
โครงการพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
โดย การอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) 
เรื่อง “การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ” 

ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561  
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
3. หลักการและเหตุผล 

สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐโดยภาพรวมของประเทศ โครงการพัฒนาก าลังคนภาครัฐด้วยการ
เรียนรู้ทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญดังกล่าว โครงการฯ เริ่มต้นต้ังแต่ปี 2546 เพ่ือรองรับมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2546 "...ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ประสานและเป็นแม่ข่ายการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์ที่ เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
บริหารจัดการแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ส านักงาน ก.พ. จึงได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยระบบ
การพัฒนาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ที่มีรูปแบบและวิธีด าเนินการที่เป็นมาตรฐาน นับแต่นั้นมา 

หลักสูตร HRD e-Learning เป็นผลผลิตที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระ และพัฒนารูป
แบบอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด โดยค านึงถึงความต้องการร่วมในการพัฒนาของข้าราชการที่สามารถครอบคลุมการ
พัฒนาในทุกระดับและทุกประเภทต าแหน่ง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน e-Learning ที่หลากหลาย พร้อม
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นของข้าราชการ 4.0 อีกทั้งยังสนับสนุน
ความเป็นโลกาภิวัฒน์ ด้วยบทเรียนที่เก่ียวกับอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ 
"เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการ"  
 4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้และทราบถึงความส าคัญ ของการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการที่
ส านักงานฯจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
5. ลักษณะโครงการ 

เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยการอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) 
ผ่านระบบออนไลน์ของ ส านักงาน ก.พ. 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. วิทยากร  

- 
8. หัวข้อการอบรม  

การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ 
9. วัน เวลา และสถานท่ี 

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 



10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ ประกอบด้วย  ทักษะ

การตัดสินใจและแก้ปัญหา,ทัศนคติที่ดีต่อการท างานภาครัฐ, ความเชื่อม่ันในตนเอง , ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), การ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน, การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน, ความขัดแย้งกันระหว่าง, ประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม, มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม, ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ, การบริการที่เป็น
เลิศ, คุณธรรมส าหรับข้าราชการ , บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา , การเป็น
ข้าราชการ , การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง , การสร้าง
วิสัยทัศน์เพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย และเศรษฐกิจพอเพียง น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  
 
๑1.ผู้เสนอโครงการ  ………………………………………… 

(นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

 
 
๑2.ผู้เห็นชอบโครงการ  ………………………………………… 

  (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์) 
                สัตวแพทย์อาวุโส 

 
 
๑3.ผู้อนุมัติโครงการ   ………………………………………… 

   (นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์) 
               ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หัวข้อท่ีก าหนดส าหรับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบท่ี 2/2561 ตามตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จใน

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ  

E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

E02 :: ทัศนคติที่ดีต่อการท างานภาครัฐ  

E03 :: ความเชื่อม่ันในตนเอง  

E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  

E05 :: การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน  

E06 :: การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  

E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม  

E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  

E11 :: การบริการที่เป็นเลิศ  

E12 :: คุณธรรมส าหรับข้าราชการ  

E13 :: บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

E14 :: การเป็นข้าราชการ  

E15 :: การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

E16 :: เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง  

E17 :: การสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย  

EC01 :: เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

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

 
 

 



แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ บนสื่อสังคมออนไลน์” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี  2 มีนาคม 2561 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่านมีความเข้าใจในหัวข้ออบรม มากน้อยเพียงใด 

ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามท่ีท่านคิดว่าเหมาะสม (ให้น าคะแนน Pretest-Posttest จากระบบมากรอก) 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Pretest           

Posttest           

 

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เนื้อหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ด ี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง      

4.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรม      

 
4.หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม         

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมอบรมคร้ังนี้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................................. 



ภาพถ่ายการสาธิตการเข้าใช้งาน การอบรมด้วยบทเรียนอิเลก็ทรอนกิส ์ 
(HRD e-Learning) ผ่านเว็บไซต์ของ ก.พ.ร. 

 

       
 

       
 

       
 

       


