใหม่ไปปฏิบติัราชการหรือในระยะแรก (สัปดาห์แรก) ก่อนการพฒันา
ดว้ยวิธีการฝึกอบรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแนะนําต้อนรับ ได้แก่ ผูบ้ริหารของส่วนราชการต้นสังกัด 
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหก้าํกบัดูแลและ
สอนงานขา้ราชการบรรจุใหม่ 
  
ขั้นตอนการดาํเนินการปฐมนิเทศ 

 1. กรณีขา้ราชการบรรจุใหม่ไดรั้บการบรรจุจาํนวนประมาณ 10 คนข้ึนไป  
1.1 เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะนาํขา้ราชการบรรจุใหม่เขา้พบผูบ้ริหาร 

เพื่อให้ผูบ้ริหารของกรมเจา้สังกดัไดก้ล่าวตอ้นรับแสดงความยินดีต่อผูป้ฏิบติังาน
ใหม่ในหน่วยงานของตน และปฐมนิเทศใหข้า้ราชการบรรจุใหม่ไดท้ราบถึงภารกิจ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนความคาดหวงัของ
หน่วยงานท่ีมีต่อขา้ราชการ ซ่ึงอาจรวมถึงการศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ ขององคก์ร  

1.2 หน่วยงานการ เจ้าหน้า ท่ีจะ เ ป็นผู ้แนะนําข้าราชการบรรจุใหม่ เ ก่ี ยวกับ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแก่ขา้ราชการ ส่ิงเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน กฎเกณฑ์
ของหน่วยงาน ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ของหน่วยงาน 

1.3 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้จะเป็นผูแ้นะนาํให้ขา้ราชการบรรจุใหม่รู้จกักบัสภาพการ
ทาํงานของหน่วยงาน แนะนาํเพื่อนร่วมงาน ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของขา้ราชการบรรจุใหม่ ตลอดจนการปฏิบติัตนต่างๆ ท่ีจาํเป็น 
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2. กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับการบรรจุทีละน้อยราย (รายบุคคล) เป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูบ้ ังคับบัญชาระดับกองหรือระดับต้นหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายท่ีจะกล่าวต้อนรับ   
พร้อมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนขอ้ 1.1 ถึงขอ้ 1.3 

 3. หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีจดัให้ขา้ราชการบรรจุใหม่ทาํแบบประเมินความรู้และทศันคติต่อ
องค์กร ภายหลังจากการปฐมนิเทศ ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด พร้อมทั้ งดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประกอบการจดัทาํประวติัของขา้ราชการพร้อมทั้งใชป้ระกอบในการประเมินผล
การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไป 
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     ส่วนที ่2  การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยหลกัสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

การพฒันาขา้ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการสามารถดาํเนินการโดยใช้
วิธีการฝึกอบรมทางไกล หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่ ซ่ึงขา้ราชการบรรจุใหม่สามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเองจากชุดการเรียนของสาํนกังาน ก.พ. อยา่งเป็นอิสระในช่วงทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตาม
เวลาท่ีเหมาะสม กระบวนการฝึกอบรมทางไกลจะมีความยดืหยุน่ในเร่ืองเวลา สถานท่ี  และคาํนึงถึงความ
สะดวกและความพร้อมของผูฝึ้กอบรมเป็นหลกั รูปแบบการฝึกอบรมจะใชส่ื้อการเรียนประเภทต่างๆ 
แทนผูส้อน เช่น ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ส่ือทางคอมพิวเตอร์ และส่ือโสตทศันูปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงอาจ
รวมถึงการพบกลุ่ม โดยมีวิทยากรทบทวนให้ความรู้ อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือตอบ 
ขอ้ซกัถามรวมทั้งสอนเสริมเป็นคร้ังคราวกไ็ด ้

เพื่อใหก้ารพฒันาขา้ราชการเป็นไปอยา่งเป็นระบบ ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค สาํนกังาน ก.พ. ไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล (ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) หลกัสูตรฝึกอบรม
ขา้ราชการบรรจุใหม่เพื่อใชเ้ป็นส่ือหลกัแทนวิทยากร ประกอบดว้ย 4 หมวด จาํนวน 13 เล่ม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลกัสูตร “ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” 
 

• หมวดที ่1  ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการทีด่ ี
    ชุดวิชาท่ี 1 :  การเป็นขา้ราชการ  
    ชุดวิชาท่ี 2 :  การเรียนรู้ตามรอยพระยคุลบาท 

 
 

• หมวดที ่2  ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
    ชุดวิชาท่ี 1 :  ระบบราชการไทย 
   ชุดวิชาท่ี 2 :  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
   ชุดวิชาท่ี 3 :  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
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• หมวดที ่3      ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 
    ชุดวิชาท่ี 1 :  วนิยัขา้ราชการ 
   ชุดวิชาท่ี 2 :  ความรู้พื้นฐานสาํหรับขา้ราชการ 
   ชุดวิชาท่ี 3 :  กฎหมายพื้นฐานสาํหรับขา้ราชการ 
   ชุดวิชาท่ี 4 :  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

• หมวดที ่4      เสริมสร้างสมรรถนะหลกัและทกัษะทีจํ่าเป็น 
                          ชุดวิชาท่ี 1 :  ทกัษะการคิด 
  ชุดวิชาท่ี 2 :  การปฏิบติังานโครงการและการประเมินและติดตามผล 

                                        การดาํเนินงาน 
      ชุดวิชาท่ี 3 :  สมรรถนะหลกัสาํหรับขา้ราชการพลเรือน 
      ชุดวิชาท่ี 4 :  มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 
   

 
 

2. ขั้นตอนการดาํเนินการหลกัสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
 

2 ส่วนราชการตน้สังกดัโดยหน่วยงานการเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานดา้นการพฒันาบุคลากร
วางแผนดาํเนินการสาํรวจจาํนวนขา้ราชการบรรจุใหม่ทุกคนท่ีอยู่ในระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ  

3 จดัเตรียมงบประมาณสาํหรับค่าใชจ่้ายชุดการเรียนดว้ยตนเองหลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการ
บรรจุใหม่ (ชุดละประมาณ 1,800 บาท) ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใชจ่้ายไดต้ามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2534  

3. ส่วนราชการตน้สังกดัประสานกบัศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ทางไกล สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
พลเรือน สาํนกังาน ก.พ. เพื่อติดต่อซ้ือชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 4.  ส่วนราชการตน้สังกดัจดัทาํกาํหนดการเรียนรู้ดว้ยตนเองพร้อมทั้งแจง้กาํหนดการดงักล่าว
ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของขา้ราชการบรรจุใหม่เพื่อพิจารณาจดัให้ขา้ราชการบรรจุใหม่ไดรั้บการ
ฝึกอบรมและผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งลงทะเบียนในใบลงทะเบียนตามเวลาท่ีกาํหนด 
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 5.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํในชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการศึกษา 
ตามความสามารถของตนเอง และตอ้งทดสอบความรู้และทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีกาํหนดให้ครบทุกวิชาใน
หลกัสูตร จากนั้นส่งผลของกิจกรรมดงักล่าวไปยงัหน่วยงานตน้สังกดัท่ีดาํเนินการจดัอบรม เพื่อประเมิน
ความรู้ความเข้าใจแต่ละวิชาท่ีได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร โดยการประเมินผลการฝึกอบรม
ประกอบดว้ย 
 5.1 แบบประเมินความรู้ก่อนการศึกษา (Pre-Test) เป็นแบบประเมินพื้นฐานความรู้ของ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมก่อนเร่ิมศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 5.2 แบบประเมินความรู้หลงัการศึกษา (Post-Test) เป็นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ระดบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวิชานั้นๆ ว่ามีเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงไร เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการเรียนในแต่ละชุดวิชาหรือไม่  
 6.  ส่วนราชการตน้สังกดั สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลงัการอบรมเป็นรายบุคคล 
และนาํผลน้ีเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการคร้ังท่ี 1 
 7.  ส่วนราชการตน้สังกดัจดัส่งผลการประเมินก่อนและหลงัการศึกษาให้สาํนกังาน ก.พ. เป็น
รายไตรมาส 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพฒันาขา้ราชการระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 10 
 

 

         ส่วนที ่3  การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกนัโดยหลกัสูตรการเป็นข้าราชการทีด่ ี 
 

 สํานักงาน  ก .พ .  ได้กําหนดให้ มีการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรการเ ป็น 
ขา้ราชการท่ีดีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาขา้ราชการระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยมี
ปรัชญา แนวคิด วตัถุประสงค ์กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

1. ปรัชญาและแนวคดิของหลกัสูตร 
 

1.1 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดี พัฒนาจิตสํานึก
ราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การทาํงานเป็นทีมและพฒันาเครือข่ายในการ
ทาํงานตลอดจนเกิดความตระหนักในหน้าท่ีของข้าราชการและมีความพร้อม 
ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

1.2 เป็นหลักสูตรท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและมีประสบการณ์ตรง 
ท่ีนาํไปใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.3 เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการท่ีประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ และเป็นขั้นตอนหน่ึงของการสังเกต
พฤติกรรมและทศันคติต่อการเป็นขา้ราชการ 

 

2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   

 หลกัสูตรการฝึกอบรมน้ีมุ่งพฒันาขา้ราชการแรกบรรจุท่ีอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ให้ มี ค่ า นิ ยมและป รัชญาในการทํา ง านราชการ  ตลอดจนพัฒนาให้ข้า ร าชการ มีคว าม รู้ 
ความเขา้ใจ มีทักษะและสมรรถนะ ท่ีเหมาะสม ในบทบาทหน้าท่ีของขา้ราชการท่ีดีและเก่งโดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี   

2.1 เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ปรัชญาท่ีเหมาะสมในการเป็นขา้ราชการท่ีดี 
2.2 เพื่อเป็นการพฒันาความพร้อมของข้าราชการแรกบรรจุในระบบราชการไทย 

ให้เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีทรงความรู้ (Knowledge Worker) พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และรักการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา 

2.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานภาครัฐ 
2.4 เพื่อเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดี และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการ

อบรม 
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3. กระบวนการของหลกัสูตร 

การพฒันาขา้ราชการพลเรือนบรรจุใหม่จะเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคไ์ดจ้ะตอ้งประกอบดว้ย
กระบวนการของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 ส่ิงทีป้่อนเข้าไปในหลกัสูตร (Input) 

• ขา้ราชการผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

• ผูบ้งัคบับญัชา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและส่วนราชการตอ้งให้เวลา ให้ความสําคญัและให้
ความร่วมมืออยา่งจริงจงั 

• การประสานงานของหน่วยงานผูจ้ดัท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

• ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งชดัเจน ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลาต่อการใชง้าน 

 กระบวนการ  (Process)    

เพื่อใหก้ารพฒันาขา้ราชการบรรจุใหม่มีคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ย 

• หลักสูตรที่มีคุณภาพ  โดยมีเน้ือหาและวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กนัทั้งภายในห้องเรียน การฝึกอบรมทางไกล และการเรียนรู้แบบ Experiential Action Learning  
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

•   วิทยากรที่มีคุณภาพ โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายและแนวคิด
ของหลกัสูตร รวมทั้งมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดในหวัขอ้ท่ีบรรยายหรือนาํเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี  

•  ผู้รับผิดชอบโครงการ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการ รวมทั้งมีจิตบริการ สามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลผลติ  (Output) 

ขา้ราชการพลเรือนบรรจุใหม่ท่ีผ่านการฝึกอบรมจะเป็นขา้ราชการท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีอุดมการณ์ ค่านิยมท่ีเหมาะสมในการเป็นขา้ราชการท่ีดี และมีความรู้ 
ความสามารถ  มีความตระหนกัในหนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติ  พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง  มีความรู้ในงานราชการ มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถพฒันางานในหน้าที่อย่าง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  มีขีดความสามารถในการร่วมพฒันาและสนับสนุนการเปล่ียนแปลงในองคก์รทั้ง
ปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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 ผลสัมฤทธ์ิ  (Outcome)  

    ระบบราชการจะมีบุคลากรที่ดีและเก่งสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    
ตอบสนองความคาดหวงัของประชาชน ขบัเคลื่อนงานและภารกิจของภาครัฐให้มีความทนัสมยั 
สามารถแข่งขนัในเวทีโลกทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญ 
ผาสุก  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  
  ขา้ราชการพลเรือนบรรจุใหม่ท่ีอยูใ่นช่วงของการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
 

5. โครงสร้างหลกัสูตร 
 
การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันเป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีวิทยากรหรือผูส้อนและผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรมไดป้ฏิสมัพนัธ์กนัและเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง โดยหลกัสูตรการเป็น
ข้าราชการทีด่ ีประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

 

ชุดกิจกรรมที่ 1   ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการ 
                           เป็นข้าราชการ  

 วัตถุประสงค์      เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม  
• มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  และตระหนักในความรับผิดชอบของ 

งานราชการ    

• เรียนรู้ถึงอุดมการณ์และค่านิยมสร้างสรรคข์องขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐจาก
ผู ้นํ า ภ าคร าชการ  ผู ้ท ร ง คุณวุ ฒิ ท่ี เ ป็นแบบอย่ า ง ท่ี ดี  และส ร้ า งแรง 
บนัดาลใจในการเป็นขา้ราชการท่ีดี  

• เขา้ใจถ่องแทถึ้งหลกัการปฏิบติังานในภาคราชการและคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม  

 สาระสําคญั  
• ปรัชญาการเป็นขา้ราชการท่ีดี 

• ความหมายของการเป็นขา้ราชการท่ีดี  
• การคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
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• การตดัสินโดยหลกัเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
• แนวทางการเป็นขา้ราชการท่ีดี  

                วิธีการศึกษาและระยะเวลา   
• การรับฟังบรรยายพิเศษจากผูน้ําภาคราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ชมวีดิทศัน์ อภิปรายกลุ่ม และศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง (อบรมในหอ้งระยะเวลาประมาณ 3 วนั 2 คืน)  

 

ชุดกจิกรรมที ่2     การสร้างวนัิย สร้างทมี และความสามัคค/ีค่านิยมสร้างสรรค์สําหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

 วัตถุประสงค์      เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม  
• รับรู้ ตระหนกั และเกิดจิตสาํนึกในการมีวินยั การทาํงานเป็นทีม และความสามคัคี  

• ไดเ้รียนรู้อุดมการณ์ขา้ราชการและหลกัราชการ 

• ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทาํงานเป็นทีม (ผ่านความยากลาํบากและความพยายาม 
ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั)  

• ไดค้าํนึงถึงและตระหนกัในความสาํคญัของการมีจิตบริการในการปฏิบติังาน  
• ไดมี้ความรู้เร่ืองค่านิยมหลกัท่ีสาํคญัสาํหรับการทาํงานในภาคราชการ  

 สาระสําคญั  
• การปฏิบติังานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ 

• การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามคัคี ไม่ย่อทอ้ต่อความยากลาํบากของ
ขา้ราชการ  

• การทาํงานเป็นทีม  

• จิตบริการของการทาํงานภาครัฐ 

• ค่านิยมสาํหรับขา้ราชการ  : ความหมาย  ท่ีมา  ประโยชน์  

 วิธีการศึกษาและระยะเวลา   
• กิจกรรมภาคสนาม (ค่ายลูกเสือ ประมาณ 4 วนั 3 คืน)  
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   ชุดกจิกรรมที ่3     การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกราชการ  

             วัตถุประสงค์      เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม  
• มีความตระหนัก ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก

ราชการ 
• พฒันาจิตโดยการเจริญสติและภาวนาเพื่อการปฏิบติัราชการ  
• ไดแ้นวทางการประพฤติปฏิบติัตนเป็นขา้ราชการท่ีดีตามรอยพระยคุลบาท  
• ไดมี้ความตระหนกั ความรู้และความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
• สามารถนาํหลกัธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัการดาํเนินชีวิตและการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

สาระสําคญั  
• กิจกรรมพฒันาจิตโดยวิธีการเจริญสติภาวนา  

• เรียนรู้พระราชจริยวตัรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ/หรือบุคคล ตน้แบบ  

• โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

• หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

           วิธีการศึกษาและระยะเวลา   
• บรรยาย  อภิปราย ฝึกปฏิบติั (สถานท่ีฝึกอบรมพฒันาจิตประมาณ 4 วนั 3 คืน)  

 

  ชุดกจิกรรมที ่4       การพฒันาสังคมและประเทศชาติ   

           วัตถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม  
•  มีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานเพ่ือประชาชน และการใหบ้ริการประชาชน  

• ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจสภาพเศรษฐกิจและสงัคมชนบทของประเทศไทย  

• มีทกัษะเก่ียวกบัคนไทย และสงัคมไทย  

• สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบติังานจริงในพ้ืนท่ี  
     ชนบทได ้หรือการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งดี 
 
 
 
 



แนวทางการพฒันาขา้ราชการระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 15 
 

 

ประเด็นการศึกษา  
 1. ประเดน็ทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพของชุมชน ประกอบดว้ย  

• สภาพเศรษฐกิจและสงัคม  
• ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐ  
• การบริหารงานของหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  
• บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อชุมชน  
• การมีส่วนร่วมของประชาชน 
• คุณภาพการบริการท่ีประชาชนไดรั้บ  
• การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน  
• พฤติกรรมของขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติังานเพื่อ

ประชาชน  
2. ประเด็นการศึกษาเร่ืองการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพฒันา 
    ประเทศ  

                   วิธีการศึกษาและระยะเวลา  
• การศึกษาดูงานภาคสนามลกัษณะค่ายอาสาพฒันาชุมชนและทาํกิจกรรมพฒันา

สงัคมในพ้ืนท่ีชุมชน  

• (ชุมชนเป้าหมายหรือสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ประมาณ 4 วนั 3 คืน) 
  

โดยสรุปการอบรมร่วมกนัในส่วนที ่3 จะมีโครงสร้างการดําเนินการดงัตัวอย่างข้างล่างนี ้
 

            
 
 

กจิกรรม ปรัชญาการ 
เป็นขา้ราชการฯ 

กิจกรรม 
ลกูเสือ 

 

กิจกรรม 
พฒันาจิต 

 

กิจกรรม 
พฒันาชุมชน 

 

สรุปการเรียนรู้และสร้าง 
เครือข่ายของขา้ราชการ 

ท่ีดี  

จํานวนวนั 3 วนั 2 คืน 4 วนั 3 คืน 4 วนั 3 คืน 4 วนั 3 คืน 1-2 วนั 


