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แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567) 

 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567) มีความ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ปี ของ สทนช. (พ.ศ. 2564-2567) และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาข้าราชการของภาครัฐที่มุ่งปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร (HRD) ในระยะยาว ด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนและการพัฒนาด้วย
เครื่องมืออื่นๆ ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร โดยวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอ่ืนๆ ที่
จำเป็นตามตำแหน่งงานของบุคลากรบนพื ้นฐานของหลักสมรรถนะ (Competency) ซึ ่งครอบคลุมถึง
สมรรถนะร่วมของบุคลากร สทนช. (ONWR Common Competency) สมรรถนะทุกด้านของข้าราชการ
ตามท่ี ก.พ. กำหนดไว้ สมรรถนะสำหรับการพัฒนาข้าราชการไทยเพ่ือขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 และทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับตำแหน่ง อีกทั ้งยังนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
สทนช. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567) ได้กำหนดให้
มี 5 โครงการ และมีหลักสูตร/กิจกรรมภายใต้โครงการ พร้อมทั ้งระบุประมาณการงบประมาณ (ต่อปี) 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ระดับเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ อีกทั้งจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการรายปี (ภายใต้งบประมาณประจำปีของ สทนช.) โดย
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ที่จำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กร และนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอ่ืนๆ เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และองค์กร 

โดยขอนำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ สทนช. 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทนช. 
“มุ่งมั่นพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานอย่างมืออาชีพระดับสากล พร้อมมีชีวิตที่มีความสขุอย่างสมดลุ ด้วยจิตสำนึกรักองค์กร” 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
องค์กรที่สร้างการเปลี่ยนผ่าน 

สู่ยุค 4.0 

1.1 หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู ่
ยุค 4.0” 
1.2 หลักสูตร “กลยุทธ์การนำองคก์รสู่
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทลั” 
1.3 หลักสูตร “นวัตกรรมการ
บริหารงานเชิงรุก-บรหิารคนเชิง
สร้างสรรค์”  
1.4 หลักสูตร “การเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นผู้นำทีมยุคใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ” 

3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สทนช. 

2. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด

รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดองค์กร 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นธรรม 

2.1 หลักสูตร “แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยา่งเป็นธรรมบน
พ้ืนฐานของสมรรถนะตามตำแหนง่
งาน” 
2.2 หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารผล
การประเมินกับทีมงานเพื่อการพัฒนา
ผลงานให้มีประสิทธิภาพ” 
2.3 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจใน
การกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่เช่ือมโยง
กับตัวช้ีวัดองค์กร” 

 4. โครงการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
ในยุคดิจิทัล 

4.1 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานท่ีสำคัญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยดีิจิทัล และแนวทาง
การเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล” 
4.2 หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการ
ทำงาน และสรา้งคุณค่าในงานบรกิาร
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล” 
4.3 หลักสูตร “การนำองค์กรสู่การ
เปลี่ยนผ่านในยุคดจิิทัลด้วยการเลอืกใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสม” 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะร่วม 
ของบุคลากร สทนช.  

(ONWR Common Competency) 
เพ่ือสร้างความสำเร็จร่วมกัน 

5.1 หลักสูตร “การพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการเสรมิสร้างสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของ สทนช.” 
5.2 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารจดัการ (Managerial 
Competency) เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้นำทุกระดับของ 
สทนช.” 
5.3 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะ 
ในงานเฉพาะด้าน (Functional 
Competency) นำการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จ” 

3.1 หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ระเบียบสำหรับขา้ราชการ” 
3.2 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้และทกัษะ
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน (MS Office)” 
3.3 หลักสูตร “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และการนำเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล” 
3.4 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษ (พูด ฟัง อ่าน เขียน) สำหรับการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล” 
3.5 หลักสูตร “แนวทางการพัฒนางานแบบ
บูรณาการที่ช่วยสร้างผลงานคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง” 
3.6 หลักสูตร “การบริหารราชการสู่
ความสำเร็จยุคดิจิทัล” 
3.7 หลักสูตร “การปฏิบัติราชการเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 
4.0” 
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แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2564-2567) 
 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทนช.  
“มุ่งมั่นพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศในการทำงานอย่างมืออาชีพระดับสากล พร้อมมีชีวิตที่มีความสุขอย่างสมดุล ด้วยจิตสำนึกรักองค์กร” 

 

 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 

ประมาณการงบประมาณ: ตามนโยบายองค์กร 
วัตถุประสงค์: 
(1) ยกระดับขีดความสามารถของผู้นำด้านการบริหารองค์กรในยุค 4.0 
(2) พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
สู่ความสำเรจ็ 
(3) เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้นำให้บุคลากรรุ่นใหม่เตรียมพร้อมปฏิบัติงานใน
ระดับบริหารได ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs): 
(1) ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
(2) ร้อยละ…ของผลการประเมินทีเ่พิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) ตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับเป้าหมาย: ระดับ 4-5 
ผู้รับผิดชอบ:  (1) กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล (2) ผู้อำนวยการ และผูเ้กี่ยวข้องของทุก สนง./ศูนย์/กอง/กลุ่ม 
และ (3) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร 

หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สร้างการเปลีย่นผ่านสูยุ่ค 4.0” o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 

                

1.2 หลักสูตร “กลยุทธ์การนำองคก์รสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล” o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช.  
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 

                

1.3 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารงานเชิงรุก-บริหารคนเชิงสร้างสรรค์”  o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก.                 
1.4 หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทีมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ” o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก.                 
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หมายเหตุ:  
1. ดูรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และระดับเป้าหมาย ได้จากตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ 14 
2. ดูรายละเอียดการพัฒนาด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ จากตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) หน้าที่ 15-18 
3. ดูรายละเอียดหลักสูตรในโครงการที่ 1 หน้าที่ 20-24 

การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การพัฒนาด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ  การประเมินผล 

 การฝึกอบรมภายใน  
 การฝึกอบรมภายนอก 

 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
 การหมุนเวียนงาน   
 การเป็นพ่ีเลีย้ง  
 การดูงานนอกสถานท่ี  
 การสอนงาน 

 การมอบหมายโครงการ  
 การประชุม/สมัมนา  
 การเพิ่มคณุค่าในงาน  
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 การติดตาม/สังเกต 

 Pre-test/Post-test 
 การพิจารณาผลงาน 
 การสังเกต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
(1) บุคลากรที่มีบทบาทเป็นผู้บริหารมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในด้านความเป็นผู้นำในลักษณะต่างๆ อีกทัง้มีแนวทางการบริหารงานด้วยรปูแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่อาจจะเกดิ
การเปลีย่นแปลง พร้อมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานท่ีจะช่วยนำองค์กรไปสูค่วามสำเรจ็ไดภ้ายใตส้ถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรในยุคดิจิทัล 
(2) บุคลากรรุ่นใหม่ที่มศีักยภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะก้าวสูต่ำแหน่งงานในระดับบริหาร ทำให้การบรหิารงานมคีวามต่อเนื่อง และช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานท้ังในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 
(3) บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และมคีวามรูส้ึกดีต่อองค์กรที่เห็นถึงความสำคญัในการพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสูต่ำแหนง่งานท่ีสูงขึ้น ทำให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ส่งผลให้องค์กรสามารถรักษาจูงใจบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถไว้ให้คงอยูก่ับองค์กรได ้
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2. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดองค์กร และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

ประมาณการงบประมาณ: ตามนโยบายองค์กร 
วัตถุประสงค:์ 
(1) ส่งเสริมใหผู้้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบตัิงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
บนพ้ืนฐานของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน  
(2) สนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรคร์ะหว่างผู้ประเมินผลและผูถู้กประเมินผล   
(3) เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด
หน่วยงาน และตัวช้ีวัดองค์กร  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs): 
(1) ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
(2) ร้อยละ…ของผลการประเมินทีเ่พิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) ตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับเป้าหมาย: ระดับ 4-5 
ผู้รับผิดชอบ:  (1) กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล (2) ผู้อำนวยการ และผูเ้กี่ยวข้องของทุก สนง./ศูนย์/กอง/กลุ่ม 
และ (3) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร 

หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.1 หลักสูตร “แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรมบนพ้ืนฐาน
ของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน” 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช.  
o บุคลากรระดบั ชพ. 

                

2.2 หลักสูตร “เทคนคิการสื่อสารผลการประเมินกับทีมงานเพื่อการพัฒนาผลงานให้
มีประสิทธิภาพ” 

o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

2.3 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่เช่ือมโยงกับ
ตัวช้ีวัดองค์กร”   

o บุคลากรระดบั ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 
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หมายเหตุ:  
1. ดูรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และระดับเป้าหมาย ได้จากตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ 14 
2. ดูรายละเอียดการพัฒนาด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ จากตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) หน้าที่ 15-18 
3. ดูรายละเอียดหลักสูตรในโครงการที่ 2 หน้าที่ 25-27

การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การพัฒนาด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ  การประเมินผล 

 การฝึกอบรมภายใน  
 การฝึกอบรมภายนอก 

 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
 การหมุนเวียนงาน    
 การเป็นพ่ีเลีย้ง  
 การดูงานนอกสถานท่ี  
 การสอนงาน 

 การมอบหมายโครงการ  
 การประชุม/สมัมนา  
 การเพิ่มคณุค่าในงาน   
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 การติดตาม/สังเกต 

 Pre-test/Post-test  
 การพิจารณาผลงาน 
 การสังเกต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
(1) บุคลากรที่มีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอยา่งเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน และสามารถช้ีแจงหลักของการประเมินต่อผู้ถูกประเมินผล
ได้อย่างชัดเจน  
(2) บุคลากรที่มีบทบาทเป็นผู้ประเมินผลมีแนวทางการสื่อสารเชิงบวกให้ผู้ถูกประเมินผลเข้าใจในผลการประเมินประจำปี และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ถกูประเมิน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา
ผลการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
(3) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของตัวช้ีวัดรายบุคคล และตัวช้ีวัดองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลสำเรจ็ตามตัวช้ีวัดรายบุคคล ซึ่งจะ
สร้างผลลัพธ์ทีต่อบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กร 
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3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สทนช. 

ประมาณการงบประมาณ: ตามนโยบายองค์กร 
วัตถุประสงค์: 
(1) พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของข้าราชการตามกรอบสมรรถนะที่ 
สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่ ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน ความรู้
เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ  
การคำนวณ และการจัดการข้อมูล 
(2) พัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ 5 ด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม 
(3) พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการ 6 ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นำ 
วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน การควบคุม
ตนเอง การสอนงาน และการมอบหมายงาน 
(4) พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
(Change-Collaboration-Creative-Corruption free) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs): 
(1) ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
(2) ร้อยละ…ของผลการประเมินทีเ่พิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) ตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับเป้าหมาย: ระดับ 4-5 
ผู้รับผิดชอบ:  (1) กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล (2) ผู้อำนวยการ และผูเ้กี่ยวข้องของทุก สนง./ศูนย์/กอง/กลุ่ม 
และ (3) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร 

หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.1 หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบยีบสำหรับข้าราชการ” o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

3.2 หลักสูตร “การพัฒนาความรูแ้ละทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน (MS Office)” 

o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

3.3 หลักสูตร “การวิเคราะห์และจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล” 

o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 
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หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.4 หลักสูตร “การพัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ (พูด ฟัง อ่าน เขียน) 
สำหรับการปฏิบตัิงานในยุคดิจิทลั” 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

3.5 หลักสูตร “แนวทางการพัฒนางานแบบบูรณาการที่ช่วยสร้างผลงานคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง” 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

3.6 หลักสูตร “การบริหารราชการสู่ความสำเร็จยคุดิจิทัล” 
 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 

                

3.7 หลักสูตร “การปฏิบตัิราชการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 
4.0” 
 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การพัฒนาด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ  การประเมินผล 

 การฝึกอบรมภายใน  
 การฝึกอบรมภายนอก 

 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
 การหมุนเวียนงาน    
 การเป็นพ่ีเลีย้ง  
 การดูงานนอกสถานท่ี  
 การสอนงาน 

 การมอบหมายโครงการ  
 การประชุม/สมัมนา  
 การเพิ่มคณุค่าในงาน  
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 การติดตาม/สังเกต 

 Pre-test/Post-test 
 การพิจารณาผลงาน 
 การสังเกต 

 



 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)                     หน้าท่ี 9 

หมายเหตุ:  
1. ดูรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และระดับเป้าหมาย ได้จากตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ 14 
2. ดูรายละเอียดการพัฒนาด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ จากตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) หน้าที่ 15-18 
3. ดูรายละเอียดหลักสูตรในโครงการที่ 3 หน้าที่ 28-35

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
(1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามกรอบสมรรถนะที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถพัฒนาการทำงานให้เกดิประสิทธิภาพได้ เช่น การตอบขอ้สงสัยและให้คำแนะนำผู้อื่น
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายและกฎระเบียบราชการทีเ่กี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้คล่องแคล่ว การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ
ดิจิทัล และ/หรือ งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องการข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนการวิเคราะหเ์พื่อการตัดสินใจ การจดัการข้อมลูอยา่งเป็นระบบและนำเสนองานด้วยรูปแบบตาราง กราฟ Diagram 
และโมเดล/แบบจำลอง ต่างๆ ไดอ้ย่างชัดเจน การใช้ภาษาอังกฤษ (พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน) ในการส่งอีเมล์ หรือนำเสนอความคดิเห็นในท่ีประชุม/งานสัมมนาระดับนานาชาติ เป็นต้น 
(2) บุคลากรมีสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นต่อการปฏิบตัิงานเพียงพอท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานใหส้ำเร็จตามเปา้หมายของหน่วยงานและองค์กร พัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อประชาชนได้ มี
ความใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัตริาชการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จรยิธรรม และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่น 
(3) บุคลากรมีสมรรถนะทางการบริหารเพิม่มากข้ึน สามารถกำหนดทิศทาง หรือเป้าหมาย หรือกลยุทธ์การดำเนินงาน มีวสิัยทัศน์การทำงานท่ีเชื่อมโยงกับองค์กรปฏิบัติงานในสภาวะความกดดันได้ 
สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ สามารถสื่อสารและผลักดันนโยบายองค์กรสูก่ารปฏิบัตจิริง รวมถึงสามารถปรบัเปลี่ยนการบริหารงานให้ทันสมยัสอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถ
บริหารคนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเรจ็ 
(4) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล สามารถนำเสนอระบบงานใหม่ๆ ท่ีทันสมัย ประสานงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ราบรื่น 
และสามารถใช้ความสร้างสรรค์เพือ่สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองต่อทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมโปร่งใส ซื่อตรง และปลอดคอร์รปัชัน 
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4. โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล 

ประมาณการงบประมาณ: ตามนโยบายองคก์ร 
วัตถุประสงค์: 
(1) เสริมสร้างองค์ความรูด้้านดิจิทลัให้บุคลากร ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
และความเข้าใจในนโยบาย/กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลสำหรบัการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
(3) ส่งเสริมผู้นำในการนำความรูด้า้นดิจิทัลไปประยุกต์กับการวางแผน บริหาร
จัดการ นำองค์กร และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนผา่นในยุคดจิิทัล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs): 
(1) ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
(2) ร้อยละ…ของผลการประเมินทีเ่พิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) ตามหลักสูตรทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับเป้าหมาย: ระดับ 4-5 
ผู้รับผิดชอบ:  (1) กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล (2) ผู้อำนวยการ และผูเ้กี่ยวข้องของทุก สนง./ศูนย์/กอง/กลุ่ม 
และ (3) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร 

หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.1 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดจิิทัล และแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดว้ยเทคโนโลยีดจิิทัล” 

o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง.  

                

4.2 หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างคณุค่าในงานบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั” 

o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 

                

4.3 หลักสูตร “การนำองค์กรสู่การเปลีย่นผ่านในยุคดิจิทัลด้วยการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสม” 

o บุคลากรระดบั บส./บต./ทว. 
o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 

                

การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การพัฒนาด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ  การประเมินผล 

 การฝึกอบรมภายใน  
 การฝึกอบรมภายนอก 

 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
 การหมุนเวียนงาน   
 การเป็นพ่ีเลีย้ง  
 การดูงานนอกสถานท่ี  
 การสอนงาน 

 การมอบหมายโครงการ  
 การประชุม/สมัมนา  
 การเพิ่มคณุค่าในงาน  
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 การติดตาม/สังเกต 

 Pre-test/Post-test 
 การพิจารณาผลงาน 
 การสังเกต 
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หมายเหตุ:  
1. ดูรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และระดับเป้าหมาย ได้จากตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ 14 
2. ดูรายละเอียดการพัฒนาด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ จากตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) หน้าที่ 15-18 
3. ดูรายละเอียดหลักสูตรในโครงการที่ 4 หน้าที่ 36-38

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
(1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีับการทำงานไดม้ากยิ่งข้ึน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานเพื่อความ
มั่นคงปลอดภยั การใช้งานโปรแกรม/แอปพลิเคชัน การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการใช้โปรแกรมดิจิทลัสำหรับการวิเคราะห์งานประจำ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การ
ทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเช่ือมต่อการทำงานกับบุคคลอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น  
(2) บุคลากรสามารถการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และการให้บริการทุกภาคส่วนได้ เช่น การให้คำปรึกษากฎหมายทรัพยากรน้ำกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านแอพลิเคช่ัน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายของประเทศ การปรับปรุงการเข้าระบบฐานข้อมลูทรัพยากรบคุคลแบบ Real Time เป็นต้น 
(3) บุคลากรสามารถกำหนดทิศทาง และนโยบายการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลีย่นรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการที่ทันสมัยมากข้ึน เช่น การเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ การสื่อสารแบบทันทีผ่าน Social Media การพัฒนารูปแบบการทำงานให้เป็น Digital Workplace การทำงานร่วมกนัได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ
คลาวด์ (Cloud System) เป็นต้น  
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5. โครงการพัฒนาสมรรถนะร่วมของบุคลากร สทนช. (ONWR Common Competency) เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน 

ประมาณการงบประมาณ: ตามนโยบายองค์กร 
วัตถุประสงค์: 
(1) พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรใหส้ามารถนำไปใช้
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
(2) เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Managerial Competency) ของ
บุคลากรในฐานะที่เป็นผู้นำทีมงานให้สามารถนำทีมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
(3) เพิ่มพูนสมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional Competency) ของบุคลากร 
ให้สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงานให้บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs): 
(1) ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลกัสูตร 
(2) ร้อยละ…ของผลการประเมินทีเ่พิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) ตามหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับเป้าหมาย: ระดับ 4-5 
ผู้รับผิดชอบ:  (1) กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล (2) ผู้อำนวยการ และผูเ้กี่ยวข้องของทุก สนง./ศูนย์/กอง/กลุ่ม 
และ (3) บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูร 

หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี 2564 

ไตรมาสที่... 
ปี 2565 

ไตรมาสที่... 
ปี 2566 

ไตรมาสที่... 
ปี 2567 

ไตรมาสที่... 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.1 หลักสูตร “การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการเสรมิสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ สทนช.” 

o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

5.2 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
Competency) เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของผู้นำทุกระดับของ สทนช.” 

o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 

                

5.3 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional 
Competency) นำการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จ”  

o บุคลากรระดบั อส./อต./ชช. 
o บุคลากรระดบั ชพ./ชก./ปก. 
o บุคลากรระดบั ชง./ปง. 
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หมายเหตุ:  
1. ดูรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และระดับเป้าหมาย ได้จากตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ 14 
2. ดูรายละเอียดการพัฒนาด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ จากตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) หน้าที่ 15-18 
3. ดูรายละเอียดหลักสูตรในโครงการที่ 5 หน้าที่ 39-42

การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียน การพัฒนาด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ  การประเมินผล 

 การฝึกอบรมภายใน  
 การฝึกอบรมภายนอก 

 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
 การหมุนเวียนงาน   
 การเป็นพ่ีเลีย้ง  
 การดูงานนอกสถานท่ี  
 การสอนงาน 

 การมอบหมายโครงการ  
 การประชุม/สมัมนา  
 การเพิ่มคณุค่าในงาน  
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 การติดตาม/สังเกต 

 Pre-test/Post-test 
 การพิจารณาผลงาน 
 การสังเกต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
(1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นต้องมีร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้ และแนวคิด/หลักการมาประยุกต์ใช้กับพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนได้ เช่น 
การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาชีวิตการงานและส่วนตัว การมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล และการมีบุคลิกภาพทีน่่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เป็นต้น 
(2) บุคลากรทุกระดับตำแหน่งงานมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นต้องมีร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้ และแนวคิด/หลักการมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในฐานะที่เป็น
ผู้นำทีมงาน และช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำได้ เช่น การคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การเป็นผู้นำที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำในยุค 4.0  การเป็นโค้ชที่ดีให้ทีมงานเพื่อสอนและพัฒนาผู้อื่น และการคิดเชิงกลยุทธ์เพิ่มความสำเร็จในการทำงานของผู้นำ เป็นต้น  
(3) บุคลากรทุกระดับตำแหน่งงานมีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะในงานเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีร่วมกัน สามารถนำองค์ความรู้ และแนวคิด/หลักการมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ เช่น การมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร และภารกิจของหน่วยงานอื่นๆ 
การมีแนวทาง ในการบูรณาการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น/หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การยึดหลักวิชาการและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการทำงานการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในยุค 4.0  เป็นต้น 
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ตารางอธิบายตัวชี้วัด และระดับเป้าหมายที่กำหนด 

ชื่อตัวชี้วัด 

คำอธิบายระดับเป้าหมาย 
(การกำหนดค่าระดบัเป้าหมายที่ใช้วัดผล สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงขององค์กร) 

1 2 3 4 5 
บรรลเุป้าหมาย 

ได้น้อยมาก 
บรรลเุป้าหมาย 

ได้น้อย 
บรรลเุป้าหมาย 
ได้ปานกลาง 

บรรลเุป้าหมาย 
ได้เป็นส่วนใหญ ่

บรรลเุป้าหมาย 
ได้ตามที่คาดหวัง 

1. ร้อยละ...บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 60% 
บุคลากร 

ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมเป็นจำนวนน้อยมาก 

61-70% 
บุคลากร 

ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมเป็นจำนวนน้อย 

71-80% 
บุคลากร 

ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมเป็นจำนวนปานกลาง 

81-90% 
บุคลากร 

ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

91-100% 
บุคลากร 

ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมครบตามจำนวน 

ที่กำหนดไว ้
2. ร้อยละ…ของผลการประเมินที่

เพิ่มขึ้น (ก่อน-หลัง) การพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามหลักสูตรที่เข้ารบั
การฝึกอบรม  
 
  

 60% 
บุคลากรมีผลประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จำเป็นตรง
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

เป็นจำนวนน้อยมาก 

61-70% 
บุคลากรมีผลประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นตรงตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 
เป็นจำนวนน้อย  

71-80% 
บุคลากรมีผลประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นตรงตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 
เป็นจำนวนปานกลาง 

81-90% 
บุคลากรมีผลประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นตรงตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 
เป็นจำนวนมาก 

91-100% 
บุคลากรมีผลประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นตรงตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 
เป็นจำนวนมาก 

และตรงตามความคาดหวังที่
ผู้บังคับบัญชากำหนดไว ้
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ตารางอธิบายเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)1 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
(Development Tools) 

คำอธิบาย 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้บ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

1. การฝึกอบรมภายใน  
(In-House Training) 

การฝึกอบรมภายใน เป็นการดำเนนิการโดยองค์กรจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร โดยใช้วิทยากรภายนอก
หรือภายในท่ีมีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี ดำเนินการอบรม
ความรู้ด้านต่างๆ ให้บุคลากรมคีวามสามารถตามที่องค์กรคาดหวัง 

                   

2. การฝึกอบรมภายนอก  
(Public Training) 

การฝึกอบรมภายนอก เป็นการดำเนินการโดยหัวหน้างานหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรโดยมีบุคคลที่
หลากหลาย ภายนอกองค์กรเข้ารว่มการอบรมในหลักสตูรเดียวกัน  

                   

3. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  
(On the Job Training) 

การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นการฝึกปฏิบัติจริงและให้คำแนะนำ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเล็กๆ ในระหว่างการทำงาน โดยมุ่งเนน้
ให้เกิดทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจริงของบุคลากร 

               

 
1 ที่มาข้อมูล: ประยุกต์ใช้จาก อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์. (2552). การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล: Individual Development Plan. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซนเตอร์.  
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
(Development Tools) 
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4. การหมุนเวยีนงาน  
(Job Rotation) 

การหมุนเวยีนงาน  เป็นสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบงานหรือ
ตำแหน่งงานของบุคลากร ซึ่งหมุนเวียนได้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติในแต่ละงานให้ครบ
ทุกฟังก์ชันงาน นำไปสู่ความเข้าใจในภาพรวมของงานได้อย่างชัดเจน 

               

5. การเป็นพ่ีเลี้ยง  
(Mentoring) 

โปรแกรมพี่เลีย้ง เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ระหว่างบุคลากร เพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้บคุลากรมีความพรอ้มท่ีจะเติบโตตามความก้าวหน้าใน
อาชีพของตนเอง ตลอดจนการสอนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ  
การให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ 
ทั้งในด้านการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตส่วนตัว  

                  

6. การดูงานนอกสถานท่ี  
(Site Visit) 

การดูงานนอกสถานท่ี เป็นการใหบุ้คลากรไปสังเกตเหตุการณ์ การ
กระทำ หรือบุคคลที่มีขอบเขตงานเหมือนกัน โดยดูงานนอกสถานที่ได้
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พรอ้มท้ังนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
(Development Tools) 
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7. การสอนงาน  
(Coaching) 

การสอนงาน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนให้กับบุคลากรเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลขนาดเลก็  โดยมีการกำหนดเปา้หมายที่
คาดหวังของการสอนงาน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูส้อนกับ
บุคลากร ในรูปแบบใหค้วามรู้ หรอืสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจูงใจ 
กระตุ้นท้าทาย รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลหลังจากบุคลากรนำ
ความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบตังิานจริง  

               

8. การมอบหมายโครงการ  
(Project Assignment) 

การมอบหมายโครงการ เป็นการมอบหมายงานลักษณะโครงการให้
บุคลากรเป็นรายบุคคลหรือกลุม่บคุคล โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลสำเร็จของโครงการเปน็ระยะ พร้อมทั้งพูดคุยกับบุคลากรถึง
จุดแข็งและจดุอ่อนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการทีม่อบหมายให้ปฏิบัต ิ

                 

9. การประชุม/สมัมนา  
(Meeting & Seminar) 

การประชมุ/สมัมนา   เป็นการให้บุคลากรเรียนรู้จากรับฟังแนวคิด 
ประสบการณ์ รวมถึงผลงานใหม่ๆ จากผู้อื่นท้ังภายในและนอกองค์กร 
โดยมรีูปแบบการประชุม/สมัมนาเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งมีการจดักิจกรรม
กลุ่ม  การระดมสมองและหารือเกีย่วกับกรณีศึกษาทีเ่ป็นเหตุการณ์จริง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
(Development Tools) 
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10. การเพิ่มคณุค่าในงาน  
Job Enrichment) 

การเพิ่มคณุค่าในงาน   เป็นการมอบหมายงานท่ีมีความแตกต่างจาก
ขอบเขตความรับผิดชอบเดิมที่บุคลากรปฏิบัติ  โดยมอบหมายงานที่
สำคัญและหลากหลายรวมถึงงานท่ียากและท้าทายมากกว่างานใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่มความชำนาญใหก้ับบุคลากรในการทำงานด้านต่างๆ 

                   

11. การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  
(Self- Learning Motivation) 

ส่งเสริม ท้าทาย ติดตาม สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็น
การแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวของบุคลากรเอง 
โดยผ่านช่องทางการอ่านหนังสือ อ่านตำราเรียน ค้นคว้าข้อมลูจาก
อินเตอร์เนต็ การดูวีซดีี และการเรยีนแบบ E-Learning  ตลอดจนสือ่
อื่นๆที่เป็นแหล่งขององค์ความรู้ ซึง่บุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

                  

12. การติดตาม/สังเกต  
(Job Shadowing) 

การติดตาม/สังเกต เป็นการให้บุคลากรตดิตามการทำงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล โดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นแม่แบบในการเรียนรู้
งานอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งมีความชำนาญใน
งานเชิงลึก มีมุมมองและทัศนคติทีด่ีให้บุคลากรได้ศึกษาเรยีนรู้และ
พัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยา่งต่อเนื่อง     
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รายละเอียดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร 
โครงการที่ 1-โครงการที่ 5
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โครงการที ่1: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 

1.1 หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ผู้นำ (Leader) และภาวะ
ผู้นำของนักบริหาร (Executive 
Leadership) 
 

 ผู้นำ (Leader) และภาวะผู้นำของนักบริหาร (Executive Leadership) 
 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) 
 ผู้นำแบบพลวตัร (The Dynamic Leader)  
 ผู้นำแบบยั่งยืน (Sustainability Leadership) 

 บทบาทสำคัญของผู้นำในกระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 Change Sponsor 
 Change Advocate  
 Change Agent 
 Change Target 

 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัล (โครงสรา้ง-ระบบงาน-
เทคโนโลยี-การสื่อสาร) 

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้
บุคลากรเตรยีมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

2) การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ 
กำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้าง
การเปลีย่นผ่านสู่ยุค 4.0  
 

 แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
 กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  
 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ที่เช่ือมโยงกับพันธกิจ นโยบาย 

ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร และมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาพัฒนา
องค์กรในทุกมิติ 

 การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง (Strategy Implementation) 
 การประเมินผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Evaluation) 

 การใช้ Scenario Planning เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลุยทธ์  
 การใช้ Foresight Tools วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตขององค์กร 

3) การกำหนดแนวทางการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ขององค์กร 
 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยดีิจิทัลในยคุ 4.0 (Digital Transformation) 
 การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั และการกำหนดกลยุทธ์การ

ดำเนินงานขององค์กรในยุค 4.0 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัพัฒนาการทำงานอย่างบูรณาการแบบข้ามหน่วยงาน 
 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากร 
 การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยดีิจทิัลของบุคลากร 

 การกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ และทักษะในอนาคตของบุคลากร 
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1.2 หลักสูตร “กลยุทธ์การนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ 
กำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้าง
การเปลีย่นผ่านสู่ยุค 4.0  
 

 แนวคิดการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
 กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  
 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ที่เช่ือมโยงกับพันธกิจ นโยบาย 

ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร และมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาพัฒนา
องค์กรในทุกมิติ 

 การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง (Strategy Implementation) 
 การประเมินผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Evaluation) 

 การใช้ Scenario Planning เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลุยทธ์  
 การใช้ Foresight Tools วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตขององค์กร 

2) กลยุทธ์การบริหารงาน- 
บริหารคนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิลสูงสุดในยุค
ดิจิทัล 
 

 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัล (โครงสรา้ง-ระบบงาน-
เทคโนโลยี-การสื่อสาร) 

 กลยุทธ์การบริหารคนท่ีหลากหลาย (Generation Gap- ความขัดแย้งทางความคิด-
วัฒนธรรมที่แตกต่าง-การสื่อสาร) 
 พฤติกรรม และทัศนคติของคนในแต่ละ Generation  
 วิธีการสื่อสาร และการสร้างแรงจงูใจในการทำงานให้คนในแต่ละ Generation 
 การบริหารความขดัแย้งของทีมงานท่ีมี Generation แตกต่างกัน 

 แนวทางการบริหารบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talented People) และการพัฒนา
บุคลากรทดแทนตำแหน่งสำคัญ (Successor) เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำรุ่นใหม ่
 วิธีการวางแผนพัฒนา การประเมนิผล และการติดตามผลการปฏิบตัิงานบุคลากรที่

มีสมรรถนะสูง/บุคลากรทดแทนตำแหน่งสำคัญ  
 เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการสื่อสารกับบุคลากรที่มีสมรรถนะ

สูง/บุคลากรทดแทนตำแหน่งสำคญั 
 เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง/บุคลากรทดแทนตำแหน่งสำคัญ  

3) การใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
บริหารงานและบรหิารคน 
 

 การประยุกต์ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำ 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรขององค์กร  

(ความพอประมาณ) 
 การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  

(ความมีเหตุผล) 
 การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  

(มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
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1.2 หลักสูตร “กลยุทธ์การนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล” 

 การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้  
(ความรู้: ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวัง) 

 การยกระดับคณุธรรมของผู้นำในการปกครองคน  
(คุณธรรม: ซื่อสตัย์สจุริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 

 ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานให้เป็นคนเก่งและคนดี และการบริหารคนให้เกิดความ
ยั่งยืน 
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1.3 หลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารงานเชิงรุก-บริหารคนเชิงสร้างสรรค์” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) นวัตกรรมการบริหารงาน 
เชิงรุก 
 

 การพัฒนาความคิดเพื่อสรา้งนวัตกรรมการบริหารงานเชิงรุก 
 การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 การคิดแบบริเริม่ (Initiative Thinking) 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 การคิดแบบบรรณาการ (Integrative Thinking) 
 การคิดแบบประยุกต์ใช้ (Application Thinking) 
 การคิดแบบสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)  
 การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)  
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  
 การคิดเชิงความคดิรวบยอด (Concept Thinking) 

 แนวทางการนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้สร้างนวัตกรรมการบริหารงานเชิงรุก 
 ด้านกระบวนการทำงานหลักของหน่วยงาน 
 ด้านการให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก 
 ด้านการแกไ้ขปัญหาในภาพรวมขององค์กร 

2) นวัตกรรมการบริหารคน 
เชิงสร้างสรรค ์
 

 จิตวิทยาการบริหารคนในยุค 4.0 และการบริหารคนท่ีหลากหลาย 
 เทคนิคบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน 

 การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 
 การให้ความสำคัญ และสร้างคณุคา่ในตัวบุคคล 
 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันในทีม 
 การกระตุ้นการใช้ความคดิสร้างสรรค์ของทีมงาน 
 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจงูใจในปฏิบัติงานให้ทีมงาน 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมในการสื่อสารกับทีมงานได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 การมอบหมายงาน 
 การสอนงาน 
 การให้คำปรึกษาแนะนำ 
 การติดตามงาน 
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1.4 หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทีมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ผู้นำรุ่นใหม่ในยุคดิจิทลั 
 

 บทบาทของผู้นำ และภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) 
 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ (เช่น การคดิวิเคราะห์เชิงระบบ ความเป็น

ผู้นำ การมีวสิัยทัศน์ การสอนและพัฒนาผู้อื่น และการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น)  
 7 Habits หลักปฏิบัติทีส่ร้างประสทิธิผลสำหรับผู้นำ 
 กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงานและบริหารคน 
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพท้ังภายใน และภายนอกเพื่อความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล 

2) ความท้าทายในการ
บริหารงาน-บรหิารคนของผู้นำ
รุ่นใหม ่
 

 ผู้นำกับการบริหารคนท่ีหลากหลาย (Generation Gap- ความขัดแย้งทางความคิด-
วัฒนธรรมที่แตกต่าง-การสื่อสาร) 
 พฤติกรรม และทัศนคติของคนในแต่ละ Generation  
 วิธีการสื่อสาร และการสร้างแรงจงูใจในการทำงานให้คนในแต่ละ Generation 

 ผู้นำเชิงบวกกับการเป็นโค้ชท่ีมีประสิทธิภาพ 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยดีิจิทัลในยคุ 4.0 (Digital Transformation) 

 การเลือกเทคโนโลยีดจิิทัลที่เหมาะสมมาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน 
 การพัฒนาทีมงานให้รู้เท่าทนัการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

3) ผู้นำรุ่นใหม่กับการ
บริหารงานและบรหิารคนบน
พื้นฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

 การพัฒนาผลงานคุณภาพด้วยหลกัการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 หลักประสิทธิผล (Effective) 
 หลักการตอบสนอง (Responsive) 

 การมุ่งเน้นความชอบธรรมในบรหิารจัดการด้วยหลักค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Value)  
 หลักภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)  
 หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  
 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 หลักความเสมอภาค (Equity) 

 การสร้างความร่วมมือร่วมใจในทีมงานด้วยหลักประชารัฐ (Participatory State)  
 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  
 หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) 

 การเพิ่มคณุค่าความเป็นผู้นำด้วยหลักความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative 
Responsibility) 
 หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 
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โครงการที ่2: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
ตัวช้ีวัดองค์กร และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

2.1 หลักสูตร “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของสมรรถนะ 
ตามตำแหน่งงาน” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) แนวคิดการบริหารผลงาน 
(Performance Management) 
กับการกำหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators: KPIs) 
 

 แนวคิดการบรหิารผลงาน (Performance Management) กับการกำหนดตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs)  

 ความสำคญัของการบริหารผลงาน และการบริหารผลงานอย่างเป็นระบบด้วยวงจร 
PDCA 

 รูปแบบของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลงาน และน้ำหนักของปัจจัยที่ใช้ในการ
ประเมินผลงาน 
 (1) KPIs (2) Competency และ (3) Mix Model 

 รูปแบบการประเมินผลงาน 
 (1) Supervisor Assessment (2) Self-Assessment (3) 180 Degree 

Assessment และ (4) 360 Degree Assessment 
 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ Performance Management  (ส่วนงานบริหาร

ทรัพยากรบคุคล-หัวหน้างาน-บุคลากร) 
2) แนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) 
 

 ประเภทของ Competency และการการนำไปใช้ในประเมินผลงาน 
 ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Managerial Competency) 
 สมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional/ Technical Competency) 

 วิธีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลบนพ้ืนฐานของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน โดย
เชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดหน่วยงาน และตัวช้ีวัดองค์กร 

3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และ
การสื่อสารผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผลงาน  
 
 

 หลักการสำคัญในการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  
 เทคนิคการสื่อสารผลการประเมิน และการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ถูก

ประเมินผล 
 ความสำคญั และเป้าหมายของการสื่อสารผลการประเมิน 
 รูปแบบการสื่อสาร และปญัหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารผลการประเมิน 
 การสื่อสารผลการประเมินกับบุคคลในแต่ละ Gen  
 การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ถูกประเมินผล และการติดตามผล  

 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “สื่อสารผลการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลในแตล่ะ 
Gen” (แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จำลอง) 
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2.2 หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารผลการประเมินกับทีมงานเพื่อการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) การสื่อสารผลการประเมิน  
และการวางแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ถูก
ประเมินผล 
 

 ความสำคญั และเป้าหมายของการสื่อสารผลการประเมิน 
 รูปแบบการสื่อสาร และปญัหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารผลการประเมิน 
 การสื่อสารผลการประเมินกับบุคคลในแต่ละ Gen 
 การวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ถูกประเมินผล และการติดตามผล 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “การสื่อสารผลการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลในแตล่ะ 

Gen” (แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จำลอง) 
2) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงาน 
 

 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
 การรับฟังทีมงานด้วยความเข้าใจ 
 การพูดชื่นชมจุดเด่นของทีมงาน  
 การสอนแนะเพื่อการพัฒนาผลงาน 
 การสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานคณุภาพ 
 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผลงานร่วมกัน 

 ประเด็นหลักท่ีจำเป็นต้องพัฒนา 
 เป้าหมายทีเ่ป็นข้อตกลงร่วมกัน 
 วิธีการพัฒนา และระยะเวลาการติดตามผล 

3) การวางแผนพัฒนาผลงาน
ของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

 การวางแผนพัฒนาผลงานอย่างเปน็ระบบด้วย PDCA 
 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ“จดัทำ Plan – Do – Check – Act พัฒนาผลงานของทีมให้มี

ประสิทธิภาพ”  
 การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning) 
 การลงมือปฏิบตัิ (Do) 
 การตรวจสอบ (Check) 
 การปรับปรุง (Act / Action) 
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2.3 หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดองค์กร”   

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) แนวคิดการบริหารผลงาน 
(Performance Management) 
กับการกำหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators: KPIs) 
 

 แนวคิดการบรหิารผลงาน (Performance Management) กับการกำหนดตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs)  

 ความสำคญัของการบริหารผลงาน และการบริหารผลงานอย่างเป็นระบบด้วยวงจร 
PDCA 

 รูปแบบของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลงาน และน้ำหนักของปัจจัยที่ใช้ในการ
ประเมินผลงาน 
 (1) KPIs (2) Competency และ (3) Mix Model 

 รูปแบบการประเมินผลงาน  
 (1) Supervisor Assessment (2) Self-Assessment (3) 180 Degree 

Assessment และ (4) 360 Degree Assessment 
 บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ Performance Management  (ส่วนงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล-หัวหน้างาน-บุคลากร) 
2) แนวคิดสมรรถนะ 
(Competency) 
 

 ประเภทของ Competency และการการนำไปใช้ในประเมินผลงาน 
 ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Managerial Competency) 
 สมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional/ Technical Competency) 

 วิธีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลบนพ้ืนฐานของสมรรถนะตามตำแหน่งงาน โดย
เชื่อมโยงกับตัวช้ีวัดหน่วยงาน และตัวช้ีวัดองค์กร 

3) วิธีการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานให้สำเร็จตามตัวช้ีวัด
รายบุคคล 

 การเข้าใจตนเอง และค้นหาศักยภาพในตนเอง 
 การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
 การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้สำเร็จตามตัวช้ีวัด

รายบุคคล 
 เป้าหมายของการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
 การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 เทคนิคการกำหนดค่าเป้าหมายทีป่ฏิบัติได้จริง 
 การสร้างแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

 การสร้างความสุขในการทำงานด้วยตนเอง 
 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้สำเร็จ

ตามตัวช้ีวัดรายบุคคล” 
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โครงการที ่3: โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สทนช. 

3.1 หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบพ้ืนฐานสำหรับข้าราชการ” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) กฎหมายพื้นฐานสำหรับ
ข้าราชการ 

 

 กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ 
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน 
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของข้าราชการ 
 กฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

2) การเขียนหนังสือราชการและ
การจดรายงานการประชุม 

 

 หลักปฏิบตัิในการเขียนหนังสือราชการ 
 ชนิดของหนังสือราชการ 
 การเขียนหนังสือราชการ 

 การจดรายงานการประชุม 
 ขั้นตอนการประชุม 
 การจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
 การเขียนรายงานการประชุม 
 ขอบกพรอง และข้อพึงระวังในการเขียนรายงานการประชุม 

3) พระราชบัญญตัิและระเบียบ
พื้นฐานด้านการจดัซื้อจัดจ้าง 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 



 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)                                         หน้าท่ี 29  

3.2 หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) Microsoft Word 

 
 การใช้งาน Microsoft Word พรอ้มเทคนิค 
 การฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรม เชน่  

 จัดรูปแบบเอกสาร  
 จัดรูปแบบย่อหนา้และข้อความ  
 สร้างตารางเก็บข้อมลู  
 แทรกรูปภาพ  
 การตกแต่งด้วยกราฟฟิก  
 การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผงัองค์กรและขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)  
 การทำงานกับกราฟ  

2) Microsoft Excel   การใช้งาน Microsoft Excel พรอ้มเทคนิค 
 การฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรม เชน่  

 การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ  
 การย้ายและคดัลอกข้อมลู  
 เรียกใช้ชุดลำดบัข้อมูล  
 กำหนดรูปแบบให้กับข้อมลู  
 สร้างสตูรสำหรบัใช้คำนวณ  
 การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่าง ๆ  

3) Microsoft PowerPoint  การใช้งาน Microsoft PowerPoint พร้อมเทคนิค  
 การฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรม เชน่  

 เลือกวัตถุท่ีอยู่ในสไลด์เคลื่อนย้ายวัตถุ  
 ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร  
 ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์  
 วาดรูปลงสไลด์  
 สร้างแผนภูมิ  
 กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ 
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3.3 หลักสูตร “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) การจัดการข้อมลูอย่างเป็น
ระบบ 

 

 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
 การจัดการข้อมูล 

 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล 
 คุณสมบัติของข้อมูลที่ด ี
 รูปแบบการประมวลผล 

 แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล 
 การจัดเก็บข้อมูล 
 ระบบแฟ้มข้อมลู 
 ระบบฐานข้อมลู 

 ตัวอย่างการจัดการฐานข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
 การใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Data) 

2) การวิเคราะห์ข้อมลูและการ
นำเสนอ (Data Analysis and 
Presentation) 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน เช่น  
 การใช้ตารางเสปรตชีทเพ่ือเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  
 การใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 การจัดกลุ่ม การจดัเรียง การคัดกรองข้อมูล  
 การเปรยีบเทียบข้อมลูสถติิเชงิพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  
 หลักการนำเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถติิเชิงพรรณนา  
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน เช่น  
 การใช้ตารางเสปรตชีทเพ่ือวิเคราะห์สถิติ  
 การหาความสัมพันธ์  (Correlation)  
 การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting)  
 การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)  
 การจัดกลุ่มข้อมลู (Grouping Analysis) 

 แนวทางการนำเสนอข้อมลูที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น  
 หลักการพื้นฐานของการนำเสนอผลงาน  
 หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนองาน  
 รูปแบบการนำเสนอข้อมลูโดยใช้คอมพิวเตอร์  

 อุปกรณ์ดจิิทัลที่ช่วยในการนำเสนองาน 
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3.4 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

 
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น 

 ความหมายทั่วไปของไวยากรณ ์
 คำนำหน้านาม 
 กาล 
 ประโยคเเละอนุประโยค 
 ประโยคเงื่อนไขเเละ Question Word 
 Question Tag 
 Active เเละ Passive Voice 
 ประโยค Direct เเละ Indirect Speech 
 การเตมิคำอุปสรรคเเละคำปัจจัย 

 คำศัพท์ที่สอดคล้องกับหัวข้อในการฝึกอ่านและเขียน 
 คำศัพท์ที่สอดคล้องกับหัวข้อในการฝึกฟังและพดูหรือสนทนา 

2) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “ฟังภาษาอังกฤษผ่าน podcast คลิปวดิีโอ รายการวิทยุในหัวข้อ

ร่วมสมัยต่าง ๆ” 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “พูดในบริบทตา่ง ๆ เช่น การแสดงความคดิเห็นในประเด็นร่วมสมัย 

การอธิบาย เป็นต้น” 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “อ่านและตีความ เช่น บทความภาษาอังกฤษ องค์ความรู้ดา้นน้ำใน

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น” 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ  “เขียน เช่น การเขียนอีเมล การเขียนสรุปประเด็น เป็นต้น” 
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 3.5 หลักสูตร “การพัฒนางานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิตาม
หลัก P-D-C-A 

 การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย โดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
 การจัดทำแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) อย่างมีกลยุทธ์ 
 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่ปฏิบตัิจริง และการกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จในการ

ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 การปรับปรุงแผนปฏิบตัิการใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบตัิการ (Action Plan)” ประจำปี   

2) วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการที่ดตี่อประชาชน 
ข้าราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 จิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) และการพัฒนาคณุลักษณะสำคญัที่จำเป็นต้อง
มีของผู้ให้บริการ (บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสื่อสาร)  

 การให้บริการทีเ่ป็นเลิศ (Service Excellence) โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงของผู้รับบริการ  
 การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รบับริการ และให้บริการที่เกินความคาดหวัง  
 การประเมินผลการให้บริการ และการปรับปรุงวิธีการให้บริการ 

 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “Service Mind & Service Excellence” (แสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์จำลอง) 

3) เครื่องมือท่ีช่วยสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพราชการ 

 การวิเคราะห์ตนเองเพื่อกำหนดแผนการเรียนรูแ้ละพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง โดยใช้ SWOT 
Analysis  

 การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง (ความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง)   
 การจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) โดยเลือกใช้

เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools) ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับตนเอง 
 ช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา (ผ่านระบบ KM Intranet 

และ E-Learning) 
 การประยุกต์ใช้ความรูเ้พื่อพัฒนางานระดับบคุคล และระดับหน่วยงาน 
 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development 

Plan: IDP) ประจำปี”   
 



 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)                                         หน้าท่ี 33  

3.5 หลักสูตร “การพัฒนางานแบบบูรณาการบนพื้นฐานของสมรรถนะหลัก 5 ด้าน” 

4) หลักการปฏิบตัิราชการ โดย
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

 หลักจรยิธรรมของข้าราชการ และมาตรฐานการปฏิบตัิ 
 หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในปฏิบัตริาชการ 
 การพัฒนาทัศนคติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการปฏิบัตริาชการ 

(กล้ารับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีสัจจะ และเสียสละเพื่อโยชน์ของหน่วยงาน) 

5) กลยุทธ์การทำงานเป็นทีมให้
ประสบความสำเรจ็ 

 พฤติกรรม และทัศนคติของคนในแต่ละ Generation  
 วิธีการสื่อสาร และการประสานงานกับคนในแต่ละ Gen 
 เทคนิคการสร้างสมัพันธภาพของเพื่อนร่วมทีม 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “การสื่อสารกบัทีมงานท่ีมี Generation แตกต่างกัน” (แสดง

บทบาทสมมติตามสถานการณ์จำลอง) 
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3.6 หลักสูตร “การบริหารราชการสู่ความสำเร็จยุคดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) เรียนรู้และเข้าใจหลักการ
บริหารคน (People 
Management) 
 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ่บุคลากรในองค์กร (Factors Shaping the 
Workforce of the Future) 

 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารที่องค์กรคาดหวัง (Roles of Management) 
 การเตรียมความพร้อมและบริหารบุคลากรสู่ยุคดิจิทัล (People Transformation in 

Digital Era) 
 การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Skills) 
 การโน้มน้าวใจในการทำงาน (Influencing At Work) 
 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Tasks Delegating) 

2) เรียนรู้และนำกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ (Strategic 
Management) 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Cascading and Implementation) 

3) เรียนรู้และนำหลักบริหาร
กระบวนการใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ (Process 
Management) 

 ทำความเข้าใจระบบงานขององค์กร (Understanding Work System) 
 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในยุค 4.0 (Industry 4.0 in Digital 

Transformation) 
 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 การจัดการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) 

4) เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ
คิดแบบผู้นำ (Leadership 
Mindset) 

 ผู้นำท่ีเป็นแบบอย่าง (Leadership Role Model) 
 วิสัยทัศน์ในการนำทีม (Vision for Leading a Team) 
 การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (Emotionally Intelligent for Leadership) 
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3.7 หลักสูตร “การปฏิบัติราชการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) การฝึกความกลา้คิด และกล้า
นำเสนอเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงการทำงานในยุค 
4.0 
 

 การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เทคนิคการนำเสนองานด้วยรูปแบบใหม่ๆ (เช่น Infographic Mind Mapping เป็นต้น) 
 เทคนิคการนำเสนอความคดิเห็นในท่ีประชุม และเวทีสาธารณะ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานใหม ่ๆ 

2) แนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือในการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน (ภายใน และ
ภายนอกองค์กร)  

 ทัศนคติในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นให้ประสบความสำเร็จ 
 เทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลที่หลากหลาย  
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อช่วยบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน 

3) เทคนิคการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่สร้างการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทัล 

 ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการประชาชนด้วยรูปแบบใหม่ ๆ 
 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานด้วยการนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาประยุกต์ใช้ 

4) ข้าราชการไทยยุคใหม่
โปร่งใส และยึดมั่นในประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาต ิ

 หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัตริาชการอย่างโปร่งใส 
 หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบตัิราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ

ประเทศชาต ิ
 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชันใน
ทุกรูปแบบ 

5) การใช้ความคิดสรา้งสรรค์ 
และการทำงานเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ 4.0 

 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางการสร้างนวัตกรรมการทำงานในยุค
ดิจิทัล 

 ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการประชาชนด้วยรูปแบบใหม่ ๆ 
 รูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
 ขั้นตอนการประสานงานท่ีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 

 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานด้วยการนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ “ความคิดสรา้งสรรค์ในการให้บริการประชาชนดว้ยรูปแบบใหม่ๆ ” 

(แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จำลอง) 
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โครงการที ่4: โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในยุคดิจิทัล 

4.1 หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ความสำคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการทำงานในยุค 4.0 

 ผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบนั และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล เพื่อ
เตรียมรับในการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐเข้าสูโ่ลกยุคดิจิทลัในอนาคต 

2) เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

 Digital Literacy กับการปฏิบัตริาชการอย่างมีประสิทธิภาพ (Use-Understand-
Access-Create) 

 การเข้าถึงเทคโนโลยดีิจิทัลภายในองค์กร  

 การใช้คอมพิวเตอร์  
 การใช้อินเทอร์เน็ต  
 การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภยั  

 การใช้เครื่องมือด้านดจิิทัลสำหรับการทำงาน 

 การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อประมวลผล คำนวณ และนำเสนองาน 
 การใช้แอปพลิเคชันในการทำงาน 
 การใช้ Collaboration Tools เพือ่ทำงานร่วมกันได้ในทุกสถานท่ี เช่น Smart 

Sheet, MS OneDrive (Office 365) 
 เครื่องมือดิจิทลัที่ช่วยจัดการข้อมลู เช่น Evernote, Google Keep, Mind 

Meister 
 แนวทางการใช้ดิจิทัลเพื่อทำงานรว่มกันแบบออนไลน์  
 แนวทางการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 วิธีการใช้โปรแกรมดิจิทัลสำหรับการวิเคราะห์งานประจำ 
 ตัวอย่างของเทคโนโลยีทีเ่ข้ามาในโลกยุคดิจิทัล (VR/AR, FinTech, LogiticsTech, 

MarTech, PeopleTech) 
3) เทคโนโลยดีิจิทัลกับการ
สร้างคณุค่าในงานบริการให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

 การเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่างานบริการให้เกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

 การให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
 การสื่อสารผ่านเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการยกระดบังานบริการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
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4.2 หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างคุณค่าในงานบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ความสำคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการทำงานในยุค 4.0 

 รัฐบาลดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 
 

2) การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 เทคโนโลยีที่เข้ามาในโลกยุคดิจิทัล เช่น VR/AR, FinTech, LogiticsTech, 
MarTech, PeopleTech เป็นต้น 

 เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทลั เช่น BigData, Digital ID, IOT, AI, 
และ 5G เป็นต้น 

 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3) การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการกำหนดกลยุทธ์
การดำเนินงานแบบดิจิทัล 

 การเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานโครงการเพื่อการพฒันารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย 

 ศึกษาดูงานหน่วยงานช้ันนำภายในประเทศด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
 เครื่องมือประเมินระดับความพร้อมและวดัความสำเรจ็ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 การออกแบบและจดัทำพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “จดัทำพิมพ์เขียวองค์กร ยุคดิจิทัลในระดับ High 
Level” 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการออกแบบบริการ” 
4) แนวทางการทำ Digital 
Transformation ในภาครัฐ 

 บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital Transformation 
(Government Executives and Digital Transformation) 

 กรณีศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital 
Transformation 

 ประเด็นปัญหา อุปสรรคของการทำ Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ 
และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Transformation in Government” 
 

5) การวิเคราะห์ และบริหาร
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  
 แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาครัฐ (Data Utilization In 

Government (Open Data)) 

6) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และมาตรฐานเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั 

 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล General Data Protection 
Regulation (GDPR) 

 พ.ร.บ. การบรหิารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผ่านระบบดจิิทลั, และ พ.ร.บ. ว่า
ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
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4.3 หลักสูตร “การนำองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ความสำคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการทำงานในยุค 4.0 

 ภาครัฐและการรับมือกับ Digital Disruption 

2) การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการกำหนดกลยุทธ์
การดำเนินงานแบบดิจิทัล 

 เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทลั เช่น Big Data, Digital ID, IOT, AI, 
และ 5G เป็นต้น 

 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงานด้านดิจิทลัเพื่อบริการประชาชน 
 การเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานโครงการเพื่อการพฒันารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3) กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างการเปลีย่นแปลงสู่
องค์กรดิจิทัล 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัพัฒนาการทำงานอย่างบูรณาการแบบข้ามหน่วยงาน 
 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของทีมงาน 
 การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยดีิจทิัลของทีมงาน 
 การบริหารจัดการองค์กรและนำทพับุคลากรเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล  
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อการขับเคลื่อนภาครัฐ 
 ศึกษาดูงานหน่วยงานช้ันนำภายในประเทศด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
 แนวทางการทำ Digital Transformation  

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Transformation by Design Thinking and 
Value Creation” 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การทำ Digital Transformation ด้วย Design 
Thinking และ การสร้างคุณค่าร่วมกัน Co-Value Creation” 

4) การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

 การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐแบบครบวงจรและกรณีศึกษาจากท้ังในและ
ต่างประเทศ  

 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั 
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โครงการที ่5: โครงการพัฒนาสมรรถนะร่วมของบุคลากร สทนช. (ONWR Common Competency)  

เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน 

5.1 หลักสูตร “การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ สทนช.” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) แนวทางการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่มคีวามมุ่งมั่นใน
ความสำเร็จ 

 การระบเุป้าหมายในการทำงานท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 วิธีการจัดลำดับความสำคญัของงาน เช่น ตารางการทำงาน และกำหนดเวลาการส่ง

มอบงาน 
 วิธีการฝึกการใช้ความคดิสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ๆ 
 รูปแบบการสร้างความสุขและแรงบันดาลในการทำงานด้วยตนเอง 

2) วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้เรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 การเรยีนรู้จากการอ่าน-ฟัง-ถาม-คิดนอกกรอบ 
 การเรยีนรู้จากประสบการณ์ การลองผิดลองถูก และปัญหาที่เกิดขึน้ 
 การเรยีนรู้จากการฝึกอบรม 
 การเรยีนรู้จากการสับเปลีย่นงาน 

3) คุณธรรมจริยธรรมกับการ
พัฒนาชีวิตการงานและส่วนตัว 

 คุณธรรมจริยธรรมขัน้พ้ืนฐานที่พึงมีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 หลักพุทธรรมกบัความสุขในชีวิตการงานและส่วนตัว 

4) การยืดหยุ่นและการปรับตัว
สร้างความสำเร็จในยุคดจิิทัล 

 ลักษณะของความยืดหยุ่นทางความคิด และการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ 
 วิธีการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด 
 การปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่าง 
 การปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน 

5) การสร้างบุคลิกภาพให้มี
ความน่าเชื่อถือและเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอื่น 

 การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีภายใน (ความมั่นใจ การควบคมุอารมณ์ ทัศนคติเชิงบวก) 
 การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีภายนอก (การแต่งกาย การสื่อสารด้วยภาษากาย-ภาษาพูดที่

เหมาะสม เช่น ท่าทาง ถ้อยคำ น้ำเสียง) 
 การรักษาคำมั่นสญัญาในข้อตกลงเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้อื่น 
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5.2 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำทุกระดับของ สทนช.” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
เพื่อการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน 

 ลักษณะของความคิดเชิงระบบ  
 กระบวนการคดิวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
 เครื่องมือในการคิดเชิงระบบ 
 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
 การคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์ทีไ่ม่

แน่นอน 
2) การเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพ   คุณลักษณะที่ดีของผู้นำยุค 4.0  

 เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการทำงานเชิงรุก  
 วิธีการจัดลำดับความสำคญัของงาน และการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนการแก้ไขปญัหา และการตัดสินใจที่ดีในสถานการณ์ที่ไม่แนน่อน 
 รูปแบบ และวิธีการจัดการความขดัแย้งระหว่างบุคคล/ทมีงาน 
 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3) การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำใน
ยุค 4.0 

 วิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับการบริหารจดัการงานในยุค 4.0  
 วิสัยทัศน์ในการนำทีมงานสู่ความสำเรจ็ตามเป้าหมายองค์กร 
 เครื่องมือท่ีใช้คาดการณ์ถึงทิศทาง/เป้าหมายในอนาคต 
 แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การทำงานท่ีสนับสนุนความสำเร็จตามวสิัยทัศน ์

4) ผู้นำกับการสอนและพัฒนา
ผู้อื่น 

 เรียนรู้การเป็นโค้ชท่ีดีให้ทีมงาน    
 การเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นสือ่กลางในการสอนและพัฒนาผู้อื่น 
 แนวทางการติดตามผลการสอนและพัฒนาผู้อื่น 

5) การคิดเชิงกลยุทธ์เพิ่ม
ความสำเร็จในการทำงานของ
ผู้นำ 

 หลักการสำคัญ และกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพื่อวางแผนเชิงกลุยทธ์ 
 การคิดเชิงบูรณาการเพื่อกำหนดกลยุทธ์การแกไ้ขปัญหาในปัจจบุัน และป้องกันปัญหา

ในอนาคต 
 กรณีศึกษาการคิดเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ต่างๆ ของผู้นำท่ัวโลก 
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5.3 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional Competency)  
นำการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จ” 

ประกอบด้วยเนื้อหา:  
1) ความรู้ความเข้าใจในข้อมลู
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ำ   
 

 ข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคญัสำหรับการปฏิบัติภารกิจดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
ประกอบดว้ย นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญตัิ กฎหมาย และ
ข้อบังคบั 
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ 

 บทบาทสำคัญของ สทนช. ในการบริหารจดัการน้ำของประเทศไทย 
 บทบาทที่ปรึกษาด้านการจดัทำนโยบายและแผน (Policy advisor)  
 บทบาทกำกับดูแล (Regulator) 
 บทบาทส่งเสรมิ/สนับสนุน (Facilitator)  
 บทบาทดำเนินการ (Operator)  

 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย 
 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  
 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  
 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 การจัดการคุณภาพน้ำ 

2) ความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานขององค์กร และ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฤษฎีกา และพระราชบญัญัติทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์องค์กร และภารกิจของหน่วยงานภายใน 
 บทบาทของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกบัการดำเนินงานขององค์กร 
 บทบาทของบุคลากรกับการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรสู่การปฏิบตัิจริง 

3) การบูรณาการทำงาน
ร่วมกับบุคคลอื่น/หน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร
ให้ประสบความสำเรจ็ 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้ข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน  

 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคล/หน่วยงาน 
4) การยึดหลักวิชาการ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 

 ความสำคญัของการนำองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องมาใช้พฒันางานประจำของตนเอง 
 เทคโนโลยีดิจิทลักับการทำงานในยุค 4.0  

 การเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้เกดิประสิทธิภาพ 
 เทคนิคการใช้ Collaboration Tools เพื่อทำงานร่วมกันได้ในทุกสถานท่ี เช่น 

Basecamp Slack Teamwork Desk Smart Sheet Trello Gitlab MS 
OneDrive (Office 365) และ WordPress 

 เครื่องมือดิจิทลัที่ช่วยจัดการข้อมลู เช่น Evernote Google Keep และ Mind 
Meister 
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5.3 หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในงานเฉพาะด้าน (Functional Competency)  
นำการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่ความสำเร็จ” 

5) การสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 คุณสมบัติของการเป็นนักสื่อสารทีด่ี 
 ความมั่นใจในตนเอง 
 การเป็นผู้ฟังที่ดี และเปดิใจรับฟัง 
 การใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา 
 การตั้งคำถามปลายเปิด-ปลายปิด 
 การให้เกียรติบุคคลอื่น 
 การถ่ายทอดข้อมูล สรุปประเด็น และช้ีแจง และนำเสนอข้อมลูให้ผูอ้ื่นเกิดความ

เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 แนวทางการสื่อสารในสถานการณต์่างๆ และข้อพึงระวังในการสื่อสาร 

 การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  
 การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 
 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร 
 การสื่อสารในที่ประชุม 
 การสื่อสารในเวทีสาธารณะ/ชุมชน 
 การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรอง 

 การเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทีเ่หมาะสมเพื่อการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ 
 ตัวอย่างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณต์่างๆ 
 

6) การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงานในยุค 4.0   
 

 ความสำคญัในการใช้ภาษาอังกฤษในท่ีทำงาน 
 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน 

 การเรยีนรู้คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตนเอง 
 การแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้คำศัพท์กับเพื่อนร่วมงาน 
 การฝึกเขียน Email ภาษาอังกฤษ  
 การจัดทำข้อมลูนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

 คำศัพท์และรปูประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน  
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