
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ กองการเจาหนาท่ี  (กลุมพัฒนาบุคลากร โทร. ๒๑๕๓)             . 

ที ่   กษ  ๐๖๐๒ /     วันที่  ธันวาคม  ๒๕๕๗           . 
เร่ือง       ขอเชิญสงขาราชการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)    .         

เรียน  
เพ่ือโปรดประชาสัมพันธและพิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตรงตามกําหนด โดยพิจารณา

ความสําคัญและความจําเปนในการปฏิบัติงาน เขารวมฝกอบรม ไมจํากัดจํานวน  

  ให ผู มี ราย ช่ือลงทะ เ บียนผ านทางระบบลงทะ เบียนกลางของสํ านั กงาน  ก .พ .  ท่ี 
http://register.ocsc.go.th  ตามรายละเอียดท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ภายในวันท่ี   ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
(ลําดับการลงทะเบียนมีผลตอการพิจารณาคัดเลือก) ท้ังนี้ ไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน (คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ และคาท่ีพักเบิกจากหนวยงานท่ีสังกัด) โดยสามารถติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมได
ตามชองทางและกําหนดการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

  แจงรายชื่อกลับ กลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี ภายในวันท่ี   ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
โดยกรอกแบบตอบรับการสมัครเขารวมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ป ๒๕๕๘ พรอมท้ังมีลายมือชื่อ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/สถาบัน รับรอง เพ่ือเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติตอไป  

อนึ่ง  ขอใหสงกองการเจาหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือมิใหเกิดการลาชา ทํางาน
ซํ้าซอน ในการเพ่ิมเติมรายช่ือภายหลัง ซ่ึงจะทําใหเสนอกรมฯ และลงทะเบียนไมทันภายในระยะเวลาท่ีผูจัด
กําหนด  หากไมดําเนินการตามท่ีกําหนด ถือวาทานสละสิทธิ์โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  :  ทานสามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดแบบตอบรับไดท่ีเว็บไซด http://person/dld.go.th  
          หัวขอ ขาวฝกอบรม หรือติดตอสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี  
          โทร.026534444 ตอ 2151, 2153 Fax. 02-6434927 
 



แบบตอบรับการสมัครเขารวมหลักสตูรนักทรพัยากรบุคคลมืออาชีพ ป 2558 

กลุม/ฝาย...................................................กอง/สํานัก.......................................... กรมปศุสัตว 

ระดับปฏิบัติการ 

ท่ี หมวดวิชา ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 HR 101 ความรูพ้ืนฐานดาน

การบริหารทรัพยากรบคุคล 
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

2 PM 101 การบริหารผลงาน 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3 R 101 การสรรหาและเลือกสรร 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

4 L 101 วินัยและจรรยาบรรณ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นิติกรปฏิบัติการ (กองการเจาหนาท่ี) 
2. นิติกรปฏิบัติการ (กองการเจาหนาท่ี) 

5 D 101 การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญการ 
ท่ี หมวดวิชา ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 R 201 การสรรหาและเลือกสรร 1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2 D 203 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: 

การสอนงานเพ่ือการปรับปรุง 
1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

3 PC 202 การบริหารตําแหนงและวางแผน
กําลังคน: แนวทางปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารจัดการอัตรากําลังปกติ 

1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

4 PC 203 การบริหารตําแหนงและวางแผน
กําลังคน: การจัดโครงสรางสวนราชการ
และการกําหนดตําแหนง 

1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

5 HR 201 การบริหารกําลังคน
คุณภาพ 

1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
ท่ี หมวดวิชา ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
1 D 301 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: 

การสอนงานเพ่ือการปรับปรุง 
1. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

 
ลงช่ือ....................................................... 
(………………………………………………………) 
ตําแหนง................................................. 

                                                                                   (ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/สถาบัน) 

หมายเหตุ  

1. ใหลงทะเบียนผานทางระบบลงทะเบียนกลางของสนง. 

ก.พ. http://register.ocsc.go.th ใหเรียบรอย แลวแจง

รายช่ือมายังกลุมพัฒนาบุคลากร กกจ. (Fax 02-6534927) 

2. สามารถติดตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารวมฝกอบรมได

ตามชองทางและกําหนดการท่ีสนง.ก.พ.กําหนด 

 

http://register.ocsc.go.th/


 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๓/๓๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ๑๓๙ หน่วยงาน  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. คู่มือหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
  ๒. วิธีการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 

๓. รหัสผ่านสําหรับการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ. กําหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ (HR Professional) ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
นักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เพื่อเป็นพื้นฐานของการทํางานในระดับมืออาชีพต่อไป ซึ่งสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา หมวดวิชา วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม และคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จากคู่มือหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 

ในการนี้ เพ่ือให้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ สํานักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ดําเนินการ  ดังนี้   

๑)  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  
ในแต่ละหมวดวิชา เป็นผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ โดยสามารถเสนอ
รายชื่อผู้สมัครได้ไม่จํากัดจํานวน   

๒)  มอบหมายให้ผู ้ได ้ร ับคัด เล ือกให้สมัคร เข้าร ับการฝึกอบรม เป็นผู ้ร ับผ ิดชอบ
ดําเนินการกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยเฉพาะรายละเอียดงานท่ีรับผิดชอบ ทางระบบ
ลงทะเบียนกลางที่ http://register.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกําหนดเวลาปิดรับสมัครของแต่ละ
หมวดวิชา รายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒  

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมใช้รหัสผ่าน ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 
สําหรับการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง   

โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. 
www.ocsc.go.th เลือกเมนู “การพัฒนาข้าราชการ” หัวข้อ “นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” เลือก 
“ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หรือ ทางระบบลงทะเบียนกลาง  http://register.ocsc.go.th   

  

/จึงเรียนมา ... 

 

สําเนา 



๒ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

   

     

    
                     
                  

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
กลุ่มพัฒนานักทรัพยากรบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๑  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๐๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒   
มือถือ  ๐๖ ๑๘๘๐ ๓๔๓๕ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 



 
 

 

ส่วนที่ 1 
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กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. หลักการและเหตุผล     
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติให้ “ส่วนราชการมี

หน้าท่ีดําเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ี ก.พ. กําหนด ในกรณีเห็นสมควรและเพ่ือ
การประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่งก็ได”้ 

1.2 สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีบทบาทหน้าท่ีใน
การพัฒนา ส่งเสริม เก่ียวกับมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ทํางานอย่างมืออาชีพ โดยได้ดําเนินการศึกษาและวางระบบ
การสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบท่ีเก่ียวข้อง คือ ระบบการพัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  และระบบการ
สร้างความก้าวหน้าและค่าตอบแทนนักทรัพยากรบุคคล  

1.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
และ ก.พ. เห็นชอบกับภาพรวมของข้อเสนอระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
กรอบมาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังแนวทางการออกแบบการฝึกอบรมรายหมวดวิชาระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ 
และชํานาญการพิเศษ โดย ก.พ. มีมติให้เริ่มดําเนินการฝึกอบรมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ท้ังนี้ หลักสูตร
นี้จะเป็นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในส่วนราชการ  สร้างผลงานเพ่ือ
พิสูจน์การเป็น “นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” ต่อไป 

1.4 สํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีนักทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการ
ฝึกอบรมรวมท้ังสิ้นประมาณ 1,700 คน ในจํานวนดังกล่าว มีบางคนได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง  อย่างไรก็ดี 
นักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 4,000 คน  สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นความจําเป็นในการจัดการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักทรัพยากรบุคคลทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  

1.5  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดดําเนินการจัดฝึกอบรมในหลากหลายหมวดวิชา 
โดยมีการพัฒนาหมวดวิชาใหม่และปรับปรุงรายละเอียดของหมวดวิชาเดิมท่ีได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาของส่วนราชการมากยิ่งข้ึน รวมถึงได้มีการสร้างกลไกในการรักษามาตรฐานการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในภาพรวมต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการทํางานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของนักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการทํางานใน
ระดับมืออาชีพต่อไป 

2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development 
Plan) ให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือยกระดับการทํางานสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

3. ลักษณะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น
สําหรับการทํางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีหมวดวิชาแยกตามระดับของ นักทรัพยากรบุคคล
ซึ่งสอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจ และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน รวมท้ังสอดคล้องกับ
บริบทท่ีหลากหลายของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนี้ มีการกําหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดย
มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม  และให้มีการจัดทําผลงานท่ีสะท้อนการนําความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ี
ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้จริงในการทํางานในระดับต่างๆ ในส่วนราชการของตนเองอีกด้วย 

3.2  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลัก ได้แก่ (1) หมวดวิชา
ความรู้หลักสําหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมวดวิชาท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานสําคัญสําหรับ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ  (2) หมวดวิชาความรู้เสริมสําหรับงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมวดวิชาท่ีเป็นความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ท่ีส่งเสริมให้
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกระบวนการพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน และ (3) หมวด
วิชาทักษะและสมรรถนะสําหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง หมวดวิชาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในสายงานนักทรัพยากรบุคคล 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง (RESULTS ) 
 4.1 ผลผลิต (OUTPUT)  
  4.1.1 จํานวนนักทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
  4.1.2 จํานวนส่วนราชการท่ีนักทรัพยากรบุคคลได้รับการฝึกอบรม 

4.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME ) 
 4.2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งผ่านการฝึกอบรมสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5. สถานท่ีดําเนินการ 
 -  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

6.  แผนการดําเนินการฝึกอบรม (Action plan)  

กําหนดแผนกิจกรรมการฝึกอบรม ดังนี้ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

การจัดประชุมช้ีแจงหลักสูตร  /           
การรับสมัครฝึกอบรม   / / / / / / /    
การจัดการฝึกอบรม 
ระดับปฏิบัติการ 5 ครั้ง 

   
/ / /  / /   

 

ระดับชํานาญการ 5 ครั้ง     / /   / //   
ระดับชํานาญการพิเศษ 1 ครั้ง    /         
แจ้งผลการฝึกอบรม        /    / 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดจัดฝึกอบรมเฉพาะหมวดวิชาความรู้หลัก สําหรับนักทรัพยากร

บุคคลระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ รวมจํานวน 11 ครั้ง โดยแบ่งเป็น  

� ระดับปฏิบัติการ จํานวน 5 ครั้ง  
� ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ครั้ง  
� ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ครั้ง   

 

 รายละเอียดรายชื่อหมวดวิชาท่ีจัดฝึกอบรม และกําหนดการกิจกรรม ดังแสดงในตาราง กําหนดการ
กิจกรรมฯ 
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กําหนดการกิจกรรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2558 
ระดับปฏิบัติการ  (ครั้งละ 5 วัน ยกเว้นหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐาน จํานวน 2 วัน) 
ลําดบั
ที ่

รหัส
วิชา 

หมวดวิชา รับจํานวน
(คน) 

กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการ
คัดเลือก* 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม** 

1 HR 101 ความรู้พื้นฐานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

50 27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57  30 ธ.ค. 57 14 – 15 ม.ค. 58 

2 PM 101 การบริหารผลงาน  20 - 35 27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 9 ม.ค. 58 9 – 13 ก.พ. 58 
3 R 101 การสรรหาและเลือกสรร  20 - 40 27 พ.ย. 57 – 30 ม.ค. 58 9 ก.พ. 58 9 – 13 ม.ีค. 58 
4 L 101 วินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  
20 - 35 27 พ.ย. 57 – 16 เม.ย. 58  20 เม.ย. 58 18 – 22 พ.ค. 58 

5 D 101 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  40 27 พ.ย. 57 – 30 เม.ย. 58 8 พ.ค. 58 15 - 19 ม.ิย. 58 
 

ระดับชํานาญการ  (ครั้งละ 3 วัน ยกเว้นหมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร จํานวน 4 วัน) 
ลําดบั
ที ่

รหัส
วิชา 

หมวดวิชา รับจํานวน
(คน) 

กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการ
คัดเลือก* 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม** 

1 R 201 การสรรหาและเลือกสรร  15 - 35 27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 9 ม.ค. 58 10 – 13 ก.พ. 58 
2 D 203 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล :            

การสอนงานเพื่อการปรับปรุง 
35 27 พ.ย. 57 – 30 ม.ค. 58 9 ก.พ. 58 17 - 19 ม.ีค. 58 

3 PC 202 การบริหารตําแหน่งและวางแผน
กําลังคน : แนวทางปฏิบัตติาม 
มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลงัปกต ิ

35 27 พ.ย. 57 – 30 เม.ย. 58 8 พ.ค. 58 9 – 11 ม.ิย. 58 

4 PC 203 การบริหารตําแหนง่และวางแผน
กําลงัคน : การจดัโครงสร้างส่วน
ราชการและการกําหนดตาํแหน่ง 

35 27 พ.ย. 57 – 30 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 7 – 9  ก.ค. 58 

5 HR 201 การบริหารกําลังคนคุณภาพ  20 - 35 27 พ.ย. 57 – 30 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 21 - 23 ก.ค. 58 
 

ระดับชํานาญการพิเศษ (ครั้งละ 2 วัน) 
ลําดบั
ที ่

รหัส
วิชา 

หมวดวิชา รับจํานวน
(คน) 

กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการ
คัดเลือก* 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม** 

1 D 301 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล :            
การสอนงานเพื่อการปรับปรุง  

35 27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 30 ธ.ค. 57 20 – 21 ม.ค. 58 

หมายเหตุ   * สํานักงาน ก.พ. จะมีการมอบหมายกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม (Pre-Work) ให้แก่ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมในวันแจง้ผลการคัดเลือก 

  **  กําหนดการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการฝึกอบรม 
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รายละเอียดรายหมวดวิชา  
 

ท่ี หมวดวิชา (รหัสวิชา) หน้า 

1 ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคล                
ระดับปฏิบัติการ (HR 101) 

8 

2 การสรรหาและเลือกสรร สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ(R 101) 9 

3 การสรรหาและเลือกสรร สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (R 201) 10 

4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ (D 101) 11 

5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพ่ือการปรับปรงุ สําหรับนักทรัพยากร
บุคคล ระดับชํานาญการ (D 203) 

12 

6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพ่ือการปรับปรงุ สําหรับนักทรัพยากร
บุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ  (D 301) 

12 

7 การบริหารผลงาน สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ (PM 101) 13 

8 วินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับนักทรัพยากรบุคคล            
ระดับปฏิบัติการ (L 101) 

15 

9 การบริหารตําแหน่งและวางแผนกําลังคน : แนวทางปฏิบัติมาตรการบริหารจัดการ
อัตรากําลังปกต ิสําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (PC 202) 

16 

10 การบริหารตําแหน่งและวางแผนกําลังคน : แนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
และอัตรากําลัง สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (PC 203) 

17 

11 การบริหารกําลังคนคุณภาพ สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (HR 201) 18 
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รายละเอียดหมวดวิชา ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร (HR 101) 

************************************************************* 
วัตถุประสงค์  

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
หลักการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได ้

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ กับ
หลักการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได ้

วันและเวลาฝึกอบรม 
  วันที่ 14 - 15 มกราคม 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (รับจํานวน 50 คน) 
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผูด้ํารงตําแหน่ง* 

1.1  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  หรือ 
1.2  นักทรัพยากรบุคคล ที่ย้ายสายงานมาจากตําแหน่งอ่ืน หรือ 
1.3  ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
และ 

2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบในปจัจุบันเก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
* ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจํานวนที่สามารถรับได้ สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 1.1 เป็นลําดับแรก 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 หมวดวิชานี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้น เก่ียวกับแนวคิดและหลักการในภาพรวมของการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือเวียนต่างๆ             ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือว่าเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการทํางานในฐานะนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
 หมวดวิชานี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เบื้องต้น เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติงานได้โดยคํานึงถึงองค์รวมของการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ  

หมายเหตุ : เกณฑก์ารผ่านการฝึกอบรมในหมวดวิชานี้ นอกจากการผ่านตามหลักเกณฑ์ของระดับปฏิบัติการแล้ว จะต้องมีผลการผ่าน
การเรียน e-learning เพ่ิมเติมอีก 5 วิชา มาประกอบด้วย อันได้แก่ 1)M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  2)PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคนรัฐ  3)PC16 วินัยข้าราชการพลเรือน  4)PC20 การพัฒนา 
ขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 5)PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR 
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รายละเอียดหมวดวิชา  การสรรหาและเลือกสรร   
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัตกิาร (R 101) 

************************************************************* 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด  

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้คําปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเจ้าของ
ตําแหน่งว่างในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตําแหน่ง 

วันและเวลาฝึกอบรม 
 วันท่ี 9 – 13 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3410 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชัน้ 4 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 20* – 40 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีเปิดการฝึกอบรม 
2. มีหน้าท่ี ความรับผิดชอบในปจัจุบันท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการสรรหาและเลือกสรร 

(ระดับปฏิบัติการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 หมวดวิชานี้ ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และการดําเนินการเก่ียวกับการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ให้ความรู้เก่ียวกับหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของการสรรหาและเลือกสรรประเภทต่างๆ อาทิ 
การสอบแข่งขัน การคัดเลือก การรับรองคุณวุฒิ การทดลองปฏิบัติราชการ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ หมวดวิชานี้ยังเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และสถานการณ์
จําลอง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์ตรงในการดําเนินการ หรือแก้ไขปัญหาการดําเนินการท่ี
เกิดข้ึนจริงในส่วนราชการ อาทิ การบริหารจัดการสอบ จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรร 
อีกด้วย 

* หมายเหต ุ กรณีท่ีมีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่า 20 คน สํานักงาน ก.พ. จะขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการจัดฝึกอบรม 
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รายละเอียดหมวดวิชา การสรรหาและเลือกสรร  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (R 201) 

************************************************************* 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตาม

หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้คําปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเจ้าของ

ตําแหน่งว่างในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตําแหน่ง 

วันและเวลาฝึกอบรม 
 วันท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3410 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 15* – 35 คน) 
1. ดํารงตําแหนง่นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ  
2. มีหน้าท่ี ความรับผิดชอบในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการสรรหาและ

เลือกสรร (ระดับชํานาญการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 หมวดวิชานี้  ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติด้านเทคนิค 
การสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ ตั้งแต่ การกําหนดยุทธศาสตร์การสรรหา การเลือกเครื่องมือประเมินบุคคล 
การพัฒนาแบบทดสอบ การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินพฤติกรรม รวมถึงวิธีการพิจารณารับรองคุณวุฒ ิ
โดยหมวดวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการ
เลือกสรรต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สรรหาและเลือกสรร เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ยังเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเทคนิคการสรรหาและเลือกสรรบุคคล        
ท่ีน่าสนใจของแต่ละส่วนราชการอีกด้วย 

* หมายเหต ุ กรณีท่ีมีผูมี้คุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่า 15 คน สํานักงาน ก.พ. จะขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการจัดฝึกอบรม 
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รายละเอียดหมวดวิชา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร (D 101) 

************************************************************* 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได ้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายกระบวนการ ข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความจําเป็นใน

การพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัย 

วันและเวลาฝึกอบรม 
 วันท่ี 15 - 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3410 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวนไม่เกิน 40 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีเปิดการฝึกอบรม 
2. มีหน้าท่ี ความรับผิดชอบในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับการพัฒนา/การฝึกอบรม  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ระดับปฏิบัติการ) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 หมวดวิชานี้เน้นเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มต้นท่ี
การให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิด วิวัฒนาการและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ังวิธีการพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ อีกท้ังยังเน้นให้เห็นถึงความสําคัญ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลด้านการ
พัฒนาท่ีมีต่อองค์กรในภาพรวมอีกด้วย 
 นอกจากนี้  หมวดวิชานี้ยังเน้นองค์ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม โดยให้
ความรู้เก่ียวกับ หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และ          
การนําหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไปปรับใช้ในการจัดฝึกอบรม กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ข้ันตอนในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม 
ข้ันพ้ืนฐาน การเลือกใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม การจัดดําเนินการฝึกอบรม และการประเมินผล
การฝึกอบรม 
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รายละเอียดหมวดวิชา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพ่ือการปรับปรุง  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ (D 203) 

********************************* 
วัตถุประสงค ์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายหลักการ เทคนิค และกระบวนการในการสอนงานได ้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกใช้เทคนิค และวิธีการในการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได ้

วันและเวลาฝึกอบรม 
 วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวนไม่เกิน 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ  
2. มีผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานท่ีต้องกํากับดูแล ไม่น้อยกว่า 2 คน และทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูล 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานดังกล่าว 
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up) 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 “การสอนงาน” เป็นทักษะท่ีสําคัญของผู้ท่ีทําหน้าท่ีเป็น “หัวหน้างาน” เนื่องจากในงานวิจัยด้านการ
พัฒนาพบว่า “การสอนงานของหัวหน้างาน” ควบคู่กับ “การเรียนรู้ผ่านการทํางานจริง” เป็นเครื่องมือการ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพในลําดับต้นๆ  ซึ่งการสอนงานเป็นท้ัง “ศาสตร์”และ “ศิลป์” จึงจําเป็นต้อง 
มีการศึกษาเทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลาย และมีการฝึกปฏิบัติหรือทดลองใช้เทคนิคท่ีได้เรียนรู้ในหลายๆ
สถานการณ์ เพ่ือรองรับลูกน้องท่ีมีความแตกต่างกัน 
 หมวดวิชานี้ จะเริ่มต้นด้วยการสํารวจรูปแบบการสื่อของตนเอง รวมท้ังแนวทางในการสังเกตลูกน้อง 
จากนั้นจึงเรียนรู้เทคนิคในการสอนงานท่ีทําให้ “ได้ใจ” และ “ได้งาน” จากลูกน้อง  โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้
ผ่านวิดีทัศน์ กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนงานลูกน้องท่ีมีความ
หลากหลายอีกด้วย   
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รายละเอียดหมวดวิชา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสอนงานเพ่ือการปรับปรุง  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการพิเศษ (D 301) 

********************************* 
วัตถุประสงค ์

1. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถอธิบายหลักการ เทคนิค และกระบวนการในการสอนงานได ้
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใชเ้ทคนิค และวิธีการในการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆได ้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได ้

วันและเวลาฝึกอบรม 
 วันท่ี 20 – 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวนไม่เกิน 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ  
2. มีผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานท่ีต้องกํากับดูแล ไม่น้อยกว่า 2 คน และทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูล 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานดังกล่าว 
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บงัคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up) 
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล : การสอนงานเพ่ือการปรับปรุง (ระดับชํานาญการพิเศษ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 “การสอนงาน” เป็นทักษะท่ีสําคัญของผู้ท่ีทําหน้าท่ีเป็น “หัวหน้างาน” เนื่องจากในงานวิจัยด้านการ
พัฒนาพบว่า “การสอนงานของหัวหน้างาน” ควบคู่กับ “การเรียนรู้ผ่านการทํางานจริง” เป็นเครื่องมือการ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพในลําดับต้นๆ ซึ่งการสอนงานเป็นท้ัง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” จึงจําเป็นต้อง 
มีการศึกษาเทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลาย และมีการฝึกปฏิบัติหรือทดลองใช้เทคนิคท่ีได้เรียนรู้ในหลายๆ
สถานการณ์ เพ่ือรองรับลูกน้องท่ีมีความแตกต่างกัน 
 หมวดวิชานี้ จะเริ่มต้นด้วยการสํารวจรูปแบบการสื่อของตนเอง รวมท้ังแนวทางในการสังเกตลูกน้อง 
จากนั้นจึงเรียนรู้เทคนิคในการสอนงานท่ีทําให้ “ได้ใจ” และ “ได้งาน” จากลูกน้อง  โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้
ผ่านวิดีทัศน์ กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนงานลูกน้องท่ีมีความ
หลากหลายอีกด้วย   
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รายละเอียดหมวดวิชา การบริหารผลงาน  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร (PM 101) 

*************************************************************  

วัตถุประสงค์  

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดใน

หลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้อง 
3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

วันและเวลา 
 วันท่ี 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 20* – 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี 

นับถึงวันท่ีเปิดการฝึกอบรม 
2. มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการบริหารผลงาน 

(ระดับปฏิบัติการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
หมวดวิชานี้ เริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารผลงาน (Performance 

Management) ความเชื่อมโยงการบริหารผลงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการบริหารผลงาน และบทบาทของนักทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับการบริหารผลงาน โดยจัด 
ให้มีการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได ้            
ฝึกการคิดวิเคราะห์ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดในหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  

* หมายเหต ุ กรณีท่ีมีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่า 20 คน สํานักงาน ก.พ. จะขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการจัดฝกึอบรม 
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รายละเอียดหมวดวิชา วินัยและจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัตกิาร (L 101) 

************************************************************* 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติเห็นความสําคัญในเรื่องของการมีวินยั   
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมในเรื่องการดําเนินการทางวินัย การเสริมสร้าง พัฒนา และป้องกัน

ไม่ให้มีการกระทําผิดวินัย เข้าใจในเรื่องสิทธิ ข้ันตอนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ รวมถึงมีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถให้
คําแนะนําในเบื้องต้นแก่ข้าราชการในสังกัดได ้

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ทราบแนวปฏิบัติในการทําหน้าท่ีเป็นนักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ  

วันและเวลาฝึกอบรม 
วันท่ี 18 – 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 20* – 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ      

ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป 
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
3. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมท่ีจะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
4. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวินัยและจรรยาบรรณด้าน

การบรหิารทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับความสําคัญของวินัยข้าราชการ สิทธิ ข้ันตอนการอุทธรณ์ร้องทุกข์               

โดยอธิบายให้เห็นถึงบทบัญญัติวินัยข้าราชการ กระบวนการสอบสวนทางวินัย แนวทางในการ เสริมสร้าง
พัฒนา และป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดวินัย ข้ันตอนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และเรียนรู้
ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และพิจารณาจากข้อเท็จจริงอันจะนําไปสู่การปรับบทความผิดท่ีถูกต้อง 
นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาให้ข้าราชการในส่วนราชการมีวินัย
มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเป็นนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพท่ีดีต่อไป 

* หมายเหต ุ กรณีท่ีมีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่า 20 คน สํานักงาน ก.พ. จะขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการจัดฝึกอบรม  
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รายละเอียดหมวดวิชา การบริหารตําแหน่งและการวางแผนกําลังคน :  
วิชา แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ (PC 202)  

************************************************************* 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) เน้นเฉพาะมาตรการบริหารจัดการ
อัตรากําลังปกติ และสามารถอธิบายให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทําบันทึกวิเคราะห์เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรง
ประเด็น และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

วันและเวลาการฝึกอบรม 
วันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3410 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 4 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญ

การพิเศษ ของส่วนราชการ ท่ีรับผิดชอบงานวิเคราะห์อัตรากําลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดสรรอัตราว่างจาก 
การเกษียณอายุราชการ (ส่วนราชการละไม่เกิน 2 ราย) 

2.  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหมด 
3. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหัวหน้างาน ยินยอมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up) 
4. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการบริหารตําแหน่งและ

การวางแผนกําลังคน : แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป 
 หมวดวิชานี้ เน้นการฝึกปฏิบัต ิโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ กรณีการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุ และ
กรณีขอเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ การจัดทําบันทึกวิเคราะห์เสนอต่อ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณา รวมท้ัง
บทบาทการดําเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ในการดําเนินการตามมาตรการบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ด้วย 
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รายละเอียดหมวดวิชา การบริหารตําแหน่งและการวางแผนกําลังคน :  
วิชา การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการกําหนดตําแหน่ง (PC 203) 

************************************************************* 

วัตถุประสงค ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการท่ีสัมพันธ์กับการ

กําหนดตําแหน่งประเภทต่างๆ รวมท้ังแนวทางการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ และสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดโครงสร้างและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ 

2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจําแนกความแตกต่างของส่วนราชการ และวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ
ของหน่วยงานภายใน ตลอดจนจัดวางอัตรากําลังแต่ละประเภทได้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติและความจําเป็นของภารกิจ  

วันและเวลาการฝึกอบรม 
วันท่ี 7 – 9 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

สถานท่ีฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รับจํานวน 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ ของส่วนราชการ          

ท่ีรับผิดชอบงานวิเคราะห์อัตรากําลังและการจัดอัตรากําลัง (ส่วนราชการละไม่เกิน 2 ราย)  
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหมด 
3. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหัวหน้างาน ยินยอมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up) 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป 
 หมวดวิชานี้ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการ การจัดแบ่งงานภายใน และการจัดวาง
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง กรณีท่ีส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการใหม่ หรือกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องปรับปรุงการจัดแบ่งงานภายในของสํานัก กองต่างๆ ท่ีมีบทบาท 
ภารกิจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัต ิ
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รายละเอียดหมวดวิชา การบริหารกําลังคนคุณภาพ  
สําหรับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ (HR 201) 
************************************************************* 

วัตถุประสงค์  
1. ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการเตรียมและการบริหารกําลังคนคุณภาพ เคร่ืองมือ

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการเตรียมและบริหารกําลังคนคุณภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของระบบการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและดําเนินระบบการเตรียมและ
บริหารจัดการกําลังคนคุณภาพในส่วนราชการได ้

วันและเวลาฝึกอบรม 
  วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้อง 3110 อาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝกึอบรม (รับจํานวน 20* - 35 คน) 
1. ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ และปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ระดับนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ป ีนับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรม 
2. คาดว่าจะได้รับมอบหมาย/ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันที่เก่ียวกับการเตรียมและ/หรือการ

บริหารกําลังคนคุณภาพในภาพรวมหรือด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ การวางแผนกําลังคนคุณภาพผ่านกลไกการจัดสรรทุน
รัฐบาล/การจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ์ การขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง/ระบบการบริหาร
กําลังคนคุณภาพของส่วนราชการ เป็นต้น  

3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหัวหน้างานยินยอมที่จะร่วมกิจกรรมติดตามการพัฒนา (Follow-up)  
5. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ หมวดวิชาการบริหารกําลังคนคุณภาพ 

(ระดับชํานาญการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
6. ผ่านการเรียน e-learning วิชา PC28 ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร หากถึงวันปิดรับสมัครแล้วยังไม่มีผล
การผ่านการเรียน e-learning ในวิชา PC23 จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 

รายละเอียดหมวดวิชาโดยสังเขป  
 หมวดวิชานี้ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการบริหารกําลังคนคุณภาพ ความสําคัญและจําเป็นของการ
บริหารกําลังคนคุณภาพกับบริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน รวมทั้งรูปแบบการบริหารกําลังคนคุณภาพของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 นอกจากนี้ ยังเน้นแนวทาง กระบวนการและเคร่ืองมือสนับสนุนในการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพใน
ภาพรวมของส่วนราชการ มีการฝึกปฏิบัติในข้ันตอนต่างๆ ของการบริหารกําลังคนคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผนกําลังคน
คุณภาพ (คุณสมบัติและจํานวน) การสรรหาและเลือกสรรกําลังคนคุณภาพ การพัฒนา การประเมินผล การบริหารจัดการ
กําลังคนคุณภาพอีกด้วย 

* หมายเหต ุ กรณีที่มีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมจํานวนน้อยกว่า 20 คน สํานักงาน ก.พ. จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจัดฝึกอบรม 
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เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพของสํานักงาน ก.พ. กําหนดข้ึนเพ่ือสร้างและพัฒนา            

นักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหน่งได้อย่างถูกต้อง โดยเน้น
หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้

 หลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย  

สําหรับระดับปฏิบัติการ 
1. เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายระหว่างการฝึกอบรม (ถ้ามี) ครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 
3. ได้คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
4. ได้คะแนนผลงานข้อเสนอไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80* 

 (รายละเอียดข้อเสนอเป็นไปตามท่ีแต่ละหมวดวิชากําหนด) 
* เฉพาะหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 101) เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมในส่วนของ
ผลงานข้อเสนอ จะอยู่ในรูปแบบของการนําผลการผ่านการฝึกอบรม e-learning เพ่ิมเติมอีก 5 วิชา ได้แก่   
 1) M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) PC13 จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคนรัฐ   
 3) PC16 วินัยข้าราชการพลเรือน   
 4) PC20 การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 5) PC27 การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR 

สําหรับระดับชํานาญการ และ ชํานาญการพิเศษ 
1. เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายระหว่างการฝึกอบรม (ถ้ามี) ครบถ้วน และตรงตามกําหนดเวลา 
3. ได้คะแนนผลงานข้อเสนอไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 (รายละเอียดข้อเสนอเป็นไปตามท่ีแต่ละหมวดวิชากําหนด) 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกเง่ือนไข จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่าน        

การฝึกอบรม   

ท้ังนี้ เม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรม และสํานักงาน ก.พ. ได้ประเมินผลการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จะทําการ
รายงานผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน กลับไปให้กับส่วนราชการทราบ ในรูปแบบของผล
คะแนนเป็นร้อยละ แยกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการผ่านการฝึกอบรม  

*********************** 
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ส่วนที่ 2 
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ข้อแนะนําสําหรับการเข้ารับการฝึกอบรม 
1.  การทํากิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย “ก่อน” การฝึกอบรม (Pre Work) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพได้กําหนดให้มีการมอบหมายงานหรือ
กิจกรรม (Pre Work) ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “ก่อน” การฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ให้มีความรู้พ้ืนฐานท่ีสามารถเข้าใจได้เองในเบื้องต้น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานกับการ
ฝึกอบรม  เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการทํางานจริง กับการฝึกอบรม รวมถึงเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ทบทวน หรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังจะเข้ารับการฝึกอบรม 
 ซึ่งการมอบหมายงานก่อนการฝึกอบรม (Pre Work) นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับมอบหมายเม่ือผ่านการ
คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องดาวน์โหลดเอกสาร Pre Work ผ่านระบบออนไลน ์
(รายละเอียดการมอบหมายงานเป็นไปตามแต่ละหมวดวิชากําหนด)  
 
2. ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม 

เพ่ือให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกท่านในการปฏิบัติตามข้อตกลง ดังนี้ 
 ด้านวิชาการ ในหลักสูตรอาจมีการมอบหมายงานวิชาการต่าง ๆ อาทิ  
  - การจัดทําและนําเสนอสรุปประเด็นสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาท่ีวิทยากรบรรยายไปแล้วในช่วงสิ้นสุด
การฝึกอบรมในแต่ละวัน   
  - การให้ความสนใจต่อเนื้อหาวิชา ร่วมการอภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนทัศนะตามความเหมาะสม 
และให้ความร่วมมือในการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นรายวิชาและรายหมวดวิชา   
  - การจัดทํางานข้อเสนอ ในช่วงท้ายของการฝึกอบรม ทุกหมวดวิชาจะมีการมอบหมายงานข้อเสนอ 
โดยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม (คะแนนข้อเสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมควร
ดําเนินการจัดทําและส่งให้สํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาท่ีกําหนด งานข้อเสนอนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ทบทวนและประมวลองค์ความรู้จากการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยสะท้อนให้
เห็นถึงการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจรงิอีกด้วย 

ด้านระยะเวลา 
กําหนดเวลาการฝึกอบรม   
• 08.30 – 09.00 น. และ 12.45 – 13.00 น.  ช่วงเวลาการลงทะเบยีน   

• 09.00 – 16.00 น.  ชว่งเวลาการฝึกอบรม 
การหยุดพักระหว่างการฝึกอบรม 

• ช่วงเช้า   ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. / ช่วงบ่าย  ระหว่างเวลา 14.30 – 14.45 น. 
การหยุดพักกลางวัน   

• ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. 
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การเข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติราชการ ดังนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท่ีกําหนด โดยต้องลงชื่อในใบลงเวลาท่ีจัดเตรียมไว้ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย ในแต่ละวัน  

ท้ังนี้ กรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาอยู่ในห้องฝึกอบรมไม่ถึงก่ึงหนึ่งของช่วงเวลา สํานักงาน ก.พ. จะนับ
จํานวนระยะเวลาเข้ารับการอบรมตามความเป็นจริง   

ด้านพฤติกรรม 
การใช้โทรศัพท์ในห้องฝึกอบรม  โปรดตั้งสัญญาณเป็นระบบสั่น และรับโทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม  

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนวิทยากรและผู้เข้าฝึกอบรมท่านอ่ืน  
 การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.  www.ocsc.go.th หัวข้อ  “การพัฒนาข้าราชการ” เลือก “หลักสูตร
นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”   
 การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากมุ่งส่งเสริม
การพัฒนาโดยเรียนรู้จากวิทยากรและจากเอกสารวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน ยังเป็นอีกปัจจัยสําคัญของความสําเร็จของการฝึกอบรม  
 ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรม อันเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
อาจอาศัยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างเครือข่ายได้ อาทิ facebook หรือ line  เป็นต้น  
 การกล่าวขอบคุณวิทยากร เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงควร
มอบหมายผู้แทนในการกล่าวขอบคุณวิทยากรเม่ือสิ้นสุดการบรรยาย  
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การเรียน e-learning 
 
 ในปี 2558 ได้กําหนดให้นําผลการผ่านการเรียน e-learning ของสํานักงาน ก.พ. มาใช้ประกอบการ
พิจารณาการสมัคร หรือ เป็นเงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม ในบางหมวดวิชา (ดูท่ีรายละเอียดรายหมวดวิชา)  
ซึ่งการเรียน e-learning มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ช่วงเวลาการอบรม 
รุ่น รุ่นท่ี 1/2558 รุ่นท่ี 2/2558 รุ่นท่ี 3/2558 รุ่นท่ี 4/2558 
รับสมัคร 16 ธ.ค. – 19 ม.ค. 1 ก.พ. – 7 มี.ค. 1 เม.ย. – 5 พ.ค. 1 มิ.ย. – 5 ก.ค. 
อบรม 16 ธ.ค. – 26 ม.ค. 1 ก.พ. – 14 มี.ค. 1 เม.ย. – 12 พ.ค. 1 มิ.ย. – 12 ก.ค. 
ประกาศผล 
พิมพ์ใบประกาศ 

10 – 28 ก.พ. 1 – 30 เม.ย. 1 – 30 มิ.ย. 1 – 31 ส.ค. 

2. วิธีการรับสมัคร  
 ข้ันตอนท่ี 1 เข้าเว็บไซต์ สํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th  
 ข้ันตอนท่ี 2 เลือกหัวข้อ “การพัฒนาข้าราชการ”  
 ข้ันตอนท่ี 3 เลือกหัวข้อ “e-Learning” 
 ข้ันตอนท่ี 4 เลือกหัวข้อ “คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต”์ 
 ข้ันตอนท่ี 5 กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (สําหรับผู้ท่ีเคยลงทะเบียนแล้ว) หรือ 
   ลงทะเบียนใหม่ (สําหรับผู้ท่ีเข้ามาลงทะเบียนเรียน e-Learning เป็นครั้งแรก) 
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ส่วนที่ 3 
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การรับสมัครฝึกอบรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้กําหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เฉพาะในหมวดวิชา

ความรู้หลัก จํานวน 11 ครั้ง ฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี ้

กําหนดการรับสมัคร  
หมวดวิชาระดับปฏิบัติการ 
 

ลําดบั
ที ่

หมวดวิชา กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการคัดเลือก 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม 

1 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57  30 ธ.ค. 57 14 – 15 ม.ค. 58 
2 การบริหารผลงาน  27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 9 ม.ค. 58 9 – 13 ก.พ. 58 
3 การสรรหาและเลือกสรร  27 พ.ย. 57 – 30 ม.ค. 58 9 ก.พ. 58 9 – 13 ม.ีค. 58 
4 วนิัยและจรรยาบรรณด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  
27 พ.ย. 57 – 16 เม.ย. 58  20 เม.ย. 58 18 – 22 พ.ค. 58 

5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  27 พ.ย. 57 – 30 เม.ย. 58 8 พ.ค. 58 15 - 19 ม.ิย. 58 

 
หมวดวิชาระดับชํานาญการ 
ลําดบั
ที ่

หมวดวิชา กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการคัดเลือก 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม 

1 การสรรหาและเลือกสรร  27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 9 ม.ค. 58 10 – 13 ก.พ. 58 
2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล :  

การสอนงานเพื่อการปรับปรุง 
27 พ.ย. 57 – 30 ม.ค. 58 9 ก.พ. 58 17 - 19 ม.ีค. 58 

3 การบริหารตําแหน่งและวางแผนกําลังคน : 
แนวทางปฏิบัติมาตรการบริหารจัดการ
อัตรากําลังปกต ิ

27 พ.ย. 57 – 30 เม.ย. 58 8 พ.ค. 58 9 – 11 ม.ิย. 58 

4 การบริหารตําแหนง่และวางแผนกําลงัคน : 
การจดัโครงสร้างสว่นราชการและการกําหนด
ตําแหน่ง 

27 พ.ย. 57 – 30 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 7 – 9  ก.ค. 58 

5 การบริหารกําลังคนคุณภาพ  27 พ.ย. 57 – 30 พ.ค. 58 8 มิ.ย. 58 21 - 23 ก.ค. 58 

 
หมวดวิชาระดับชํานาญการพิเศษ 
ลําดบั
ที ่

หมวดวิชา กําหนดการ 
รับสมัคร 

กําหนดการ 
แจ้งผลการคัดเลือก 

กําหนดการ 
ฝึกอบรม 

1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล :  
การสอนงานเพื่อการปรับปรุง  

27 พ.ย. – 26 ธ.ค. 57 30 ธ.ค. 57 20 – 21 ม.ค. 58 
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วิธกีารรับสมัคร 
1. สํานักงาน ก.พ. แจ้งส่วนราชการเรื่องการรับสมัครหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
2. ส่วนราชการดําเนินการดังนี้ 

(1)  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในแต่ละหมวดวิชา เพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่จํากัดจํานวน  

(2)  แจ้งรหัสผ่านของหมวดวิชาสําหรับการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการอบรมทราบ โดยสํานักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้ท่ีได้รับรหัสผ่านเป็นผู้ท่ีได้รับ
อนุมัตจิากส่วนราชการให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแลว้ 

(3)  ให้ผูส้มัครเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยเฉพาะ
รายละเอียดงานท่ีรับผิดชอบ ทางระบบลงทะเบียนกลางท่ี http://register.ocsc.go.th ภายในกําหนดเวลาปิดรับสมัคร
ของแต่ละหมวดวิชา  

3.  สํานักงาน ก.พ. พิจารณาเฉพาะผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อมูลท่ีกรอกผ่านระบบ
ออนไลน์เท่านั้น และในกรณีท่ีมีผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่าจํานวนผู้เข้าอบรมท่ีกําหนดไว้ในแต่ละ
หมวดวิชา สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาตัดสินจากข้อมูลสําคัญท่ีจําเป็นของแต่ละหมวดวิชา 

4.  สํานักงาน ก.พ. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหมวดวิชา โดยสามารถติดตาม
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 3 ช่องทาง คือ 

1) เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th เลือกเมนู “การพัฒนาข้าราชการ” หัวข้อ                
“นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” เลือก “ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม”  

2) ระบบลงทะเบียนกลาง  http://register.ocsc.go.th   
3) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ถึงส่วนราชการ 

 

การกรอกข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 
1. ข้อแนะนําในการกรอกข้อมูล 

1.1  ควรกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดงาน ในส่วนของ “ประวัติการดํารง
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญท่ีใช้สําหรับการพิจารณาคัดเลือก  

 *ข้อแนะนําสําหรับการกรอกประวัติตําแหน่งฯ* 
� ควรระบุรายละเอียดงานท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน  อาทิ งานประเภท “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ให้

ระบุให้ชัดเจนว่ารับผิดชอบในส่วนใด เช่น “วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการใน
กรม, จัดฝึกอบรมหลักสูตร XXX, เป็นวิทยากรเรื่องYYY, ประมวลผลแบบประเมินวิทยากร”  เป็นต้น 

� กรณีท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ. หรือคณะกรรมการ คณะใดขอให้ระบุมาด้วยในช่อง “รายละเอียด” 
� กรณีท่ีในช่วงเวลาเดียวกันมีหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่า 1 ประเภทงาน ให้ท่านบันทึกข้อมูลตาม

จํานวนประเภทงานให้ครบถ้วน  
1.2  สามารถใช้ Web Browser ได้ทุกประเภท (อาทิ IE Firefox และ Chrome) แต่เพ่ือการแสดงผล

หน้าจอท่ีชัดเจนท่ีสุดแนะนําให้ใช้ Chrome  
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2. ข้ันตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 

ข้ันตอนท่ี 1 เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกลาง ท่ี  http://register.ocsc.go.th 

ข้ันตอนท่ี 2 ลงทะเบียน 
  2.1 กรณีท่ีเคยลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว : ให้เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดิม 

2.2 กรณีท่ีไม่เคยลงทะเบียนผู้ใช้ : ให้ลงทะเบียนเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ โดยใช ้เลข ID 13 หลัก 
อีเมล ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ สังกัด และตําแหน่งปัจจุบัน   

ข้ันตอนท่ี 3 กรอกข้อมูล “ประวัติเพิ่มเติม” 
3.1 กรณีท่ีเคยสมัครหลักสูตร HR Pro : ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  
3.2 กรณีผู้สมัครใหม่ : กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการย้ายสายงาน (ถ้ามี)          
ประวัติการทํางานในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประวัติการฝึกอบรม  

ข้ันตอนท่ี 4 เลือกหมวดวิชาท่ีต้องการสมัคร 
4.1 เม่ือเข้าสู่หน้าจอของหมวดวิชาท่ีต้องการสมัคร ให้เลือก “ลงทะเบียนหลักสูตร”  
4.2 กรอก “รหัสผ่าน” ของหมวดวิชาท่ีสมัคร (สํานักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้ท่ีได้รับรหัสผ่านของ
หมวดวิชา คือผู้ท่ีส่วนราชการอนุมัติให้สมัครเข้าฝึกอบรมในหมวดวิชานั้นแล้ว) 
4.3 กรอก “ความคาดหวัง” จากการฝึกอบรมในหมวดวิชานั้น  

ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจสอบรายช่ือ 
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครได้ท่ีรายชื่อผู้สมัครของหมวดวิชา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน   
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สํานักงาน ก.พ. 
โทร.  02 547 1772, 1781, 1802, 2040 
ท่ีอยู่  47/111  ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรสาร 02 547 1752 
มือถือ 061 880 3435  
อีเมล hrpro@ocsc.go.th 
เว็บไซต ์ www.ocsc.go.th 
  (เลือกหัวข้อ “การพัฒนาข้าราชการ” >> “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”) 
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วิธีการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ข้อแนะนําในการกรอกข้อมูล 
1. ควรกรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดงาน ในส่วนของ  “ประวัตกิารทํางาน

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญท่ีใช้สําหรับการพิจารณาคัดเลือก  
2. ผู้ท่ีจะสามารถกรอกข้อมูลได้ จะต้องได้รับ “รหัสผ่าน” ของหมวดวิชาท่ีสมัคร (ส่วนราชการจะแจ้ง

รหัสผ่านให้เฉพาะผู้ท่ีส่วนราชการอนุมัติให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น) 
3. สามารถใช้ Web Browser ได้ทุกประเภท (อาทิ IE Firefox และ Chrome) แต่เพ่ือการแสดงผล

หน้าจอท่ีชัดเจนท่ีสุดแนะนําให้ใช้ Chrome  
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ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ 1 1 1 1 ::::    เขาสูระบบลงทะเบยีนกลาง ที่เขาสูระบบลงทะเบยีนกลาง ที่เขาสูระบบลงทะเบยีนกลาง ที่เขาสูระบบลงทะเบยีนกลาง ที่     http://register.ocsc.go.th 

ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ 2 2 2 2 : : : : ลงทะเบียนเขาใชงานลงทะเบียนเขาใชงานลงทะเบียนเขาใชงานลงทะเบียนเขาใชงาน    
2.1 กรณีท่ีเคยมีการลงทะเบียนแล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน 

(Password) ส่วนตัวของท่าน 
2.2 กรณีท่ีเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก (ไม่เคยมีการลงทะเบียน) ให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่” และ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ คือ 

� ข้อมูล Login  : ชื่อผู้ใช้ (Username)  หมายถึง เลขบัตรประชาชน 13 หลัก/ อีเมล/ รหัสผ่าน (password) 
หมายถึง รหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยต้องไม่น้อยกว่า 4 หลัก (เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข) 

� ข้อมูลพ้ืนฐาน : เพศ/ คํานําหน้าชื่อ/ ชื่อ/ นามสกุล/ วันเดือนปเีกิด (ค.ศ.)/ หมายเลขโทรศัพท์/ มือถือ 

� ข้อมูลสังกัด : กระทรวง / กรม / จังหวัด 

� ข้อมูลตําแหน่ง : ประเภทบุคลากร / ประเภทตําแหน่ง / ระดับตําแหน่ง / ตําแหน่งข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้ันตอนและข้อแนะนําในการกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง 
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ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  3333    : : : :     กรอกขอมูลกรอกขอมูลกรอกขอมูลกรอกขอมูล    ““““ประวัตเิพ่ิมเตมิประวัตเิพ่ิมเตมิประวัตเิพ่ิมเตมิประวัตเิพ่ิมเตมิ” ” ” ”     
3.1 กรณีท่ีเคยสมัครหลักสูตร HR Pro : ให้ผู้สมัครปรับปรงุข้อมูลส่วนนี้ใหค้รบถ้วนและเป็นปัจจุบันท่ีสุด  
3.2 กรณีผู้สมัครใหม่ : กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการย้ายสายงาน (ถ้ามี) ประวัติการทํางานใน

ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประวัติการฝึกอบรม  
ข้อมูลท่ีใช้ในการกรอกประวัติเพิ่มเติม มีดังนี้ 
1. ประวัติการศึกษา : ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับละไม่เกิน 1 สาขา และ

หากในระดับเดียวกันมีมากกว่า 1 สาขา ขอให้กรอกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับด้าน HR มากท่ีสุด 
2. ประวัติการย้ายสายงาน : การย้ายสายงานจากสายงานอ่ืนก่อนการดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

(กรณีท่ีเคยมีการย้ายสายงาน) 
3. ประวัติตําแหน่ง : หมายถึงประวัติการดํารงตําแหน่งสายงาน “นักทรัพยากรบุคคล” ข้อมูลส่วนนี ้          

เป็นข้อมูลสําคัญท่ีใช้สําหรับการพิจารณาคัดเลือก ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนนี้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็นจริงท่ีสุด โดยระบุเดือน/ปี (พ.ศ.) ระยะเวลา  สังกัด ประเภทงาน (หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก) 
และรายละเอียดในความรับผิดชอบของงานนั้น โดยเริ่มจากปัจจุบัน – อดีต 

 *ข้อแนะนําสําหรับการกรอกประวัติตําแหน่งฯ* 
� กรณีท่ีมีข้อมลูการทํางานในตําแหนง่นักทรัพฯ มากกว่า 1 ชุดข้อมลู สามารถเลือก “เพ่ิมรายการ” และกรอกข้อมลู

ชุดถัดไปได ้ 
� กรณีท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ. หรือคณะกรรมการ คณะใดขอให้ระบุมาด้วยในช่อง “รายละเอียด” 
� กรณีท่ีในช่วงเวลาเดียวกันมีหน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่า 1 ประเภทงาน ให้ท่านบันทึกข้อมูลตามจาํนวนประเภทงาน  
 ตัวอย่าง ในช่วง ม.ีค. 55 – เม.ย. 56 รับผิดชอบงาน 2 ประเภท คือสรรหาและเลือกสรร และ การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ให้ท่านบันทึกข้อมลู 2 ครั้ง โดย 
 ครั้งท่ี 1 : 03/2555 รวมระยะเวลา 1ปี 1เดอืน ประเภทงาน “สรรหาและเลือกสรร” รายละเอียด “การจดั

สอบแข่งขัน เข้ารับราชการ  ตรวจสอบคณุวุฒิผูส้มคัรเข้ารับราชการ” 
 ครั้งท่ี 2 : 03/2555 รวมระยะเวลา 1ปี 1เดอืน ประเภทงาน “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” รายละเอียด “จัดหา

หลักสตูรและจดัฝึกอบรมให้ข้าราชการในกรม เปน็วิทยากร ประมวลผลแบบประเมินวิทยากร”  

4. ประวัติการฝึกอบรม : ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพของสํานักงาน ก.พ.         
ให้ระบุชื่อหลักสูตรท่ีเคยเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเดือนและปีท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้เลือก “บันทึก” ระบบจะบันทึกข้อมูลท่ีกรอกแล้งลงในฐานข้อมูลการสมัคร 
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ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  ขัน้ตอนที่  4 4 4 4 : : : : เลือกหมวดวิชาที่ตองการสมัครเลือกหมวดวิชาที่ตองการสมัครเลือกหมวดวิชาที่ตองการสมัครเลือกหมวดวิชาที่ตองการสมัคร        
4.1 เลือกเมนู “หลักสูตรท้ังหมด” หน้าจอจะปรากฏรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมท้ังหมดของสํานักงาน ก.พ. 

ท่ีรับสมัครผ่านระบบลงทะเบียนกลาง ให้เลือกเมนู “ HR Pro” และกด Apply หน้าจอจะปรากฏ
เฉพาะรายชื่อหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพในหมวดวิชาต่างๆ 

4.2   คลิ๊กอ่านรายละเอียดในหมวดวิชาท่ีท่านจะสมัคร และคลิ๊ก “ลงทะเบียนหลักสูตรนี”้ 
4.3 กรอก “รหัสผ่าน” ของหมวดวิชาท่ีสมัคร (สํานักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้ท่ีได้รับรหัสผ่านของหมวดวิชา 

คือผู้ท่ีส่วนราชการอนุมัติให้สมัครเข้าฝึกอบรมในหมวดวิชานั้นแล้วท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะไม่แจ้ง
รหัสผ่านให้กับผู้สมัครโดยตรง) 

4.4 กรอก “ความคาดหวัง” จากการฝึกอบรมในหมวดวิชานั้น  
4.5 กด “บันทึกรายการ” เป็นการสิ้นสุดการสมัครหมวดวิชานั้น 
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ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ ขัน้ตอนที่ 5 5 5 5 : : : : ตรวจสอบรายชื่อการสมัครตรวจสอบรายชื่อการสมัครตรวจสอบรายชื่อการสมัครตรวจสอบรายชื่อการสมัคร    
  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครฯ ได้โดยเลือกหัวข้อ “หลักสูตรของฉัน”   หน้าจอจะ
ปรากฏรายการหลักสูตรท่ีท่านสมัครผ่านระบบฯ ไปแล้ว และสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ท่ีรายชื่อ
ผู้สมัครของหมวดวิชา 
 

หมายเหตุ   
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้ทาง www.ocsc.go.th เลือก “การพัฒนาข้าราชการ”                 
เลือก “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” และเลือก “การรับสมัคร ปี 2558” 




