โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ร่าง
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ระดับผู้บริหาร)
โดย

เมษายน ๒๕๖๕

-๑-

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นที่ปรึกษาในการดาเนิน โครงการจัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (ระดับ ผู้บ ริ ห าร) นั้ น บั ดนี้ส ถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ จัดทาร่างหลั กสูตรการ
ฝึ ก อบรมและแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น
ระดับกลาง ระดับสูง หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเสร็จสิ้น พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป

-๒-

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. เป้าหมายของโครงการ
๔. คานิยาม
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๖. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
๗. งบประมาณ

หน้า
๘
๘
๙
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑

บทที่ ๒ การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
๒. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
๓. การเรียนรู้ (Learning)
๔. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
๕. ประเภทของการวิเคราะห์ความจาเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)
๖. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)

๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๒๐
๒๑

บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๑. ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
๑.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๓ โครงสร้าง อัตรากาลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานกาหนดตาแหน่งกลุ่มเป้าหมายของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒.๑ การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การสารวจความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เป็นระดับตาแหน่งเป้าหมาย

๒๖
๒๗
๒๗
๒๙

-๓-

๓๓
๕๕
๕๖
๕๗
๗๙

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๓. โครงร่ า งแนวคิ ด ในการจั ด ทาแนวทางการพั ฒ นาด้ า นขีด สมรรถนะทางการบริ ห าร และ
หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
๓.๑ หลักการและแนวคิด
๓.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
๓.๓ หลั กสู ตรการพัฒนาบุ คลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับ
ผู้บริหาร)
บทที่ ๔ ร่ างหลั กสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง)
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑ หลั กสู ต รการฝึ ก อบรมเพื่อ เตรี ย มความพร้ อมของบุ ค ลากรส านัก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
๓.๒ หลั กสู ต รการฝึ ก อบรมเพื่อ เตรี ย มความพร้ อมของบุ ค ลากรส านัก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง
๓.๓ หลั กสู ต รการฝึ ก อบรมเพื่อ เตรี ย มความพร้ อมของบุ ค ลากรส านัก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

-๔-

หน้า
๘๒
๘๒
๘๒
๘๓
๘๗
๘๗
๘๗
๘๘
๘๘
๙๖
๑๑๐

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔

วิธีการฝึกอบรม
อัตรากาลังจาแนกตามประเภทและอัตรามีคนครองและอัตราว่าง (ข้อมูล ณ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ประเภทข้าราชการที่ปฏิบัติงานและทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
ประเภทกลุ่มงานและตาแหน่งพนักงานราชการ
ตาแหน่งลูกจ้าง
ตาแหน่งเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
สรุปสาระสาคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และ
จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร)
ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูงของหน่วยงานในประเทศ
ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูงของหน่วยงานในต่างประเทศ
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
และผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน ต่ อ ความจ าเป็ น หรื อ
ความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และผู้ ดารงต าแหน่ง ประเภททั่ ว ไป ระดับ ช านาญงาน ต่ อความ
จาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์

-๕-

หน้า
๑๙
๓๓
๓๔
๓๕
๓๕
๓๖
๓๘
๔๒
๔๕
๕๒
๕๗
๕๘
๕๘
๖๐

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๑๕
ตารางที่ ๑๖
ตารางที่ ๑๗
ตารางที่ ๑๘

ตารางที่ ๑๙
ตารางที่ ๒๐
ตารางที่ ๒๑
ตารางที่ ๒๒

ตารางที่ ๒๓
ตารางที่ ๒๔

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ และผู้ ด ารงตาแหน่งประเภททั่ว ไป ระดับ อาวุโ ส ต่อความจาเป็นหรื อ
ความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็นหรือความต้องการ
ในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิ ดเห็ นของเพื่ อนร่ วมงานข้ าราชการผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม

-๖-

หน้า
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

๗๐
๗๐

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๒๕
ตารางที่ ๒๖
ตารางที่ ๒๗
ตารางที่ ๒๘
ตารางที่ ๒๙
ตารางที่ ๓๐

ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลั กษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์
ความคิ ดเห็ นของผู้ บั งคั บบั ญชาข้ าราชการผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิ ชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ความคิ ดเห็ นของเพื่ อนร่ วมงานข้ าราชการผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิ ชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม

-๗-

หน้า
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๖
๗๗

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็ นพลวัตรของทุกองค์กร ซึ่งการหมุนเวียนสับเปลี่ยนดังกล่าว
มีเหตุปัจจัยในหลายๆ ประการ อาทิ เกษียณอายุ ราชการ การโอน การลาออก หรือแม้แต่การโยกย้ายบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ดังนั้น การวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วย
สนับสนุนให้การดาเนิน งานตามภารกิจองค์กรบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติจึงได้ให้ความสาคัญกับการสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพหรือโยกย้าย
บุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนอัตรากาลังที่ขาดหายไป แต่สาหรับบุคลากรกลุ่มผู้บริหารและ
ผู้เชี่ย วชาญต่าง ๆ ที่มีการสั่งสมประสบการณ์ในการทางานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเป็ นกาลังสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจในการดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุภารกิจและหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโ ดยไม่ล่ าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน หรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทางาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุ คลากรเพื่ อเตรี ยมขึ้นสู่ ตาแหน่ งผู้ บริหารในอนาคต ด้ วยการวางรากฐานและปลู กฝั งให้ บุ คลากรได้รั บ
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและการบริหารงาน
ตลอดจนเกิดการสั่งสมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยได้กาหนดกรอบเนื้อหาวิชาการเรียนรู้ที่มีความ
เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับภารกิจและบริบทองค์กร ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา ๒ หมวดหลัก ได้แก่ หมวดที่ ๑
หมวดความรู้/ทักษะด้านสิทธิมนุษยชน และหมวดที่ ๒ หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดทาหลักสูตรแต่ละหมวดองค์ความรู้ดังกล่าว จาเป็นต้องดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เฉพาะทางในแต่ละหมวดวิชา ฉะนั้น สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้
กาหนดให้มีโครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดาเนินการจัดทาหลักสูตร
-๘-

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

การฝึกอบรมในหมวดที่ ๒ หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ทักษะที่สาคัญ
และจาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและ
การพัฒนาองค์กร
๒.๒ เพื่ อให้ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มีห ลั ก สู ต รการฝึ กอบรมและมี แ นวทาง
การพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการเข้าสู่ ตาแหน่ง ผู้ บริห ารระดั บ ต้น ระดับ กลาง และระดับสู ง
ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ผลผลิต
๓.๑.๑ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ มีห ลั กสู ต รการฝึ กอบรมเพื่อ เตรี ย ม
ความพร้ อมของบุ คลากรในการเข้ า สู่ ต าแหน่ งผู้ บริ ห าร ๓ ระดับ ได้แ ก่ ระดั บต้ น ระดับ กลาง และระดับ สู ง
ในหมวดความรู้/ ทักษะด้านการบริ หารและการพัฒ นาองค์กร ที่ส อดคล้องกับบทบาท หน้าที่และอานาจของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓.๑.๒ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ มี แ นวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
ขีดสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อวางรากฐานปลูกฝังความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีด้านการบริหารงานแก่บุคลากร
ก่อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต
๓.๒ ผลลัพธ์
๓.๒.๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารขององค์กร
๓.๒.๒ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารไปใช้เป็นกรอบแนวทาง และเครื่องมือในระบบการบริหารและพัฒนาบุ คลากร
ในตาแหน่งผู้บริหารองค์กร
๔. คานิยาม
๔.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและ
การพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ที่มีรายละเอียดโดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญของเนื้อหาวิชา ระยะเวลาการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร
-๙-

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๔.๒ แนวทางการพัฒ นาบุ คลากร หมายถึง รูปแบบแนวทางการกาหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร
การฝึกอบรมตามข้อ ๔.๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหลักสูตร
๔.๓ กลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรการฝึกอบรม
๔.๓.๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ที่มีคุณสมบัติ
และศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส
๔.๓.๒ หลั กสูตรเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ข้าราชการ
ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิ เศษ และผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ มี
คุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอานวยการต้น (ผู้อานวยการกลุ่มงาน) หรือระดับเชี่ยวชาญ
๔.๓.๓ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและ
ศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอานวยการสูง (ผู้อานวยการสานัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาสานักงานฯ)
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาแผนปฏิบัติการของโครงการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา ขั้นตอน
การดาเนินงาน ระยะเวลาที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ
๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕.๒.๒ โครงสร้ า ง อัตราก าลั ง ประเภท สายงาน มาตรฐานกาหนดตาแหน่ งของส านัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะตาแหน่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและตาแหน่งในระดับถัดไปของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
๕.๒.๓ ตัวอย่างแนวทาง หลักสูตรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่ งผู้ บ ริ ห ารระดับ ต้น ระดับกลาง และระดับสู ง หรือเทียบเคียงในแต่ล ะระดับของหน่ว ยงาน
ในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึ งตัว อย่ า งงานด้า นการพัฒ นาบุ คลากรของสถาบั นสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
อย่างน้อย ๒ ประเทศ
๕.๓ สัมภาษณ์ สารวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม (Training Needs) และคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เป็นระดับตาแหน่งเป้าหมาย
ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและหลักสู ตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง โดยต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
- ๑๐ -
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งในระดับผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) และ
เพื่อนร่วมงานของระดับตาแหน่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและฝึกอบรม
๕.๔ นาผลการศึกษาวิเคราะห์มาดาเนินการออกแบบและจัดทารายละเอียด ดังนี้
๕.๔.๑ รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร พร้อมวิธีการ
จานวนชั่วโมง ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร/ผู้ดาเนินการเป็นรายวิชา
๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
๕.๕ จัดเวทีวิพากษ์ผลการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ครั้ง โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๓๐ คน
๕.๖ ปรับแก้รายละเอียดเนื้อหาจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๕.๕
๕.๗ จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
๖. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๗. งบประมาณ
ภายในวงเงินจานวน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๑ -
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บทที่ ๒
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
ในครั้งนี้ ได้ศึกษา ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ กาหนดกรอบแนวคิดและออกแบบการศึกษา
โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
๒. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
๓. การเรียนรู้ (Learning)
๔. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
๕. ประเภทของการวิเคราะห์ความจาเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)
๖. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ๑
๑.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ Leonard Nadler ตีพิมพ์หนังสือชื่อ
“Developing Human Resource” เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นชุดของกิจกรรมที่ถูก
กาหนดขึ้นอย่างเป็นระบบและดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดไว้ และ
กิจกรรมดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์ จนถึงปี ค.ศ.๑๙๙๓ Gary S. Becke ได้เสนอ
แนวคิดและตัวแบบเรื่องทุนมนุษย์ โดยอธิบายว่าทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยนาเข้า (input) เหมือนทุนการเงิน เวลา และ
อื่น ๆ โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม (education and training) จนเกิดผลลัพธ์ (outcomes) ให้กับองค์กร
ในที่สุด
๑.๒ เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การสร้างการเรียนรู้ (learning) ในระดับบุคคล
และระดับองค์กร (individual and organization learning) และสร้างผลงาน (performance) ที่ดีกว่าทั้งในระดับ
บุคคลและผลงานโดยรวมขององค์กร
๑.๓ ปัจ จัย สาคัญที่เ กี่ย วข้องกับ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ Swanson, and Holton อธิบายว่า
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ เปรี ย บเสมือนระบบหนึ่งขององค์กร ความส าเร็จขององค์กรจึงเชื่อมโยงสั มพัน ธ์
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Delahaye ได้ระบุถึงปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุ ทธ์ว่าประกอบด้วยปั จ จัย แวดล้ อมภายนอกองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพสั งคมและวัฒ นธรรม
การเมืองและกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยี ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนปัจจัยการบริหาร ฯลฯ และปัจจัย
๑

จาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาคัญอย่างไร,” โดย ศิริพร เชาวลิต, ๒๕๕๙, วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน,
๔ (๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙), น. ๘๓-๙๙.

- ๑๒ -
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แวดล้อมภายในองค์กร เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงสร้างองค์กร ระบบอื่น ๆ ภายใน
องค์กรโดยเฉพาะระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร ฯลฯ
๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การพัฒนาที่เน้นตัว
บุคคล ผ่านการจัดการศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
ส่วนที่สองการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ผ่านการพัฒนาบุคคลให้เติบโตในสายอาชีพ ส่วนที่สาม
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ผ่านการปรับปรุงองค์กรให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปได้ ๒
๒. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ๓
๒.๑ องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคที่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงจะสามารถอยู่รอดได้ ทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาและ
รวดเร็ว โดยประสานการเรียนรู้ที่มีหลากหลายวิธี เพื่อความเจริญเติบโตทั้งของตนเองและองค์กร รวมกันเข้าเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
๒.๒ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นาในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในองค์กร (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ องค์กรที่ เอื้อต่ อการเรี ย นรู้ เป็นองค์กรรู ปแบบใหม่ที่ใ ช้ทัศคติการมององค์ กรแบบองค์ร วม คื อ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กรให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
๒.๔ แนวทางการสร้างให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คนในองค์กรจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มี
วินัย ๕ ประการ คือ
๑) ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery) คนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของตน

๒

จาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางพัฒนาสู่ความสาเร็จขององค์การ,” โดย เอกสิทธิ์ สนามทอง, ๒๕๖๒, วารสารเกษม
บัณฑิต, ๒๐ (๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒), น. ๖๔-๗๗.
๓
จาก เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (น. ๙-๑๐), โดย สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ๒๕๕๐.
กรุงเทพฯ: ส.ส.ท. ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๐ โดยสานักพิมพ์ ส.ส.ท.. และจาก คู่มือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ (น. ๕-๖),
โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการ สานักงาน ก.พ., ๒๕๔๙, นนทบุรี: สานักบริหารกลาง. ลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ กลุ่มโรงพิมพ์ สานักบริหารกลาง
สานักงาน ก.พ..

- ๑๓ -
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๒) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิด ทัศนคติ
และความเชื่อที่เป็นของใหม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านของตนเอง
อยู่สม่าเสมออย่างยืดหยุ่น ทาให้สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
๓) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รู้เป้าหมายร่วมกั น
และโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน
๔) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อให้ เกิด
ความคิดที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอมุมมองต่าง ๆ เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน นาไปสู่การตัดสินใจเลือก และเลือกแนวคิดที่เป็นประโยชน์สูงสุดนาไปปฏิบัติ
๕) การคิ ดอย่ า งเป็ น ระบบ (System Thinking) เป็น การคิ ดในภาพรวม โดยตระหนักถึ ง
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่
๓. การเรียนรู้ (Learning) ๔
๓.๑ การเรียนรู้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ ทักษะ ความคิดและการรับรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการ
เรียนรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความจา ความคิดและทักษะทางเชาวน์
ปั ญญา ด้านที่เ กี่ย วข้อ งกั บ จิ ต ใจ ค่ านิ ย ม ความเชื่อ ความรู้สึ ก และด้านที่เ กี่ย วข้อ งกั บทัก ษะ ความช านาญ
ในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทรัพยากรมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีทั้งโดยตั้งใจ เช่น การฝึกอบรม
ในโครงการที่องค์กรจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นต้น และวิธีการไม่ตั้งใจ เช่น การรับฟังข้อมูลข่าวสารตามที่ตน
สนใจ เป็นต้น
๓.๒ ลั กษณะของการเรี ย นรู้ ของผู้ ใหญ่แตกต่างจากการเรียนรู้ข องนักเรียนทั่ว ๆ ไป คือ ผู้ ใหญ่ต้อ ง
ทราบว่าทาไมเขาจึงต้องเรียนรู้ ผู้ใหญ่ใช้การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่เข้าสู่
กิจกรรมการเรียนรู้พร้อม ๆ กับประสบการณ์เดิมของตน ผู้ใหญ่พร้อมเรียนรู้ในสิ่งที่ตนต้องการเรียนและสิ่งนั้น
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพื่อนาไปใช้ในงานและการดาเนินชีวิตได้
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากแรงจูงใจภายในของตน
๓.๓ กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ประกอบไปด้ว ย ๘ ขั้นตอนดังนี้ ๑) เตรียมผู้ เรียน
ให้พร้อมที่จะเรียน ๒) สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ ๓) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
การเรียนร่วมกัน ๔) ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวินิจฉัยความจาเป็นในการเรียนรู้ของตน ๕) ให้ผู้เรียนกาหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนของตนเอง ๖) ให้ผู้เรียนจัดแบบแผนการเรี ยนรู้ของตนเอง ๗) ช่วยผู้เรียนดาเนินการ
ตามแผนการเรียนรู้ของตนเอง ๘) ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตน
๔

จาก การฝึกอบรม (น. ๘๘-๙๑), โดย วิจิตร อาวะกลุ, ๒๕๓๗, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ โดยศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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๓.๔ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และกลยุทธ์สร้างการเรียนรู้ระดับปัจเจกบุคคล สามารถอธิบายเป็นลาดับขั้น
ของการเรียนรู้ได้ ดังนี้
ลาดับขั้นที่ ๑ กระบวนการเรียนรู้สาหรับบุคลากรที่เริ่มทางานใหม่ ๆ กระบวนการเรียนรู้เริ่มด้วย
การให้ความรู้และข้อเท็จจริงที่จาเป็นหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและงาน โดยใช้กลยุทธ์การบรรยายเนื้อหา
ทฤษฎีและหลักการ ส่วนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน ใช้กลยุทธ์จัดกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติ
ลาดับขั้นที่ ๒ กระบวนการการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียน เรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ของงาน เกิดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๒ หมวด คือ หมวดความรู้เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และเชิงตรรกะ และหมวดการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภายในตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ การอภิปราย
แสดงบทบาทสมมติ
ลาดับขั้นที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดแก้ปัญหาได้ คิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงตรรกะ เป็นต้น โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้จา กประสบการณ์
การเรียนรู้ผ่านพี่เลี้ยง การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
ลาดับขั้นที่ ๔ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน
ผู้เรียนต้องการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง เช่นเดียวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และความเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
๓.๕ กระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ ๑) การสร้างความคาดหวัง ๒) การรับรู้ ๓) เก็บสิ่งที่
ได้รับรู้ไว้ในความทรงจาระยะสั้น ๔) การแปลความหมาย ๕) การบันทึกไว้ในความทรงจาระยะยาว ๖) การดึงเอา
ความทรงจามาใช้ ๗) สรุปเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป ๘) ความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้
๓.๖ การนาความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้งานจริง ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับจากกลยุทธ์การเรียนรู้ไปปรับใช้ในการทางานได้ดี เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๓ ปัจจัย
คือ ๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ แรงจูงใจ ความสามารถ ๒) การออกแบบโครงการฝึกอบรม
ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎี การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ๓) สภาพแวดล้อม
ในงาน ได้แก่ บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการนาความรู้ไปใช้ การสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน โอกาส
ในการนาความรู้ไปใช้ การสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการนาความรู้ไปใช้
๔. กระบวนการฝึกอบรม ๕
๔.๑ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับคนในองค์กร เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้ าใจ ทั กษะ ทั ศนคติ และ เปลี่ ยนพฤติ กรรมในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท างาน การฝึ กอบรมเป็ น

๕

เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ. เล่มเดิม.
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วิ ธี ห นึ่ ง ในการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในองค์ กร การฝึ กอบรมจะก่ อให้ เกิ ดผลลั พธ์ ตามที่ องค์ กรคาดหวั งได้
การดาเนินการฝึกอบรมต้องทาอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการที่เหมาะสม
๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ตามแนวคิดของ Noe
๑) โลกาภิวัตน์ (Globalization) โลกาภิวัตน์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั่วโลก เกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น องค์กร
ต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถผลิตสินค้าและบริการแข่งขันได้ในระดับ
สากล
๒) ความต้องการผู้นา (The Need for Leadership) เมื่อเกิดโลกาภิวัตน์ การแข่งขันในการผลิต
สินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศมี มากขึ้น องค์กรต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเป็นผู้นาในการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
๓) การเพิ่มค่านิยมในความรู้ (Increase Value Placed on Knowledge) องค์กรต่าง ๆ ให้ความสาคัญ
กับทุนทางปัญญามากขึ้น องค์กรต้องพยายามดึงดูดและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge Worker) เข้ามา
ทางานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด และต้องส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากร
ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
๔) การดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ มีความสามารถ (Attracting and Winning
Talent) องค์กรต้องการบุคลากรที่มีทั กษะขั้นสูงเข้ามาทางาน เพื่อรองรับการทางานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น
และพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถชั้นสูง
๕) การเน้น คุณภาพ (Quality Emphasis) ความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้องค์กรต้องปรับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนบริหารงาน
โดยเน้นคุณภาพ องค์กรจึงต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
๖) การเปลี่ ย นแปลงทางประชากรและความหลากหลายของก าลั ง แรงงาน ( Changing
Demographics and Diversity of the Workforce) การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรมีความแตกต่างกันทางด้านภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม องค์การจึงต้องพัฒนาและ
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทางานร่วมกัน และสามารถทางานร่วมกับผู้ที่มีความแตกต่างได้
๗) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร (New Technology) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี ในการทางานและ
บริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ระบบการทางานที่เน้นผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Models of Work Systems)
ระบบการทางานที่เน้นผลการปฏิบัติงานสูงนั้นถูกนามาใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กร สามารถเพิ่ม
- ๑๖ -
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มูล ค่าให้ กับ สิ น ค้าและบริ การ องค์กรจึ งต้องพัฒ นาและฝึ กอบรมบุคลากรให้ มี ทักษะขั้นสู งในการทางานและ
บริหารงาน
๔.๓ ประเภทของการฝึกอบรม การฝึกอบรมบุคลากรสามารถจาแนกประเภท ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๔.๓.๑ แหล่งของการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) การฝึ ก อบรมภายในองค์ ก ร การฝึ ก อบรมประเภทนี้ เ ป็ น การฝึ ก อบรมที่ อ งค์ ก ร
จัดขึ้นเอง โดยหน่วยงานฝึกอบรมขององค์กรเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และบริหารการฝึกอบรมเอง
๒) การฝึกอบรมโดยการจัดของหน่ว ยงานภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการ
ฝึกอบรมที่องค์กรไม่ได้จัดขึ้นเอง องค์กรว่าจ้างหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอก
๔.๓.๒ การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) การฝึกอบรมในงาน (on the Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนในสถานที่ทางาน ข้อดีคือผู้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ข้อเสียคือต้องใช้ผู้สอนที่มีความสามารถในการสอนงาน
และอาจเกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการลูกค้า
๒) การฝึกอบรมนอกงาน (off the Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรม
นอกสถานที่ทางาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะฝึกอบรม ข้อดีคือผู้รับการฝึกอบรมใช้เวลา
เต็มที่กับการฝึกอบรม ข้อเสียคือหน่วยงานขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง
๔.๓.๓ ทักษะที่ต้องการจากการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑) การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills Training) การฝึกอบรมประเภทนี้
เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมประเภทนี้เหมาะสาหรับการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน และ/หรือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน
๒) การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills Training) การฝึกอบรม
ประเภทนี้ เป็ น การฝึ กอบรมที่มุ่งพัฒ นาทักษะด้านการจั ดการและการบริห ารงานให้ แก่ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
การฝึกอบรมประเภทนี้เหมาะสาหรับการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานขึ้นสู่ตาแหน่งจัดการ และผู้บริหารเลื่อนขึ้นสู่
ตาแหน่งบริหารที่สูงขึ้น
๓) การฝึกอบรมทักษะด้านติดต่อสัมพันธ์ (Interpersonal Skills Training) การฝึกอบรม
ประเภทนี้เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภทนี้เหมาะสาหรับการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ
๔.๓.๔ ระดั บ ต าแหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม แบ่ ง ออกเป็ น
๔ ประเภท คือ
- ๑๗ -
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๑) การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (Employee Training) การฝึ กอบรมประเภทนี้
เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน เป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้ ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ บรรลุผ ลส าเร็จตามเป้าหมาย
ในระดับบุคคล
๒) การฝึกอบรมระดับ หัวหน้างาน (Supervisory Training) การฝึกอบรมประเภทนี้
เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น เป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการจัดการให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถจัดการกลุ่มงาน/แผนกให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ในระดับกลุ่มงาน
๓) การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ (Managerial Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการ
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารระดับกลาง เป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการบริหารงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถบริหารงานในหน่วยงาน/ฝ่าย ให้ บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายในระดับหน่วยงาน
๔) การฝึกอบรมระดับ ผู้บริหารชั้นสูง (Executive Training) การจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูง เป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานขั้นสูงให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถบริหารงานในองค์กรให้บรรลุบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายในระดับองค์กร
๔.๓.๕ ระยะเวลาในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑) การฝึกอบรมก่อนทางาน การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่สาหรับบุคคลที่ทางานใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ
๒) การฝึกอบรมระหว่างการทางาน การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะการทางานให้แก่บุคคลที่ทางานมาระยะเวลาหนึ่ง เช่น การฝึกอบรมที่องค์การจัดขึ้น ๖
๔.๔ วิธีการฝึกอบรม
๔.๔.๑ แนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Civil
Service Commission) จาแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๓ วิธี ดังนี้
๑) วิธีบอกกล่าว (Telling Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่วิทยากรเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย สัมมนา
๒) วิธีการกระทา (Doing Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญ ในการลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิทยากรจะเป็นเพียงผู้คอยดูแลและให้คาแนะนาเท่านั้น
เช่น การระดมสมอง
๖

จาก คู่มือการพัฒนานักบริหารโดยวิธี Job Assignment (น. ๒๖-๒๙), โดย สมโภชน์ นพคุณ และนทีทิพย์ สมเกียรติกลุ ,
กรุงเทพฯ: ประชาชื่น. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ..
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๓) วิธีการแสดง (Showing Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ จัดการแสดงให้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงเองหรือมีผู้อื่นเป็นผู้แสดง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้
จากการแสดง เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
๔.๔.๒ เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาต จาแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๔ วิธี ดังนี้
๑) วิธีที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
๒) วิธีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
๓) วิธีที่เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
๔) วิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
๔.๔.๓ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สามารถจาแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๓ วิธี ดังนี้
๑) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge)
๒) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะและความสามารถ (Skill and Ability)
๓) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ (Attitude)
๔.๔.๔ ตามลักษณะของการเรียนรู้ สามารถจาแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๒ วิธี ดังนี้
๑) วิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Individual Learning) เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น เรียนรู้จาก Clip
๒) วิธีที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Group Learning) เป็นวิธีที่จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น กรณีศึกษา
ตารางที่ ๑ วิธีการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ความรู้

ทักษะและความสามารถ

ทัศนคติ

ลักษณะของการเรียนรู้
รายบุคคล
- โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
- การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
- แบบฝึกหัดรายบุคคล
- การฝึกโดยใช้การจาลอง
- การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน

กลุ่ม
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- การระดมสมอง
- ทัศนศึกษา
- การสาธิต
- การฝึกแก้ปัญหา
- กรณีศึกษา
- การจาลองสถานการณ์
- การแสดงบทบาทสมมุติ
- การอภิปรายกลุ่ม
- การแสดงบทบาทสมมุติ

๔.๕ การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๕.๑ เป็นกระบวนการฝึกทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและความสะดวกของตนเอง จาแนกออกเป็น ๔ วิธี ดังนี้
๑) Leader-Led or Facilitated Online Learning เป็นรูปแบบที่วิทยากรเป็นผู้ให้
คาแนะนาในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
- ๑๙ -
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๒) Self-Paced, Web-based Learning เป็นรูปแบบของเว็บที่มีการจัดระบบ ทั้งด้าน
เนื้อหา สื่ อหรือสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๓) Online Tutorials หรือ PDF format เป็นรูปแบบของระบบเอกสารออนไลน์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาในระบบออนไลน์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาศึกษาด้วยตนเอง
๔) Web-Based Electronic Performance Support Systems (EPSS) เป็นรูปแบบ
ที่กาหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔.๖ กระบวนการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนดังนี้
๑) การหาความจาเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่าองค์กรและ
บุคลากรประสบปัญหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงขัดข้อง ปัญหาเชิงพัฒนา ปัญหาเชิงป้องกัน ปัญหานั้น
สามารถน ามาแก้ไขด้ว ยการฝึ กอบรมได้ ห รือไม่ เพื่อ ให้ การจัดฝึ ก อบรมสอดคล้ องกับ ปั ญหาที่ องค์กรประสบ
ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
๒) การสร้าง/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการกาหนดโครงสร้างและรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศ นคติด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับจากการฝึกอบรม และเทคนิค
วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา และผู้สอน เพื่อแก้ปัญหาความจาเป็นในการฝึกอบรมที่ได้วิเคราะห์เอาไว้
๓) การจัดทาโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนการกาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่กาหนดขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมนาไปใช้ในการบริหารจัดการการฝึกอบรม
๔) การบริ ห ารโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนการนาโครงการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารไปจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการฝึกอบรม
๕) การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมและการติ ด ตามผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากจั ด ฝึ ก อบรมไปแล้ ว
เป็นขั้นตอนการประเมินผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงาน
และองค์กรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากการจัดฝึกอบรม
๕. ประเภทการวิเคราะห์ความจาเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม ๗
๕.๑ การวิเคราะห์องค์กร หมายถึง การวิเคราะห์ความจาเป็นหรือความต้องการระดับองค์กร หรือเหตุผล
อื่นที่องค์กรต้องการการฝึกอบรม รวมถึงวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็น
ต้น
๕.๒ การวิเคราะห์ตัวบุคคล หมายถึง การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรว่ามีศักยภาพในการ
ฝึกอบรมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
๗

เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ. เล่มเดิม. น. ๔๑-๔๗.
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๕.๓ การวิเ คราะห์ง าน/หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ หมายถึง การวิเ คราะห์ว่า งาน/หน้า ที่ที่แ ต่ล ะ คน
ที่รับผิดชอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานงาน/หน้าที่และเป้าหมายหรือไม่
๕.๔ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน หมายถึง การวิเคราะห์ว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด
๕.๕ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานที่ใช้ในการทางานว่าบุคคล
สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
๕.๖ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการฝึกอบรม หมายถึง การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาว่า
สามารถจัดการได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่
๕.๗ การวิเคราะห์ผ ลตอบแทนจากการฝึ กอบรมกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปส าหรับการฝึกอบรม หมายถึง
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่ใช้ในการฝึกอบรม
๖. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ๘
การออกแบบหลั ก สู ต รเป็ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งหรื อ การจั ด เค้ า โครงในการวางแผนพั ฒ นา
การออกแบบหลักสูตร ครอบคลุมภาระงาน ๔ เรื่อง คือ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์การเรียนรู้การสอน
และการประเมิน
๖.๑ แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นสาคัญ (Subject-centered Curriculum
Design) มุ่งเน้นเนื้อหาสาระ ให้ความสาคัญกับการจัดการเนื้อหาสาระ
กลุ่มที่ ๒ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered Curriculum
Design) มีสาระสาคัญอยู่ที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผู้เรียน การให้ความสาคัญกับประสบการณ์ของผู้เรียน
กลุ่ ม ที่ ๓ การออกแบบหลั กสู ตรที่ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ความเป็ นมนุ ษย์ ของผู้ เรี ยน (Learnercentered Curriculum Humanistic Design) การเรียนรู้ในอุดมคติของของมนุษย์เกี่ยวข้องกับความคิด
ความรู้สึกและการกระทา แนวคิดในการพัฒนาตนเองในทางบวก (Positive self-concept) และทักษะระหว่าง
บุคคล (Interpersonal skills)
กลุ่ ม ที่ ๔ การออกแบบหลั กสู ต รแบบปั ญหาเป็น ฐาน (Problem-centered Curriculum
Design) เป็ น การสนั บ สนุ น ชี วิต จริ ง ของผู้ เ รีย น เพราะต้ องเสาะแสวงหาความรู้ และแก้ ปัญ หา ปัญ หาต่ าง ๆ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง

๘

จาก การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กร (น.๒๒-๓๔), โดย ดนัย เทียนพุฒ, ๒๕๔๕, นาโกต้า. ลิขสิทธิ์ ๒๕๔๕ โดยบริษัท นาโกต้า จากัด
และจาก https://sites.google.com /site/curriculumdevelopementgroup๑/srup-khwam-ru/๒-kar-xxkbaeb-hlaksutr.
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กลุ ่ม ที ่ ๕ การออกแบบหลัก สูต รตามกระบวนการการพัฒ นาหลัก สูต ร ( Curriculum
Development Models Design) มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ หลักสูตรแบบนี้ให้ความสาคัญ
กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๖.๒ หลักการออกแบบหลักสูตร
๑) การกาหนดขอบข่ายหลักสูตร หมายถึง การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ หัวข้อ ประเด็น
สาคัญต่าง ๆ แนวคิด ค่านิยม หรือคุณธรรมที่สาคัญ สาหรับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรแต่ละระดับ
๒) การจัดลาดับการเรียนรู้ หมายถึง การจัดลาดับก่อนหลังของเนื้อหา สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
ประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามวัย วุฒิภาวะ และพัฒนาการทางสติปัญญา
๓) ความต่อเนื่อง หมายถึง การจัดเนื้อหา ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง
ตลอดหลั ก สู ตร หลั กสู ต รที่ดีน อกจากมี การจัดขอบข่ ายและล าดับการเรียนรู้ที่ดี แล้ ว ยังต้ องมี ความต่อ เนื่อ ง
ของเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย
๔) ความสอดคล้องเชื่อมโยง การจัดหลักสูตรที่ดีควรคานึงถึง ความสอดคล้องเชื่อมโยง ให้มีความ
ต่อเนื่องกันของเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะที่อยู่ในระดับ
๕) การบู ร ณาการ เป็ น การจัดขอบข่ายเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ในหลั กสู ตรให้ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง จากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งของรายวิชานั้ น หรือจากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาหนึ่ง
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
๖) ความสมดุ ล หลั ก สู ต รที่ ดี น อกจากจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การจั ด ขอบข่ า ยเนื้ อ หา และมี ล าดั บ
การเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังควรต้องพิจารณาด้านความสมดุลของเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะของรายวิชา
ต่าง ๆ ความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
๖.๓ หลักการออกแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ (Griffith University)
สถาบั น การศึ ก ษาควรจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมการสอนซึ่ ง จะมี ผ ล
การเรียนรู้ทางบวก ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม มีหลักการดังต่อไปนี้
๑) สร้างประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจและมีแรงกระตุ้นทางปัญญา
๒) ส่งเสริมการสืบค้นและตั้งคาถามอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
๓) เน้นการเชื่อมโยง การบูรณาการทฤษฎีและองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อนาไป
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
๔) ให้ประสบการณ์ที่พัฒนาความสามารถระหว่างวัฒนธรรม สังคมของผู้เรียนที่แตกต่างและ
การตอบสนองทางจริยธรรมของสังคมโลก
๕) ให้ความสาคัญกับคุณค่า ความทรงจาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของบุคคล
๖) เพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ๒๒ -
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๗) การปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง
๖.๔ การออกแบบหลักสูตรของสก็อตแลนด์ หลักการพื้นฐาน ๗ ประการ ซึ่งต้องคานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนและการพัฒนาการของแต่ละคน
๑) กระตุ้นความท้าทายและความพอใจ (Challenge and enjoyment) โดยผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาและแสดง
ความคิดสร้างสรรค์
๒) ขยายขอบเขตความรู้ (Breadth) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและ
เหมาะสมภายใต้บริบททั้งภายในชั้นเรียนและบรรยากาศของสถานที่เรียน
๓) ความก้าวหน้า (Progression) ผู้เรียนจะมีอัตราความก้าวหน้าที่เป็นไปตามความต้องการและ
ความถนัด
๔) ความคิ ด ลึ ก ซึ้ ง (Depth) ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาความสามารถตามความแตกต่ า งและการคิ ด
ของแต่ละคน
๕) บุค ลิก ภาพและทางเลือ ก (Personalization and choice) หลัก สู ต รต้อ งตอบสนอง
ความต้องการจาเป็นของบุคคล โดยเฉพาะและความเป็นเลิศของผู้เรียน
๖) การเชื่อมโยง (Coherence) กิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน
๗) ความสัมพันธ์ (Relevance) ผู้เรียนต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม โดยเห็นคุณค่าในการ
เรียนรู้และความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
๖.๕ ล าดั บ ขั้ น ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการจากการสร้ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ๑) พุ ท ธพิ สั ย
(Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ๒) จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับทัศนคติ และ ๓) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบของ
ร่างกาย
๖.๕.๑ ลาดับของพุทธพิสัย (Cognitive Domain)
๑) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งแบ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีและการดาเนินงานที่เกี่ ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือความรู้ที่เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๒) ความเข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ การแปลความ การตีความ การขยายความ
๓) การนาไปใช้ (Application) นาสาระสาคัญต่าง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริง
๔) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ การแยกเรื่องราวเป็นส่วนย่อย ๆ
๕) การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
- ๒๓ -
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๖) การประเมินค่า (Evaluation) การตัดสิ นคุณค่า การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ภายในและภายนอกมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
๖.๕.๒ ลาดับของจิตพิสัย (Affective Domain)
๑) การรับรู้ (Receiving or attending) การยอมรับหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งเร้า เช่น ความตั้งใจเรียน
การฟังอย่างตั้งใจ การรับรู้จาแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ได้แก่ การรู้ตัว (ไม่อยู่ในสภาพใจลอย) การเต็มใจ (ไม่หลีกเลี่ยง)
และการควบคุมหรือคัดเลือกการรับรู้ (การควบคุมสมาธิ การติดตามสังเกต)
๒) การตอบสนอง (Responding) การแสดงออกด้วยความสนใจ ความเต็มใจในสิ่งเร้า เต็มใจ
ที่จะมีส่วนร่วม เช่น เต็มใจอ่านหนังสือหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ การตอบสนองจาแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ
ได้แก่ การยอมทาตาม การตอสนองด้วยความยินดี และการตอบสนองที่มีความพึงพอใจ
๓) ค่านิยม (Valuing) ความรู้สึกหรือความสานึกจนกลายเป็นความเชื่อและทัศนคติ ค่านิยม
จาแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ได้แก่ การยอมรับในค่านิยม ความรู้สึกชื่นชอบในค่านิยมนั้น การยึดมั่นในค่านิยมนั้น
๔) การจั ด ระบบ (Organization) ค่ า นิ ย มหรื อ คุ ณ ค่ า เน้น คุ ณ ค่ า ทางจิ ตใจโดยค านึ ง ถึ ง
ความสัมพัน ธ์และโครงสร้างของค่านิย ม เป็นระดับพฤติกรรมด้านจิตใจที่สูงขึ้น จาแนกเป็น ๒ ข้อย่อย ได้แก่
การสร้างมโนทัศน์ของคุณค่า คือ การมีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม การมองเห็นความสัมพันธ์ของคุณค่ากับสิ่งที่ตนเอง
ยึดถือ และการจัดระบบคุณค่า คือ การนาเอาคุณค่ามาจัดเป็นระบบ
๕) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a value or value complex) เมื่อแต่ละคน
ยึดค่านิยมใดแล้วก็จะควบคุม ให้บุคคลนั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรม จาแนกย่อย ๆ ได้แก่ การมีหลักยึดในการ
ตัดสินใจหรือพิจารณาสิ่งต่าง ๆ และการแสดงลักษณะนิสัยที่เป็นไปโดยสมบูรณ์
๖.๕.๓ ลาดับของทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
๑) ระดับการเลียนแบบ เช่น การคัดลายมือตามตัวอย่าง เป็นต้น
๒) ระดับการลงมือทาตาม เช่น การเขียนแบบ การวาดรูป เป็นต้น
๓) ระดับความแม่นยา เช่น การฝึกพิมพ์ดีดให้เร็วและถูกต้อง เป็นต้น
๔) ระดับความต่อเนื่อง เช่น การขับรถยนต์ เป็นต้น
๕) ระดับการกระทาจนเคยชิน เช่น การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
๖.๖ องค์ประกอบของหลักสูตร ๔ ประการ ดังนี้
๖.๖.๑ จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร หมายถึง คุณ ภาพของผู ้เ รีย นเมื่อ เรีย นรู้ จบหลัก สูต ร
ประกอบด้ว ยความรู้ ในเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูง และคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์
๖.๖.๒ เนื้อหาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ไปตามลาดับขั้นตอนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้
- ๒๔ -
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๖.๖.๓ การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผู้เรียนในเชิงบูรณาการซึ่งเป็น
หน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องดาเนินการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด
ที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่งดงาม
๖.๖.๔ การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ ผู้เรียน
ภายหลังการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสร้างกรอบแนวคิด และวิธีการจัดทา
ร่างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) ได้ดังนี้
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงของโลก

การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
หน้าที่และอานาจ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน้าที่และอานาจ เป้าหมายการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่อการพัฒนาผู้บริหาร
ความคิดเห็นของผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อการพัฒนาผู้บริหาร
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาผู้บริหาร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วิจัยเอกสาร
สัมภาษณ์ผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความจาเป็นใน
การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
ด้านการบริหาร
และการพัฒนา
องค์กรบุคลากร
(ระดับผู้บริหาร)

โครงสร้าง
หลักสูตร
-หลักการและ
เหตุผล
-วัตถุประสงค์
-หมวดวิชา
-กิจกรรม
-ระยะเวลา
-คุณสมบัติของ
ผู้เข้าอบรม

รายวิชา
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขตเนื้อหา
-วิธีการฝึกอบรม
-จานวนชั่วโมง
-คุณสมบัติของ
วิทยากร/
ผู้ดาเนินการ

แนว
ทางการ
พัฒนา
บุคลากร
-ตาราง
การสอน
และการ
ทา
กิจกรรมใน
หลักสูตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง

สารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง

ศึกษาองค์กร
เทียบเคียงในประเทศ

- ๒๕ -

ศึกษาองค์กร
เทียบเคียง
ต่างประเทศ
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บทที่ ๓
ผลการศึกษา
โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยศึกษาจาก ๑) เอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย แผน
ยุ ทธศาสตร์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ อานาจและหน้าที่ และนโยบายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อานาจและหน้าที่ โครงสร้าง อัตรากาลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของตาแหน่งเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กรอบมาตรฐานหลั กสู ตรนักบริห ารระดับสู ง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) แนวทาง
การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสู ง ส านั กงาน ป.ป.ช. หลั กสูตรฝึ กอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือเทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงาน
ในประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สถาบันพระปกเกล้า และต่างประเทศประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐนามิ เบีย ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต รการฝึ กอบรมและแนวทางการพั ฒนานั กบริ หารของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒) การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และผู้บ ริหารส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
กลุ่มเป้าหมาย ๔) สารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแบบ ๓๖๐ องศา และนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการอบรมและการพัฒนานักบริหาร และ
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาสาหรับวิเคราะห์ผลการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมและคุณลักษณะ/สมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดัง ผลการศึกษา
ต่อไปนี้

- ๒๖ -
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๑. ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
๑.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
สถานการณ์ ข องโลกปั จ จุ บั น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความผั น ผวน ( Volatility) ความไม่ แ น่ น อน
(Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่เรียกโดยย่อว่า VUCA
World นั้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและรวดเร็ ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหนึ่งอาจเชื่อมโยง
หรือส่งผลกระทบไปสู่ภูมิภาคอื่นหรือกลายเป็นกระทบระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้นับเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งสาหรับผู้บริหารที่ต้องบูรณาการความคิดที่หลากหลายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและพลิกผันดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในอนาคตและจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ๑) การพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ ๒) การเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร ๒) ความคาดหวังของลูกจ้างและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และ ๔) ความรวดเร็วและความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ถึงแม้สถานการณ์เหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นบริบทของสังคมโลกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหาร
จากรายงานของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
เรื่อง Skills for a High Performing Civil Service (September ๑๑, ๒๐๑๗) ๙ ซึ่งระบุทักษะของบุคลากรภาครัฐ
ที่จ ะสามารถตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายในปั จ จุบั น ที่เ ปลี่ ย นผ่ านสู่ ความเป็น ดิจิ ทั ล และสั ง คมที่ มีค วามต้อ งการ
ที่หลากหลายและเป็นเครือข่ายมากขึ้น โดยทักษะดังกล่าว ประกอบด้วย (๑) ความเป็นมืออาชีพ (Professional)
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีความเป็นกลาง มีคุณธรรมจริยธรรม และเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง
(๒) ทักษะเชิงกลยุทธ์ (Strategic) โดยเฉพาะในระดับบริหารซึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างในสายงาน
จึงต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารความเสี่ยง การคาดการณ์อนาคต และความยืดหยุ่น (๓) การคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative) เพื่อการออกแบบเครื่องมือการบริหารในการหาทางออกจากความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิด
จากนโยบาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดคุณค่าแก่สาธารณะ (Public Value) และทาให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูง
(High Performing Civil Service) ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย การบริการสังคมและการร่วมมือกับ
ประชาชน การว่าจ้างและการทาสัญญา และการจัดการกับเครือข่าย ซึ่งเป็นแกนหลักของการบริหารราชการ
นอกจากนี้ McKinsey Global Institute (MGI) (June ๒๕, ๒๐๒๑) ๑๐ ได้ศึกษาผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการทางาน ซึ่งในอนาคตจะมีงานบางส่วนที่หายไปและมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น และส่งผลทักษะ
ระดับสูง (High-level skills) เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านสังคมและอารมณ์
และทักษะด้านความคิดระดับสูง เป็นต้น และภายใต้บริบทการทางานที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้นี้ McKinsey
๙

จาก https://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-๙๗๘๙๒๖๔๒๘๐๗๒๔-en.htm.
จาก https://mck.co/๒UIDjGv.

๑๐
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Global Institute (MGI) มองว่าทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการทางานในอนาคตในทุกสายงาน คือ การส่งมอบ
คุณค่าในงานมากกว่าที่ระบบอัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะทาได้ การทางานในบริบทที่เป็นดิจิทัล และการปรับตัวให้เข้า
กับการทางานรูปแบบใหม่หรืออาชีพใหม่ ดังนั้น McKinsey Global Institute (MGI) จึงได้จาแนกกรอบทักษะอย่าง
กว้าง ๆ ออกเป็น ๔ หมวด และทักษะย่อย ๑๓ กลุ่ม ที่เรียกว่า “Distinct Elements of Talents (DELTAs)” ได้แก่ (๑)
หมวดความคิด (Cognitive skills) ประกอบด้วย กลุ่มการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการสื่อสาร กลุ่มการวางแผนและกาหนด
แนวทางการทางาน และกลุ่มความยืดหยุ่นทางความคิด (๒) หมวดดิจิทัล (Digital skills) ประกอบด้วย กลุ่มความ
ชานาญและการเป็นพลเมืองดิจิทัล กลุ่มการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มความเข้าใจระบบดิจิทัล (๓) หมวด
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal skills) ประกอบด้วย กลุ่มการขับเคลื่อน กลุ่มการพัฒนาความสัมพันธ์ และกลุ่ม
ประสิทธิภ าพการทางานเป็น ทีม (๔) หมวดการนาตนเอง (Self-leadership skills) ประกอบด้วย กลุ่มการ
ตระหนักรู้และบริหารจัดการตนเอง กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ และกลุ่มการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพิจารณาบริบทภายในประเทศก็มีส่วนผลักดันและเร่งรัดให้มีการพัฒนาข้าราชการในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการกลุ่มผู้นา โดยยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๘ ประเด็น โดยประเด็นที่ ๔.๕ ระบุให้ “บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง
ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก มี ค วามสามารถสู ง มุ่ ง มั่ น และเป็ น มื อ อาชี พ ” รวมทั้ ง ได้ ก าหนด
เน้นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้นา โดยระบุในประเด็นที่ ๔.๕.๒ ว่า “ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นา
ในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นาทางความรู้และความคิด
ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม
โดยมีการสร้ างผู้น าทางยุทธศาสตร์ ในหน่ว ยงานภาครัฐ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยาว”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑๑ ได้กาหนดเป้าหมายของการสร้างระบบราชการ ๔.๐
โดยเน้น การปรับ เปลี่ย นระบบราชการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High
Performance Government) ซึ่งความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญ
อย่า งน้อ ย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นในสังคม (Collaboration)
การสร้ างนวั ตกรรม (Innovation) (๓) การปรั บเข้ าสู่ ความเป็ นดิ จิ ทั ล (Digitization/Digitalization) ในส่ วนของ
ข้า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งได้ รั บ การปรับ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ ตนเอง
เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะมีสมรรถนะที่จาเป็นและเปลี่ยนแปลง
๑๑

จาก https://www.opdc.go.th/content/Mzk.
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พฤติกรรมของตน อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
ด้วยบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญทั้งภายนอกและภายในประเทศดังกล่าว การพัฒนา
บุคลากรในระดับผู้นาทุกระดับจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรและของ
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งผู้ น าที่ มี ค วามพร้ อ มและมี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก รท่ า มกลางกระแส
ความเปลี่ ย นแปลง สามารถวิเ คราะห์ ถึ งปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ที่อ าจเกิด ขึ้ นในอนาคต ศึ กษาและรู้ เ ท่า ทั น
ต่อกระแสความผันผวนด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก
ต่อเชื่อมเข้ากับ ภารกิจและความรับ ผิดชอบ มีความรอบรู้ในการบริห าร สามารถปรับเปลี่ ยนองค์กรให้ทันต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หน้าทีแ่ ละอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน้าที่
และอานาจของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๒
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สั งคมให้ เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน” และก าหนดพั นธกิ จไว้ ๔ พั นธกิ จ ได้ แก่ (๑) ด าเนิ นงานให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ ตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม (๒) ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน (๓) ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงาที่มีมาตรฐาน และ (๔) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ และเพื่อให้การ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติบรรลุ วิสั ยทัศน์และพันธกิจที่ได้กาหนดไว้ จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่
ได้ รั บ การรั บ รองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย กฎหมายไทย และพั น ธกรณี ระหว่า งประเทศด้ า น
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและ
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒) เน้น การดาเนิน งานที่ก่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงเชิง โครงสร้า ง ของภาครัฐ และเอกชน
โดยการขับ เคลื่อ นและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างที่สาคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภาคส่วน
ให้เกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน

๑๒

จาก https://www.nhrc.or.th/getattachment/๗๗๒f๗cd๒-accc-๔f๕e-๘d๖๗-๑a๙๖ff๓๙๒d๕d/.aspx.

- ๒๙ -
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๓) มุ่งการทางานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การสร้างพลัง (Synergy) ในการทางานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่ว มมือและพลังในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๔) ส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิ ทธิมนุษยชน สื่ อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสาคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน
และบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๕) เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการทางานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร
ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Learning and
Growth)
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรมนู ญว่าด้ว ยคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ บัญญัติให้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า
และเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางที่เ หมาะสมในการป้ องกั นหรื อแก้ ไขการละเมิ ดสิ ท ธิม นุ ษยชน รวมทั้ ง
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
๓) เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
ประกอบกับพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
- ๓๐ -
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๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่ ความรู้ และพัฒนาความเข้มแข็ งด้านสิ ทธิมนุ ษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ ความช่วยเหลื อหรือเยียวยา
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ล ะ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและศาสนา
๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
๔) เสนอความเห็ นต่ อคณะรัฐมนตรี เกี่ย วกั บการที่ ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี หรื อการปฏิ บั ติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๔ ได้กาหนดแนวนโยบายพื้นฐานสาหรับ
การดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๔ ไว้ ดังนี้
๑) มุ่งเน้ นการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหา
อย่างทัน ท่ว งที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็น ระบบ
โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคี
๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพ
ความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้ง การเคารพสิทธิและ
เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะนาไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยคาที่แสดงถึง
การดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม
ในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ
๓) สร้างและสนับสนุน กระบวนการความร่ว มมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่
๔) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ บทบาทของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นระดั บ สากล
โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และ
- ๓๑ -
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อานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นในบทบาทหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและประชาคม
ระหว่างประเทศ จนส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสู่
สถานะ A ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทาหน้าที่เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน
ให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย
๕) เร่งพัฒนาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
บนฐานคิดในการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการทางาน
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กิ จ การทั่ ว ไป
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๑) รับ ผิ ดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุ ภารกิจและหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
๒) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ
๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
จากการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า ความรู้/ทักษะของบุคลากรในระดับบริหาร
ที่จาเป็ นต่อการขับ เคลื่อนองค์กรให้บ รรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) การจัดการและพัฒนาความรู้ของ
องค์กร (KM) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร การบริหารจัดการองค์กร การเสริมสร้างวั ฒนธรรมองค์กร
การบูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่าย การทางานเชิงรุก การสื่อสารสาธารณะ การยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน และทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล
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๑.๓ โครงสร้ าง อัตรากาลั ง ประเภท สายงาน มาตรฐานกาหนดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมายของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๓.๑ โครงสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ
ขอบเขตหน้ าที่และอานาจของส่ วนราชการในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบั บที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบั บที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบั บที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่ งส่ วนราชการภายในส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้ (๑) สานักบริหารกลาง (๒) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๔) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (๕) สานักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (๖) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๗) สานักสิทธิ
มนุ ษยชนระหว่างประเทศ (๘) ส านั กกฎหมาย (๙) ส านักดิจิทัลสิ ทธิมนุษยชน (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (๑๒) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแบ่งงานภายในออกเป็นกลุ่มงาน/ฝ่าย
๑.๓.๒ อัตรากาลัง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีกรอบอัตรากาลัง จานวน ๕๘๔ อัตรา
เป็นอัตราที่มีคนครอง จานวน ๒๒๙ อัตรา เป็นอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๒๒ อัตรา และ
อัตราว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๓ อัตรา ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ อัตรากาลังจาแนกตามประเภทและอัตรามีคนครองและอัตราว่าง (ข้อมูล ณ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างสานักงาน กสม.
ที่ปรึกษา/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
รวม

อัตรา
มีคนครอง
๑๔๓
๖๕
๔
๑๗
๒๒๙
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อัตราว่าง
ได้รับการจัดสรร
ยังไม่ได้รับการ
งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
๑๘๗
๒๔
๖๙
๗
๖๒
๒
๔
๓๒๒
๓๓
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๑.๓.๓ ประเภท สายงาน และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกลุ่มเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ๓ ประเภท ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสานักงาน โดยข้าราชการแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป
มี ๒ สายงาน ประเภทวิชาการ มี ๑๐ สายงาน ประเภทอานวยการ มี ๑ สายงาน และประเภทบริหาร มี ๑ สายงาน
โดยมีทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน ดังแสดงตามตารางที่ ๓ พนักงานราชการ แบ่งเป็น ๔ ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ ดังแสดงตามตารางที่ ๔ และ
ตาแหน่งลูกจ้าง ดังแสดงตามตารางที่ ๕
ตารางที่ ๓ ประเภทข้าราชการที่ปฏิบัติงานและทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
ประเภทตาแหน่ง
สายงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ระดับตาแหน่ง
วิชาการ
วิชาการสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ
ทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการบัญชี
นักบัญชี
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
นิติการ
นิติกร
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ทั่วไป
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน-อาวุโส
ปฏิบัติงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
อานวยการ
อานวยการ
ผู้อานวยการ
ต้น-สูง
บริหาร
บริหาร
นักบริหาร
ต้น-สูง
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ตารางที่ ๔ ประเภทกลุ่มงานและตาแหน่งพนักงานราชการ
ประเภทกลุ่มงาน
ตาแหน่ง
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
บริหารทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นิติกร
เชี่ยวชาญเฉพาะ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิค
นายช่างเทคนิค
บริการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ตารางที่ ๕ ตาแหน่งลูกจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป
พนักงานบริการ
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานขับรถ
นายช่างเทคนิค
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นิติกร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นักจัดหมายเหตุ
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ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ ก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของแต่ ล ะสายงานไว้ โดยต าแหน่ ง
กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้ บริหารระดับต้น ได้แก่ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ และตาแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ
ที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริ หารระดับกลาง ได้แก่ ข้าราชการผู้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอานวยการต้น
(ผู้อานวยการกลุ่มงาน) หรือระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับอานวยการ ระดับต้น และตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมในการเข้าสู่ระดับอานวยการสูง (ผู้อานวยการสานัก)
หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาสานักงานฯ)
จากการศึกษาวิเคราะห์ประเภท สายงาน และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า ตาแหน่งเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถสรุปได้ ดังแสดงตามตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ตาแหน่งเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่งเป้าหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับต้น ข้าราชการระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถทางาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานค่อนข้างสูง/สูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้าง
ยาก/ยากมาก รวมทั้งสามารถกากับ แนะนา ตรวจสอบการทางาน สอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงาน
หรื อทีมงาน (People Management) สร้ างความสั มพั นธ์ กั บกลุ่ มงานอื่นเพื่ อเชื่ อมโยง
การทางาน สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการทางานของทีมงานได้
ผู้บริหารระดับกลาง ข้าราชการในระดั บนี้ ถู กคาดหวั งให้ สามารถใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เชี่ ยวชาญในงาน ปฏิ บั ติงานที่ต้ องตั ดสิ นใจ หรื อแก้ ปัญหาที่ยาก และ/หรือ ซับซ้ อนมาก
และมี ผลกระทบในวงกว้ าง รวมทั้ ง สามารถบริ หารและก ากั บดู แลการท างาน สอนงาน
ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา (People Management) และสามารถบริ หารโครงการภาพรวมได้
(Financial Management)
ผู้บริหารระดับสูง ข้ าราชการในระดั บ นี้ ถู กคาดหวั งให้ สามารถเชื่ อมโยงเป้ าหมายและยุ ทธศาสตร์ องค์ กร
มาสู่ เป้ าหมายและยุ ทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Management) และบูรณาการ
การท างานภายในและระหว่ างหน่ ว ยงาน และ/หรื อ เชื่ อ มโยงงานระหว่ า งองค์ ก รกั บ
ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ ปฏิบัติงานระดับรองลงมา
รวมทั้ง สามารถกากับดูแล บริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล (People
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ตาแหน่งเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Management) และสามารถบริ ห ารงบประมาณและโครงการภาพรวมได้ (Financial
Management)

๑.๓.๔ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และจัดทา
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร)
จากการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารยุ ทธศาสตร์ ก ารป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตระดับ สู ง
สานักงาน ป.ป.ช. โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) สรุปได้ว่า แนวคิดหลักในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมี ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การเรียนรู้และพัฒนาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๒) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาที่ เ น้ น ด้ า นความรู้ (Knowledge) ด้ า นทั ก ษะ (Skill)
และทัศนคติ (Attitude) (๓) การพัฒนาที่ยึดโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (๔) การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า (๕) การเรียนรู้และพัฒนาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคนและทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรให้มีภาวะผู้นา (Leadership Competence) และความสามารถทางการบริหาร (Management
Competence) ที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร สาหรับ วิธีการฝึกอบรม/พัฒนา ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) บนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผ่านภาควิชาการ
เช่น การบรรยาย การอภิป ราย และกรณีศึกษา เป็นต้น และภาคปฏิ บัติ เช่น กิจกรรมการศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น โดยสรุปสาระสาคัญ ดังแสดงตามตารางที่ ๗

- ๓๗ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๗ สรุปสาระสาคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร)
การพัฒนา/
แนวทางการพัฒนา
กรอบมาตรฐานหลักสูตร
แนวทางการพัฒนา
นักบริหารยุทธศาสตร์
โครงการการพัฒนา
หลักสูตร
บุคลากรภาครัฐ
นักบริหารระดับสูง
บุคลากรในกระบวนการ
การป้องกันและ
ศักยภาพการบริหารงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
ยุติธรรม
ปราบปรามการทุจริต
ตรวจเงินแผ่นดิน
สาระสาคัญ
แนวคิด/
วัตถุประสงค์

๑) แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
๒) การสร้ างสภาพแวดล้ อม
และระบบนิเวศในการทางาน
ที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของ
บุคลากร
๓) รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาที่ มี เ ป้ า หมายและ
ให้ความส าคัญ กับ การสร้าง
ประสบการณ์ที ่ด ีก ับ การ
ทางานในหน่วยงานราชการ
(Employee Experience)
๔) การพั ฒ นาที่ ค านึ ง ถึ ง
การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ หลั ก
ของรัฐ ๔ ด้ า น คือ ภารกิ จ
ด้ า นการพั ฒ นานโยบาย
ด้านการให้บริการและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้ า นการบริ ห ารสั ญ ญาจ้ า ง
และการบริหารเครือข่าย

๑) มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม
และสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลง
บทบาทส าคั ญ ในเส้ นทางอาชี พ
ของข้ าราชการพลเรื อน (Critical
Role Transition) จากตาแหน่ ง
ประเภทอานวยการหรือเทียบเท่า
ไปสู่ตาแหน่งบริหาร ระดับต้น
๒) เชื่ อมโยงกับ การบริหารการ
ทดแทนตาแหน่งประเภทบริหาร
ของส่ ว นราชการ (Succession
Management) ซึ่ง จะต้องมี การ
จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง และวาง
แผนการทดแทนต าแหน่ งประเภท
บริหาร
๓) มุ่ ง พั ฒ นานั ก บริ ห ารที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพั ฒนาภาวะ
ผู้นา (Leadership Competence)
และความสามารถทางการบริหาร
(Management Competence)
ที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทที่ สู ง ขึ้ น

- ๓๘ -

๑) การพัฒ นาด้า นองค์
ค ว า ม รู ้ ( Knowledge)
ด้า นทัก ษะ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude)
๒) เน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ การส่งเสริม
ความรู้ทางกฎหมาย ทักษะ
พื้ น ฐานที่ จาเป็ น ในการ
ปฏิ บ ั ติ ง าน รวมถึ ง การ
เสริม สร้า งทัศ นคติใ นการ
ทางานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ
ตอบสนองต่อ หน่ว ยงาน
และภาพรวมของกระบวนการ
ยุติธรรม

ระดับสูง
๑ ) ส ร ้า ง ผู ้น า ใ น ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตไปสู่
การป ฏิ บั ติ ให้ เ กิ ดเป็ น
รูปธรรมอย่างแท้จริง
๒) สร้ า งผู้ น า/ผู้ บ ริ ห าร
ต้ น แบบที่ มี วิ ธี คิ ด ดิ จิ ทั ล
(Digital Thinking) ในการ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่ ว น ต น แ ล ะ ส่ ว น ร ว ม
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร
๓) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลัง
ร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
ทุกภาคส่วนให้สัมฤทธิ์ผล

๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ก า ร
พั ฒ นาระบบงาน การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นค ว า ม
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมต่ อหน้า ที่ ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมายขององค์กร
และสามารถต่ อ ยอดให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง
ๆ อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
๒) เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด
ประสบการณ์ ด้ า นการ
บริ ห ารงาน การพั ฒ นา
ระบบงาน การบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร รวมถึ ง
จริยธรรมในการปฏิบัติตน
ปฏิ บั ติ ง านตามระดั บ ที่

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
๕) การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ ง
กั บ บ ท บ า ท ห น ้า ที ่ แ ล ะ
การเติบโตตามเส้นทางอาชีพ
๖) การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
เ ป็ น ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของทุกคนและทุก
ฝ่าย

การบริหาร
การฝึกอบรม
และการจัดทา
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม

ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน
ภาครัฐผู้บริหารทั้งผู้บริหาร
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
จะต้ อ งด าเนิ น การก าหนด
เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา

ในตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
และทั น สมั ย สอดรั บ กั บ บริ บ ท
ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป
๔) ให้ความสาคัญกับประสบการณ์
จริ ง ในการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
และทิ ศ ท างเชิ ง ยุ ทธศา สต ร์
การกาหนดนโยบาย การทางาน
บูรณาการและบริหารเครือข่า ย
และการจั ด การกั บ ประเด็ น /
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ผ่ า นการ
จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Action
Learning Policy Project)
๕) เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรีย นรู้ผ่ า นการคิด และลงมื อท า
(Active Learning) มีความยึด
หยุ่นและผสมผสานวิธีการเรียนรู้
ที่หลากหลาย บนหลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
๑) ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ผู้จัดจะต้องจัดดาเนินการเรียนรู้
แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น ( Blended
Learning) ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
บริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ ข องผู้
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรบ ผสมการ

- ๓๙ -

รับ ผิ ด ชอบ และสามารถ
นาไปปรับใช้ต่อการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสม

๑) วิทยาลั ยกิจการยุติธรรม
สานักงานกิจการยุติธรรมได้
จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
เป็นหลักสูตรกลาง โดยวิธีการ
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร
แตกต่ า งกั น ออกไป ได้ แ ก่

๑) สถาบั น การป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
ได้ จั ดท าหลั กสู ตรกา ร
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื ่ อ พั ฒ น า
ผู้บ ริหารของทุ กภาคส่ ว น

๑) สถาบันพัฒนาการตรวจ
เงิ น แ ผ่ น ดิ น ไ ด้ จั ด ท า
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
โดยมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีศักยภาพ

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ในระดั บองค์กรให้เชื่ อมโยง
กั บ เป้ า หมายที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐฯ พัฒนาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร/การประเมิน
แล ะ ก า ร ติ ดต า ม ผ ล ก า ร
พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับ
บริ บ ทของหน่ ว ยงาน และ
ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่
หน่วยงานกาหนด

เรีย นรู้ผ่ า นระบบหรือโปรแกรม
ออนไลน์ แ ละการเรี ย นรู้ แ บบ
พบปะกั น อย่ า งเหมาะสมโดย
ค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ รู ป แบบ
กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึกอบรมเป็นสาคัญ
๒) หลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ส่วน
คือ
(๑) กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อม (Pre-session)
(๒) กิจ ก ร ร ม ก า ร เ รีย น รู้
(Learning session)
(๓) การท างานผลงานข้ อเสนอ
เพื่ อขั บเคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิบั ติ
(Action Learning Policy Project)
(๔) การสรุ ป ผลการเรี ย นรู้
(Reflection Session)

- ๔๐ -

บุ คลากรระดั บต้ น เน้ นด้ าน
การบรรยาย การให้ ความรู้
พื้นฐาน บุคลากรระดับกลาง
เน้นการอภิปรายเพื่อเสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ และสาหรับ
บุ คลากรระดั บสู ง เพิ่ มเติ ม
กรณี ศึกษา เพื่อให้ผู้ บริหาร
ได้ ร่ วมกั นหาแนวทางแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
๒) ด าเนิ นการจั ดฝึ กอบรม
ในรูปแบบผสมผสานระหว่าง
ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย
การอภิ ปราย และการ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์
ร่ วมกั บภาคปฏิ บั ติ ได้ แ ก่
กิ จกรรมกลุ่ มสั มพั นธ์ (การ
พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ
การท างานเป็ นที ม) กิจกรรม
การถอดบทเรี ยน (Lesson
Learned) และการสั ม มนา
วิชาการ

ให้เ ป็น ผู ้นาที ่ดี มีค วามรู้
มีว ิ ส ั ย ทั ศ น์ มี ค ุ ณ ธรรม
จ ร ิ ย ธ ร ร ม ที ่ โ ด ด เ ด ่ น
เป็นแบบอย่าง มีความสามารถ
ใ น ก า ร น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
สังคม และประชาชน
๒) วิ ธี การฝึ กอบรม มี ๖
รูปแบบ
(๑) การบรรยาย/การ
อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
(๒) การจั ด สั ม มนา/
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๓) การพัฒนายุทธศาสตร์
การต่ อต้ านการทุ จริ ตใน
องค์กร
(๔) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
(๕) การอบรมและศึ กษา
ดูงานภายใน/ต่างประเทศ
(๖) การติ ด ตามและ
ประเมินผลการอบรม

ในการปฏิ บั ติ ง านตาม
ความรับผิดชอบ
๒ ) รู ปแบบการพั ฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ ว ย
กิจกรรมการฝึกอบรมแบบ
บรรยาย/เสวนาผ่านระบบ
แบบถ่ า ยทอดสด (Live)
ผ่ า นระบบ LMS ของ
ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน และการฝึกอบรม
ผ่านบทเรียนออนไลน์

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ที่มา

คู่ มื อ แนวทางการพั ฒ นา กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รนั ก
บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ พ . ศ . บริ ห ารระดั บ สู ง (ฉบั บ ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สานักงาน ๒๕๖๓) สานักงาน ก.พ.
ก.พ.
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ก า ร ฝึ ก อบ ร ม หลั ก สู ต ร
การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม
ร ะ ดั บ ก ล า ง รุ ่ น ที ่ ๑ ๗
วิ ท ยาลั ย กิ จ การยุ ติ ธ รรม
สานักงานกิจการยุ ติ ธ รรม

โครงการอบรมหลั ก สู ต ร
นั ก บริ ห ารยุท ธศาสตร์
การป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.)
รุ่นที่ ๑๒ สานักงาน ป.ป.ช.

โครงการพั ฒนาศักยภาพ
การบริหารงานตรวจเงิ น
แผ่นดิน ระดับชานาญการ
พิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑.๓.๕ ตั ว อย่ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากร
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือเทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงาน
ในประเทศ และต่ า งประเทศ รวมถึ งตั วอย่ า งการพั ฒนาบุ ค ลากรของสถาบั น สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ใ น
ต่างประเทศ
๑.๓.๕.๑ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง เทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงานในประเทศประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น ระดับ กลาง และระดับ สูงของส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันพระปกเกล้า สรุปสาระสาคัญ ดังแสดง
ตามตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ ตัวอย่ างหลั กสูตรเตรี ยมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ ตาแหน่งผู้ บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงของหน่วยงานในประเทศ
ระดับต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเตรียม
ความพร้ อ มด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะเบื้ อ งต้ น ของการเป็ น ผู้ น า
รวมทั้ ง สามารถรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ใน
การบริหารราชการที่สูงขึ้น

ระดับกลาง
วัตถุประสงค์ : เน้นการพัฒนาที่ช่วย
ให้ บุ ค ลากรสามารถบริ ห าร ก ากั บ
ดูแลการทางานได้ตามบทบาทหน้าที่
และบทบาทในการเป็ น ผู้ น า ที ม
รวมทั้งบริหารงบประมาณ/โครงการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้

หลักสูตร :
๑) การบริหารแผนงานและยุทธศาสตร์
ตัวอย่า งรายวิ ชา อาทิ บทบาทหน้า ที่
ในการบริห ารทิ ศทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
และการเปลี่ ย นแปลง การวิ เ คราะห์
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเชื่ อ มโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทย
ในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิง
นวัตกรรม กรอบแนวคิดการปฏิบัติงาน

หลักสูตร :
๑) การบริห ารการเปลี่ ยนแปลง/
การบริหารกลยุทธ์ ตัวอย่างรายวิชา
อาทิ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนาองค์ กร
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การแปลงแผนกลยุ ท ธ์ สู่
การปฏิบ ัต ิ Thailand Vision
and Thailand ๔.๐ แนวคิดในการ
ใช้เทคโนโลยี Block chain ในการ
ขั บ เคลื่ อ นงานภาครั ฐ การพั ฒ นา

- ๔๒ -

ระดับสูง
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เน้ น การพั ฒ นา
กระบวนการคิ ด เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารและ
กาหนดทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร
จากทิ ศทางการขั บ เคลื่ อนประเทศ
และบริบทสากลเชื่อมโยงงานภายใน
องค์กร และผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสียจาก
ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง บริ ห าร
งบประมาณ/โครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายได้
หลักสูตร :
๑) การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง/
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตัวอย่าง
รายวิชา อาทิ การปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐและการบริหารราชการในยุ ค
ไทยแลนด์ ๔.๐ บทบาทของภาครัฐ
เอกชน ประชาสังคม และการเสริม
พลังเครือข่ายในระดับพื้นที่ การทบทวน
การประเมินสถานการณ์เพื่อกาหนด
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รและการ
สร้ างวิ สั ยทั ศน์ เพื่ อการเปลี่ ยนแปลง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ระดับต้น
ระดับกลาง
ในวิ ถี ถั ด ไป บทบาทขององค์ ก รใน ภาวะผู้ น า การคิ ดเชิ งออกแบบ ธรร
มาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมือง
ระดับสากล
๒) การบริ ห ารทรั พ ยากร ตั ว อย่ า ง ที่ดี
รายวิ ชา อาทิ การบริ หารงบประมาณ ๒) การบริ ห ารองค์ ก ร/ทรั พ ยากร
หลัง Covid-๑๙ การติดตามและประเมิน ตั วอย่ างรายวิ ชา อาทิ การปรับปรุ ง
ผลโครงการ การพั ฒ นากระบวนการ และนวั ตกรรมกระบวนการ การใช้
นวัตกรรมเพื่อการบริหาร การจัดการ
ปฏิ บัติ ง านสู่ ความเป็น เลิศ การจัด ท า
ความรู้ การจัดการงบประมาณแบบ
โครงการเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละเทคนิ ค การ
มุ่ ง เน้ น ผลงาน การก าหนดตั ว ชี้ วั ด
บริหารโครงการ ทักษะเพื่อการพัฒนางาน และการประเมิ นผลการปฏิบัติ ง าน
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล การบริหารงาน การสื่ อ สารและการประสานงาน
เพื่ อองค์ กรประสิ ทธิ ภาพสู ง การแก้ไ ข อย่า งมีป ระสิ ทธิภาพ การออกแบบ
ปัญหา การสร้างและประสานเครือข่าย องค์กรดิ จิ ทั ล การวางแผนกาลั งคน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือ การสื่อสาร ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย
ภายในองค์กร การบริหารและพัฒนา สมรรถนะกับการบริหารและพัฒนา
บุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากร
๓) การบริ ห ารตนเอง ตั ว อย่ า ง
บนความหลากหลาย
๓) การบริหารตนเอง ตัวอย่างรายวิชา รายวิ ช า อาทิ การใช้ EQ ในการ
อาทิ การพัฒนาภาวะผู้นา เทคนิคการ บริ ห ารที ม งาน การบริ ห ารจั ด การ
พูด และการนาเสนอ การสอนงานและ ตนเองเพื่อลดความขัดแย้ง คุณธรรม
จริยธรรม
การเป็นพี่เลี้ยง จิตวิทยาการบริหารและ
การจู ง ใจ การบริ ห ารจั ด การเวลา
EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นา คุณธรรม
จริยธรรม
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ระดับสูง
เชิง นวัต กรรม การบริหารราชการ
แบบบู ร ณาการ ความท้ า ทายของ
ผู้ บ ริ ห ารกั บ การเปลี่ ย นแปลงตาม
กระแสโลก ผู้นาการเปลี่ยนแปลงยุค
New Normal
๒) การบริหารผลงาน/การบริหาร
องค์กร/ทรัพยากร ตัวอย่างรายวิชา
อาทิ การคิดเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อ
การบริ หารงานให้เป็ น เลิ ศ เทคนิ ค
การบริหารเวลาและการวางแผนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้นากั บการสร้าง
นวั ต กรรมองค์ ก าร ทิ ศ ทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ความแตกต่ า งด้ ว ยหลั ก คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม การบริ ห ารจั ด การใน
สภาวะวิกฤติและความเสี่ยงองค์กร
การบริหารงบประมาณเชิ ง กลยุ ท ธ์
การขับ เคลื่อนองค์กรดิจิ ทั ล ภาครัฐ
การขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด องค์ กรสู่ ก าร
ปฏิบัติ การบริหารจัดการโครงการ
๓) การบริ ห ารตนเองและการ
บริ ห ารคน ตั ว อย่ า งรายวิ ช า อาทิ
บุคลิกภาพผู้บริหารและการนาเสนอ
ผลงาน การพัฒนาภาวะผู้นาในตนเอง
และจิ ต วิ ท ยาการบริ ห ารการจู ง ใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมจริยธรรม
การดารงตนของผู้บริหาร การสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยง และการให้คาปรึกษา
เทคนิคการบริหารเวลา

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ระดับต้น

ระดับกลาง
ชื่อหลักสูตร :
ชื่อหลักสูตร :
๑) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ ๑) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการระดับชานาญการ บริ หารงานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ นระดั บ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ช านาญการพิ เ ศษ ปี ง บประมาณ
๒) นั ก บริ ห ารการพั ฒ นาสั ง คมและ ๒๕๖๔
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)
๒) นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง
๓) นั ก บริ ห ารการพั ฒ นาการเกษตร (นบก.)
และสหกรณ์ ระดับต้น
๓) นักบริหารการพั ฒ นาสั ง คมและ
๔) นั ก บริ ห ารระดั บ ต้ น กระทรวง ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)
คมนาคม (นบต.คค.)
๔) นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับกลาง
๕) นั กบริ หารระดั บกลางกระทรวง
คมนาคม (นบก.คค.)
๖) นั กบริหารระดั บกลางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
๑) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ ๒) สานักงาน ป.ป.ช.
ความมั่นคงของมนุษย์
๓) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความมั่นคงของมนุษย์
๔) กระทรวงคมนาคม
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕) กระทรวงคมนาคม
๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ระดับสูง
ชื่อหลักสูตร :

๑) โครงการพัฒนานักบริหารการ
ตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.)
รุ่นที่ ๑๑
๒) นั ก บริ ห าร ป.ป.ช. ระดั บ สู ง
(นบปส. อานวยการ)
๓) นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง การพั ฒ นา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
(นบส.พม.)
๔) นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับสูง
๕) ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
สาหรับนักบริหารระดับสูง
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
๑) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒) สานักงาน ป.ป.ช.
๓) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕) สถาบันพระปกเกล้า

๑.๓.๕.๒ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง เทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงานในต่างประเทศ โดยตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความ
พร้ อ มบุ ค ลากรก่ อนเข้าสู่ ตาแหน่ งผู้ บ ริ ห ารระดับ ต้น ประกอบด้ ว ย เครื อรั ฐ ออสเตรเลี ย สหรั ฐ อเมริ กา และ
สหราชอาณาจั ก ร ตั ว อย่ า งหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรก่ อ นเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง
ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐนามิเบีย
ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมคลากรก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สรุปสาระสาคัญ ดังแสดงตามตารางที่ ๙

-๔๔ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๙ ตัวอย่ างหลั กสูตรเตรี ยมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ ตาแหน่งผู้ บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงของหน่วยงานในต่างประเทศ
ระดับต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้บังคับบัญชาภาครัฐ หรือเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

หลักสูตร :
๑) บทบาทการเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
อาทิ การท าความเข้ า ใจบทบาทของ
ภาครัฐ ลักษณะงานของผู้บังคับบัญชา
กา ร บ ริ หา ร จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง
การเป็นผู้นากลุ่มที่มีความหลากหลาย
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครั ฐ อาทิ การจั ด ท าแผนการ
มอบหมายงาน การประเมินและบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนา
รายบุ คคล การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
การสร้างแรงจูงใจ การนาเสนอ
๓) การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและ
บริหารงาน อาทิ การให้บริการลูกค้า
ของภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม
การจั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง การจัดทาแผนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร
การเงิน
๔) การพัฒนาตนเอง อาทิ การบริหาร
จัดการการตัดสินใจด้วยตนเอง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การบริ ห าร
จัดการตนเอง

ระดับกลาง
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
ผู้ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ใ น ก า ร เ ป็น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ เ ชี่ ยวชา ญ
สามารถก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
ในระดั บที่สูงขึ้นด้วยการค้น หาและ
สร้างความเชี่ย วชาญในองค์ค วามรู้
และทั ก ษะที่ จ ะพั ฒ นาให้ ส ามารถ
เป็นผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจ/ผู้น า
ที่ทันสมัย
หลักสูตร :
๑) ภาวะผู้ น า อาทิ ภาวะผู้ น าใน
ภาครั ฐ การเป็ น ผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม
การเป็นผู้น าการเปลี่ย นแปลง ผู้น า
และความฉลาดทางอารมณ์ ความ
เป็ น ผู้ น าและทั ก ษะทางการเมื อ ง
ในองค์ ก าร การใช้ ภ าวะผู้ น ากลุ่ ม
ที่ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากร การสร้ า ง
เครือข่ายผู้นาภาครัฐ ระดับของการ
ตัดสินใจทางการบริหาร ข้อมูลสาคัญ
ส า หรั บ ก าร เป็ น ผู้ บั ง คั บบั ญ ช า
การให้ข้อมูลป้อนกลับและคาติชม
๒) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
อาทิ แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ภาครั ฐ แนวใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นการปฏิ บั ติ ง านภาครั ฐ
และการคิดเชิงกลยุทธ์ ค่านิยมหลัก
ของก าร บริ หา รจั ดก าร ภา ครั ฐ
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ การบริหารการ
เปลี่ ย นแปลงในองค์ ก รแบบเดิ ม
ความเป็นภาครัฐแบบผู้ประกอบการ
และแบบพัฒนา
๓) การบริหารองค์กร/ทรัพยากร/
ผลลัพธ์ อาทิ ลักษณะและประเภท

-๔๕ -

ระดับสูง
วัตถุประสงค์ : เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารในภาครั ฐ
และมี ส มรรถนะทางการบริ ห าร

หลักสูตร :
๑) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์และ
การเปลี่ยนแปลง อาทิ ความสามารถ
เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นา การพัฒนา
และนายุทธศาสตร์องค์การไปปฏิบัติ
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ รั ก ษ า เค รื อข่ า ย
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การความ
เปลี่ ย นแปลงในภาครัฐ และบริหาร
ผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงจาก
การวิ เ คราะห์ น โยบาย การสร้ า ง
สภ า พ แ ว ด ล้ อมแ ห่ง น วั ต ก ร ร ม
การบริหารแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม
จริ ยธรรมและความรั บผิ ด ชอบ
ในภาครั ฐ การวิ เ คราะห์ข้ อมู ล และ
การตั ด สิ น ใจ การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
ทักษะสาหรับผู้นาในอนาคต
๒) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล อาทิ การบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารและให้ข้อมูล

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ระดับต้น

วิ ธี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม : เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ชิ ง รุ ก ( Active
participation) ใ น กิ จ ก ร ร ม เ ช่ น
กิ จ กรรมเดี่ ย ว กิ จ กรรมกลุ่ ม การท า
แบบสอบถาม การรับ ชมสื่อการเรีย น
การสอน การเข้ า เรี ย นในห้ อ งเรี ย น
หรือการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง

ระดับกลาง
ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร การสร้ า ง
วั ฒ นธรรมของการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขั้ น สู ง การออกแบบกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานใหม่ การบริ ห ารจั ด การ
โครงการในภาครัฐ การพัฒ นาและ
การน าแผนปฏิ บั ติ ง านส่ ว นบุ ค คล
ไปปฏิบัติ การบริหารความก้าวหน้า
ของงาน ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ
การสื่ อ สารในองค์ ก ร การจั ด สรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณ การบริ หาร
โครงการเชิ ง กลยุ ท ธ์ การบริ ห าร
ความเสี่ยง การบริหารคุณภาพโดยรวม
การบริ ห ารจั ด การที่ มุ่ ง ผลลั พ ธ์
การวิจัยสาหรับการจัดทานโยบาย
๔) การบริหารจัดการตนเอง/ผู้อื่น
อาทิ การให้คาปรึ กษาแนะน าและ
การสอนงาน การจูงใจบุคลากรเพื่อ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น
การบริ ห ารจั ด การผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ที่ เ หนื อ ขึ้ น ไป การบริ ห ารจั ด การ
อาชีพของตนเองเชิงรุก ความฉลาด
ทางอารมณ์ และการควบคุม ตนเอง
การมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม : ใช้ ห ลากหลาย
รูป แบบ ได้ แก่ การประเมิ น ตนเอง
กิจกรรมทดลองแบบกลุ่ม กิจกรรม
เดี่ยว กรณีศึกษาขนาดย่อม การสวม
บทบาทสมมติ และการอภิ ป ราย
โ ด ย ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามเพื่ อ วั ด และประเมิ น
ความเป็ น ผู้ น า บุ ค ลิ ก ภาพ หรื อ
รูปแบบของกลุ่มที่เหมาะกับตนเอง

-๔๖ -

ระดับสูง
ป้ อ นกลั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การสร้างแรงจูงใจ การให้คาปรึกษา
แนะนา การบริหารค่าตอบแทน
๓) การบริหารจัดการองค์ก ารและ
บริห ารงาน อาทิ องค์ก ารแห่งการ
เรี ย นรู้ วั ฒ นธร รมองค์ ก ร กา ร
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร การบริ ห าร
การเงินและงบประมาณ การบริหารงาน
และโครงการ การบริหารองค์ความรู้
และข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยง
ค่านิยมและจรรยาบรรณ การจัดสรร
ทรั พ ยากร การสื่ อ สารสาธารณะ
การเขีย นรายงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งนวัตกรรม
๔ ) ก า ร บ ร ิห า ร ต น เ อ ง อ า ทิ
ความมั่ น ใจในตนเอง การปรั บ ใช้
แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
การจัดการความเครียด การบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารความขัดแย้ง
การวิเคราะห์ตนเอง การสื่อสารกับผู้อื่น
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

วิ ธี ก ารฝึ ก อบรม : เน้ น ให้ เ รี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ ตั ว เองและผู้ อื่ น ผ่ า นการ
เรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ
เช่ น การประเมิ น ตนเอง กิ จ กรรม
ท ด ล อ ง แ บ บ ก ลุ่ ม ก ร ณี ศึ ก ษ า
บทบาทสมมติ และการอภิปรายกลุ่ม
เป็ น ต้ น และเน้ น ให้ น าเครื่ อ งมื อ /
เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปใ ช้ ใ นกา รเพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภา พ

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ระดับต้น

ระดับกลาง

ชื่อหลักสูตร :

ชื่อหลักสูตร :

๑) Manager Essentials Program
๒) Supervisory Leadership Training
for the Public Workforce
๓) The Complete Course on
How to Supervise Public Sector

๑) The Next Executive
Program
๒) Leading Strategically In The
Federal Government
๓) The Middle Manager
Development Programme
๔) Training Programme on
Performance and Public
Service Excellence for
Middle Management
๕) Middle Management
Development Programme

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
๑) South Australian Leadership
Academy เครือรัฐออสเตรเลีย
๒) Public Management Center,

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
๑) South Australian
Leadership Academy เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

๒) Management Concepts
และ Center for Creative
สหรัฐอเมริกา
๓) Oxford Management Centre Leadership สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
๓) GLOMACS and Oxford
Management Centre สหราช
The University of Kansas

อาณาจักร
๔) Civil Service College,
Mauritius สาธารณรัฐมอริเชียส
(เหตุผลที่ที่ปรึกษานาหลักสูตร
Training Programme on
Performance and Public
Service Excellence for Middle
Management ของ Civil Service
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ระดับสูง
การปฏิบัติงานในองค์กร
ชื่อหลักสูตร :
๑) Public Sector Leadership

for Senior Executives
๒) Leading Strategically In
The Federal Government
๓) Most In-Demand Training
Courses for Public Sector
Professionals in ๒๐๒๒

๔) Public Executive Program:
A strategic approach to the
leadership and policy program
challenges facing today’s
public-sector executive
๕) Executive Development
Programme for the Public
Sector
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :
๑) CRAWFORD SCHOOL OF

PUBLIC POLICY, The
Australian National University,
Canberra เครือรัฐออสเตรเลีย
๒) Management Concepts
และ Center for Creative
Leadership สหรัฐอเมริกา
๓) Understanding Modern Gov,
Gov Net Communications
สหราชอาณาจักร
๔) The Smith School of

Business, Queen's University
แคนาดา
๕) Enterprises University of

Pretoria (Pty) Ltd, the University

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
ระดับต้น

ระดับกลาง
ระดับสูง
College, Mauritius มา
of Pretoria สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประกอบการการศึกษา ก็คือ
สาธารณรัฐมอริเชียสให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาผูบ้ ริหารเป็นอย่างมาก
เนื่องจากประเทศได้นายุทธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
ภาครัฐมาใช้ และหัวข้อสาคัญของ
หลักสูตรอันประกอบด้วย การ
วางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้นาและความฉลาดทางอารมณ์ และ
การบริหารโครงการ บทบาทหน้าที่
ของภาครัฐ ก็สามารถนามาใช้
ประกอบการยกร่างหลักสูตรครั้งนี้
ได้)
๕) Civil Service College,
Mauritius สาธารณรัฐนามิเบีย
(เหตุผลที่ที่ปรึกษานาหลักสูตร
Middle Management
Development Programme ของ
Namibia Institute of Public
Administration and
Management มาใช้ประกอบการ
ศึกษา ก็คือ หลักสูตรดังกล่าวถูก
จัดทาขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
ภาครัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ และได้กาหนด
หมวดหมู่วิชาไว้อย่างชัดเจน
ตลอดจนมีรายละเอียดของวิชาในแต่
ละหมวดหมู่วิชา ที่สามารถนามาใช้
ประกอบการยกร่างหลักสูตรครั้งนี้
ได้)

๑.๓.๕.๓ ตั ว อย่ า งการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหารในองค์กรในต่างประเทศที่มีลักษณะคล้า ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

จากการศึกษาจากอินเตอร์เนท และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบัน Raoul Wallenberg (Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law - RWI) และ Commissioner Roberto
Cadiz แห่ง Commission on Human Rights of the Philippines พบว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วน
ใหญ่มีขนาดอัตรากาลั งไม่มากพอที่จะจัดฝึกอบรมด้านการบริหารในลักษณะหลักสูตรระยะยาวที่จัดขึ้นเองโดย
หน่วยงาน (In-house management training course) ส่วนใหญ่มักใช้การส่งบุคลากรระดับบริหารของตนไปเข้า
รับการฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันภายนอก (Public course) ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ เช่น ส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการบริหารในหลักสูตรพัฒนานักบริหารของส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมใน
สถาบันทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในและต่างประเทศ
การฝึกอบรมด้านการบริหาร (In-house management training) ที่องค์กรด้านสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจัดขึ้นเอง จะมีบ้างก็เป็นไปในลักษณะหลักสูตรสั้น ๑ - ๓ วันและเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหาร
เฉพาะเรื่องเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้ค้นพบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งช่วยให้เห็นถึงประเด็นหัวข้อที่สาคัญที่ผู้ บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควร
ได้รับการพัฒนา และที่ปรึกษาได้พบกรณีศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่ The Commission
on Human Rights of the Philippines ส่งผู้บริหารไปเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะนาเสนอในรายละเอียดต่อไป
๑) กรณีตัวอย่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้แก่ APF Operational Good Practice Guide: Building effective Commissioner/Ombudsman
and SEO working relationship ซึ่งจัดทาโดย Asia Pacific Forum (APF) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ โดย
เป็นการแนะนาเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ และหลักการสาคัญที่กรรมการสิทธิมนุษยชน (Commissioner) และ
ผู้บริหารระดับสูงของสานักงาน (SEO: Senior Executive Officer) พึงปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงขีดสมรรถนะที่
ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้พึงมี โดยยึดหลักการตาม The Paris Principles ซึ่งเป็นหลักการที่นานาประเทศพึงยึดถือ
ร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นสาคัญที่
ผู้บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาดังนี้
๑.๑) การบริ ห ารองค์ ก รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส ามารถด ารงความเป็ น อิ ส ระ
(Independence) ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจัดตั้ง และผู้บริหารควรบริหารกิจกรรมต่างๆ
โดยคานึงถึงความเป็นองค์กรอิสระในการทาหน้าที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.๒) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
คณะกรรมการที่เป็นองค์อานาจ โดยครอบคลุมการสนับสนุนใน ๓ มิติคือ
๑.๒.๑) ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยการจั ด ให้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล การร้ อ งเรี ย น
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
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๑.๒.๒) ให้การสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนการนาแผนงานโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหาร เช่น การเงินและงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร
อื่นๆ
๑.๒.๓) สนับสนุนโดยการทาหน้าที่ในการสรรหา พัฒนา และบริหารทรัพยากร
บุคคลสาหรับการนาแผนงานโครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๓) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงยึดมั่นในหลักการพหุนิยม
(Pluralism) ซึ่งเน้นการยอมรับความหลากหลาย (Diversity) โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ บุคคลผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นกรรมการสิทธิมนุษยชนย่อมต้องมีความหลากหลาย และผู้บริหารของสานักงานก็ควรมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่เอื้ออานวยต่อการบริหารท่ามกลางความหลากหลาย เช่น
๑.๓.๑) การบริหารการสรรหา บรรจุแต่งตั้งสาหรับตาแหน่งต่างๆ เป็นไปโดย
ทั่งถึง (Inclusive) และปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
๑.๓.๒) ส านั ก งานขององค์ ก รสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ อ าจจั ด ให้ มี ค ณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือเป็นตัวแทนของของกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ในด้านหรือประเด็นต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ควรมีที่มาที่หลากหลาย
๑.๓.๓) การส่งเสริมหลักพหุนิยมโดยการสนับสนุนการวิจัย การประชุมสัมมนา
และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพหุนิยมและความหลากหลาย
ผู้บริหารของสานักงานจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารท่ามกลางความหลากหลาย และมีทักษะในการทางานท่ามกลางความหลากหลาย
เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรผู้นาอภิปราย (Moderator) และวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๑.๔) ผู้บริหารสานักงานของสานักงานองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนากรรมสิทธิ มนุษยชนใหม่ที่เข้ามารับตาแหน่ง โดยเรื่องที่สาคัญที่ผู้บริหารสานักงานควรมี
ความรู้เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้แก่
๑.๔.๑) กรอบกฎหมายที่กาหนดหน้าที่และอานาจขององค์กร พันธสัญญาตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และความสัมพันธ์กับองค์กร
ของรัฐในภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งองค์กรในต่างประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
๑.๔.๒) ภูมิทัศน์และโครงสร้างขององค์กรสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศและ
องค์กรในระดับนานาชาติและกฎบัตร สนธิสัญญา พันธสัญญาที่สาคัญ เช่น Paris Principles หรือเครือข่าย UN
Human Rights Council เป็นต้น
๑.๔.๓) ประเด็นร่วมสมัย (Current issues) ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล
และในประเทศ และลาดับความสาคัญของประเด็นเหล่านี้
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๑.๔.๔) โครงสร้างการจัดแบ่งอานาจหน้าที่ของตาแหน่งสาคัญและส่วนงาน
จ่างๆ ในสานักงาน
๑.๔.๕) การทาหน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
และการประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารของสานักงานจึงควรได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย
๑.๕) บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน
ประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แก่
๑.๕.๑) การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะเป็ น ทิ ศ ทางหลั ก ขององค์ ก ร โดยการ
ช่วยเหลื อในการกาหนดวิสั ยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธการดาเนินงาน การป้อนข้อมูล ข่าวสารที่ส าคัญในการ
กาหนดและกากับยุทธศาสตร์ การจัดหาและจัดการทรัพยากรทางการบริห ารให้สามารถตอบสนองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วน
๑.๕.๒) การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กร ซึ่งได้แก่การสร้าง
วัฒนาธรรมองค์กรของสานักงานให้มีแบบแผนที่สอดคล้องกับหลัก สิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้แก่
การจัดเก็บ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้อง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) และ
ตรวจสอบได้ (Accountability) การสร้ า งสั ม พั น ธภาพกั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Engagement) ในประเด็ น ส าคัญ การจั ดการความเสี่ ยงทั้ ง จากภายนอกและภายในที่อ าจกระทบต่ อความ
น่าเชื่อถือ และการบริ ห ารทรัพยากรบุ คคลในส านักงานให้มีขีดความสามารถในการสนองความคาดหวังของ
สาธารณชนได้อย่างดี
๑.๕.๓) การรั ก ษาสั ม พั น ธภาพเชิ ง บวกในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า ง
กรรมการและสานักงาน เช่นการจัดให้มีเวลาในการพบกันระหว่างประธานและผู้บริหารสานักงานเป็นประจา การ
จัดให้มีเวลาพบกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน รวมถึงการจัดระบบการสื่อสารภายใน
องค์การที่ชัดเจนเป็นระบบ
๑.๖) จากการศึกษาทบทวนบทบาทของผู้บริหารระดับ สู งขององค์กรสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทาให้เห็นถึงองค์ความรู้และขีดสมรรถนะที่ผู้บริการสานักงานควรได้รับการพัฒนาได้ดังนี้
๑.๖.๑) ความรู้ เรื่อ งสิ ทธิ มนุษยชนระดับสากลและระดับชาติ ทั้ งในแง่ของ
หลักการ กฎหมาย องค์กร ภาคีเครือข่าย และประเด็นสาคัญด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรู้เรื่องกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
๑.๖.๒) การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนาไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล
-๕๑ -
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๑.๖.๓) การบริหารการวิจัย การเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานข้อมูล
ตามหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
๑.๖.๔) การจัดการความรู้เพื่อให้สามารถสั่งสม แสวงหา จัดระบบ และแบ่งปัน
ความรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารยุทธศาสตร์ การดาเนินงานขององค์กร และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
๑.๖.๕) การจั ด การเกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ สร้ า งความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ
๑.๖.๖) การบริหารงานสื่อสารองค์การและการประชาสัมพันธ์ โดยเฉาะอย่าง
ยิ่งองกรจัดการด้านการสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
๑.๖.๗) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสาคัญต่อการที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และการทาให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
๒) กรณีตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของต่างประเทศ
สาหรับการฝึกบอรมและพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งเท่าที่สืบค้นข้อมูลได้ ส่วนใหญ่เป็นการส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก โดยตัวอย่างที่เป็นประโยชน์
ได้แก่ The Commission on Human Rights of The Philippines ซึ่งเน้นกาพัฒนาผู้บริหารโดยการส่งไปเข้า
รับการฝึกอบรมที่สถาบันข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute) ภายใต้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(Civil Service Commission) และสถาบันทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
๒.๑) หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันข้าราชการพลเรือน
ตารางที่ ๑๐ ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันข้าราชการพลเรือน
หลักสูตร
เนื้อหาวิชา
ผู้เข้าอบรม
๑. การสนทนาเพือ่ การ การพัฒนาทักษะในการสนทนา
ผู้อานวยการ
พัฒนาสาหรับผู้นา
เพื่อพัฒนาพนักงาน ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและ
(Developmental
ระดับต่างๆ ในการสอนแนะและ หัวหน้างาน
Conversations for
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and
Leaders)

ระยะเวลา
๓๒ ชั่วโมง

๒. การสอนแนะและ พัฒนาทักษะในกาสอนแนะและ
ผู้อานวยการ
เป็นพี่เลี้ยงสาหรับผู้นา เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยสนับสนุนให้
หัวหน้าฝ่ายและ
(Coaching and Mentoring ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาศักยภาพที่ หัวหน้างาน
for Leaders)
มีออกมาใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

๓๒ ชั่วโมง

Mentoring)

-๕๒ -

วิธีการอบรม
ฝึกอบรมออนไลน์
ประเมินผลโดย
พิจารณาทีผ่ ลผลิต: ผู้
ผ่านหลักสูตรต้องทา
แผนและการนาไป
ปฏิบัติ
แบบพบหน้า มีการ
สนทนา ฝึกปฏิบตั ิและ
การให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ
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หลักสูตร
เนื้อหาวิชา
๓. การพัฒนา
พัฒนาทักษะการบริหารให้
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บงั คับบัญชาในการเสริมพลัง
(Supervisory
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
Development Course)
เสริมสร้างขีดสมรรถนะในการเป็น
ผู้นาในการจัดบริการสาธารณะ
๔. การพัฒนาทักษะ
เป็นการสนับสนุนงบประมาณและ
วิชาชีพ (Continuing
โอกาสในการให้บุคลากรทีม่ ี
Professional
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ไป
Development)
พัฒนาความรู้ เพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย
(Continuing Professional
Development)

๕. การฝึกอบรมเพื่อ
นาไปสู่การรับรอง
มาตรฐาน ISO
๖. การจัดสรร
ทุนการศึกษา
(Scholarship) และ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือ
(Grant) ให้บุคลกรเข้า
รับการฝึกอบรมใน
หน่วยงานภายนอกเช่น

การจัดการฝึกอบรมบุคลากรฝ่าย
และระดับต่างๆเพื่อนาไปสู่การ
รับรองมาตรฐาน ISO

ผู้เข้าอบรม
ผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน

ระยะเวลา
วิธีการอบรม
จัดเป็นชุด
แบบพบหน้า มีการ
วิชา (module) สนทนา แบบฝึกหัด
๖๔ ชั่วโมง
แสดงบทบาสมมติ
เกมส์ การให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ
บุคลากรที่ ต่างๆ
ขึน้ กับ
ขึ้นกับข้อกาหนดของ
ใบอนุญาตประกอบ ข้อกาหนด
แต่ละวิชาชีพ
วิชาชีพ
ของแต่ละ
เช่นนักกฎหมาย นัก วิชาชีพ
บัญชี วิศวกร แพทย์
เป็นต้น
ผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
ผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง

ขึ้นกับแต่ละ
หลักสูตร ทั้ง
ระยะสั้น ๒
สัปดาห์ถึง ๑
เดือน หรือ
อาจถึง ๒ ปี

- Blended Learning
Course โดย Asia Pacific
Forum
- Bended Learning
Course โดย Raoul
Wallenberg Institute

๒.๒) หลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
๒.๒.๑) หลักสูตรฝึกอบรมกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNITAR
Human Rights Council Training Program) ผู้จัด United Nations Institute for Training and Research
(UNITAR) The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๓
โดยเป็นองค์กรอิสระในสังกัดของสหประชาชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของสหประชาชาติและ
ประเทศสมาชิก โดยได้ออกแบบและจัดหลักสูตรเกือบ ๕๐๐ หลักสูตรและกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (knowledge
sharing events) ต่อปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งได้แก่นักการทูต ข้าราชการ องค์การนอกภาครัฐ
-๕๓ -
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และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยหน่วยงานหลักในการจัดการฝึกอบรมของ UNITAR ได้แก่ the Multilateral
Diplomacy Programme Unit (MDPU)
๒.๒.๒) วัตถุประสงค์
- หลักสูตร Human Rights Council Training Programme สอดรับกับ
ภารกิจของ UN Human Rights Council ที่นครเจนีวา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เชิงลึ ก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรมุ่งเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการระหว่าง
ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับหน้าที่เป็นผู้นาในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
แต่ละคนที่แตกต่างกัน และในบริบทของโลกต่อไป
- หลักสูตรยังมุ่งปลูกฝังความมุ่งมั่นของผู้เข้าอบรมในกฎบัตรของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
- ความมุ่งหวังอีกประการของหลักสูตรคือการเสริมความเข้าใจและเพิ่มโอกาส
ในเข้าร่วมงานกับเครือข่ายองค์กรของสหประชาชาติ
๒.๒.๓) เนื้อหาและกิจกรรมสาคัญในหลักสูตร
ก.หลักสูตร The Human Rights Council Training Programme ใช้
ระยะเวลาในการอบรม ๓ สัป ดาห์ โดยระบบออนไลน์ ชื่อ
. โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ร ะดับ อาวุโ สของสหประชาชาติ เป็นผู้ ร่ว มออกแบบและเป็นวิทยากรฝึ ก อบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
UNITAR คอยเป็นผู้ประสานงานที่สื่อสารกับผู้เข้าอบรมทุกวัน
ข.ชุดวิชา (e-Learning Modules) เนื้อหาหลักของหลักสูตรแบ่งเป็น ๓ ชุดวิชา
โดยแต่ละชุดวิชาประกอบด้วย เอกสารอ่านประกอบ ไฟล์มัลติมีเดีย การอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่
การทาเอกสารวิช าการ (written exchanges) และมีการทดสอบประเมินความรู้ด้ว ยข้อสอบแบบตัว เลื อก
(multiple choice assessment quiz) ชุดวิชาได้แก่ ชุดวิชาที่ ๑ สหประชาชาติ (Module 1 - The United
Nations) ชุดวิชาที่ ๒ การประชุมแบบนักการทูต (Module 2 - Conference Diplomacy) ชุดวิชาที่ ๓ สิทธิ
มนุษยชน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Module 3 - Human Rights,
Climate Change and the SDG's)
ค.การสัมมนาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert Webinars) เป็นชุดของการ
สัมมนาออนไลน์ครั้งละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมเป็นองค์
ปาฐก โดยหัวข้อการสัมมนาได้แก่ การกล่าวต้อนรับและแนะนาสหประชาชาติ ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน การอภิปราบซักถามและพิธีปิด
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ง.การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารออนไลน์ (E-Workshops) เป็ น การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการออนไลน์นาโดยผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติหรืออดีตเอกอัครราชทูต โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) ทักษะการเป็นผู้นา (Leadership Skills) การเขียนร่างมติ
สหประชาชาติ (UN Resolution Writing Skills)
จ.การศึกษาดูงานออนไลน์ (Virtual Guided Tours) เนื่องจากกรุงเจนีวาเป็น
ที่ตั้งของอาคารประวัติศาสตร์ที่มีสาคัญระดับนานาชาติ หลักสูตรจึงจัดให้มีการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ เช่น
ที่ทาการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ (The UN’ Palace of Nations (3 ชั่งโมง) เขตที่ตั้งที่พานักของนักการ
ทูตและองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก
ฉ.การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม (Live-Streamed Conferences) :
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council)
โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง จะมีการสัมมนาสะท้อนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ
(debriefing)
๒.๒.๔) ผู้เข้าอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ บุค ลากรจากภาคเอกชน ผู้ แทนองค์ก รพัฒ นาเอกชน ผู้ นาทาง
ความคิด และนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการใช้ระบบการสื่อสารและสารสนเทศขั้น
พื้นฐานในการทาการเรียนออนไลน์ จานวนไม่เกินรุ่นละ ๕๐ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
UNITAR
๒. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์ สารวจ และประชุม
เชิง ปฏิบั ติก ารเพื่อ หาความจ าเป็ น หรื อความต้องการในการพัฒ นาและฝึ กอบรม (Training Needs) และ
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เป็นระดับตาแหน่งเป้าหมาย เพื่อจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับบริหาร) ที่ปรึกษาได้ดาเนินการ (๑) กาหนดประเด็นในการ
สัมภาษณ์ สารวจ และการประชุม เชิง ปฏิบัติการ (๒) กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ สารวจ และประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ต าแหน่ ง เป้ า หมาย ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) และเพื่อนร่ วมงานของตาแหน่งเป้าหมาย (๓) จัดทาแบบสั มภาษณ์ แบบสารวจ และ
ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบั ติการ (๔) ดาเนินการสั มภาษณ์ ส ารวจ และประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การตามที่ วางแผนไว้
(๕) ประมวลผลจากการสัมภาษณ์ สารวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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๒.๑ การสั มภาษณ์ ค ณะกรรมการสิทธิ ม นุษยชนแห่ งชาติ และผู้บริ ห ารส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ปรึ กษาได้ดาเนินการสั มภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน ๖ คน ได้แก่ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน ๔ คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom และการสัมภาษณ์
ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ จาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย พบว่า ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ๑๓ ที่จาเป็น
สาหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง มีดังนี้
๑) ความรู้ (Knowledge) สามารถจาแนก ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก และ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการจัดการ
(๑) ความรู้เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงของสัง คมไทยและสัง คมโลก ได้แ ก่ ความรู้เ รื่อ ง
การเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมโลกและสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้เรื่องนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ กสม. เป็นต้น ความรู้เรื่องการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และความรู้เรื่องการวิเคราะห์
และบริหารความเสี่ยง
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการจัดการ ได้แก่ ความรู้เรื่องการบริหารราชการ
สมัยใหม่ ความรู้เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ความรู้
เรื่ องการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ความรู้ เรื่ องธรรมาภิ บาล ความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารโครงการ ความรู้ เ รื่ อ ง
การบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล และความรู้
เรื่องเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่
๒) ทักษะ (Skills) สามารถจาแนก ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ทักษะที่เสริมความเป็นมืออาชีพ
และทักษะเชิงยุทธศาสตร์
๑๓

สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของความรู้ (Knowledge) ว่าหมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ทักษะ (Skills) หมายถึง การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญและคล่องแคล่ว สมรรถนะ Competency)
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น
ในองค์กร
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(๑) ทั ก ษะที่ เ สริ ม ความเป็ น มือ อาชี พ ได้ แ ก่ ทั กษะการเขีย น ทัก ษะการน าเสนอ ทั ก ษะ
การจัดการข้อมูล ทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการนาเสนอต่อที่ประชุมหรือสาธารณะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(๒) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะการคิดเชิงประยุกต์ ทักษะการประสาน
ความร่วมมือ ทักษะการให้คาปรึกษาแนะนา ทักษะการสอนงานและการมอบหมายงาน และทักษะการสื่อสารโน้มน้าว
๓) สมรรถนะ (Competency) สามารถจาแนกสมรรถนะออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะ
ทางการบริหาร และสมรรถนะที่ส่งเสริมภาวะผู้นา
(๑) สมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การทางาน
เชิงรุก การสร้างและบริ หารทีมงาน การบริหารที่เน้นผลลั พธ์ การทางานร่วมกับเครือข่าย การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม ความยืดหยุ่นผ่อนปรน และการเจรจาต่อรอง
(๒) สมรรถนะด้านภาวะผู้นา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
การใส่ใจและพัฒ นาผู้อื่น การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสารจูงใจ การบริหารความหลากหลาย
การบริ ห ารจั ดการความขัดแย้ ง กล้ าตัดสิ นใจและพร้อมรับผิ ดชอบต่อการตัดสิ นใจ เรียนรู้และพัฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง การบริหารเวลา รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงาน และองค์กร และการเคารพสิทธิ
ผู้อื่น เคารพความแตกต่าง รับผิดชอบต่อสังคม
๒.๒ การส ารวจความจ าเป็ น หรื อ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรม และ คุ ณ ลั ก ษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ที่ปรึกษาดาเนินการส่งแบบสารวจไปยังตาแหน่งเป้าหมาย รวมจานวนทั้งสิ้น ๓๒๐ ชุด ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน ๒๔๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พบว่า
กลุ่ มเป้ า หมายและผู้ เกี่ ย วข้อ งมีค วามคิ ด เห็ นต่ อ ความจาเป็น หรื อความต้อ งการในการพั ฒ นาฝึ กอบรม และ
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร แยกตามระดับของผู้บริหารดังนี้
๒.๒.๑ ความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และคุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับต้น
ตารางที่ ๑๑ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๔๔.๘

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๖.๙

๔๘.๓
๕๑.๗

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๔๘.๓

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๑๓.๘

๓๗.๙

๐.๐

๐.๐

๑๓.๘

๓๔.๕

๐.๐

๐.๐

-๕๗ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒ . ๕ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ พ ร้ อ ม ส า ห รั บ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทยและสังคมโลก
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๕๕.๒

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๑๓.๘

๓๑.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ

๓๑.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๗.๖

๔๑.๔

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วย

๔๔.๘

๓๑.๐

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๔๕.๙

๑๗.๘

๓๖.๓

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๑๒ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๗.๓

๑๘.๒

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ

๔๕.๕

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๗.๓

๕๔.๕

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วย

๒๗.๓

๒๗.๓

๓๖.๔

๙.๑

๐.๐

เห็นด้วย

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้ าที่ และอานาจที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่งและงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๕ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ของสังคมไทยและสังคมโลก

๔๕.๕

๒๗.๓

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

๙.๑

๕๔.๕

๓๖.๔

๐.๐

๐.๐

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล

๑๘.๒

๗๒.๗

๙.๑

๐.๐

๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๒๔.๒

๓๙.๔

๓๔.๘

๑.๕

๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๒๗.๓

เห็นด้วย

ตารางที่ ๑๓ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๓๗.๙

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๔.๑

๓๗.๙

๒๔.๑

-๕๘ -

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๓๗.๙

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓๗.๙

๐.๐

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๕ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๔๔.๘

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๔.๑

๔๘.๓

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๓๑.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๔.๑

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๔๑.๔

๒๗.๖

๓๑.๐

๐.๐

๐.๐

๔๔.๘

๒๗.๖

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๔๒.๕

๒๕.๒

๓๒.๒

๐.๐

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

จากตารางการสารวจความคิดเห็น ของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้นข้างต้น พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
๓ อันดับเรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับ ผิ ดชอบ ให้เกิดผลส าเร็ จตามหน้ าที่ และอานาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ ส่ ว นความคิดเห็ นของผู้ บังคับบัญชาของกลุ่ มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรื อความต้องการ
ในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้น พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รั บมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) การบริ ห ารและพั ฒ นางานในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตามนโยบาย หน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือ
ความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้น พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนา
และฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จ
ตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล
สรุปได้ว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น เกิดจาก
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสาหรับการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๕๙ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๑๔ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม

๔๔.๘

๐.๐

๓๗.๙

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๔๘.๓

๒๐.๗

๒๗.๖

๓.๔

๐.๐

๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

๔๔.๘

๒๗.๖

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้

๖๕.๕

๒๐.๗

๑๓.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔๔.๘

๔๑.๔

๑๓.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีภาวะผู้นา

๕๘.๖

๒๔.๑

๑๗.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร

๖๒.๑

๑๗.๒

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้ องมีค วามรู้แ ละความเข้า ใจเกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานให้มีความสุข
๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการทางานเป็นทีม

๕๕.๒

๒๐.๗

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๖๒.๑

๑๓.๘

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน

๕๕.๒

๒๐.๗

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๕๕.๒

๓๑.๐

๑๓.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น

๕๕.๒

๒๗.๖

๑๗.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน

๔๔.๘

๓๑.๐

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๔๔.๘

๒๗.๖

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน

๕๕.๒

๒๐.๗

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
ค่าเฉลี่ย

๖๒.๑

๑๗.๒

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๕๑.๗

๒๔.๙

๒๓.๒

๐.๒

๐.๐

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action

Plan)

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๔.๑

๓๔.๕

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการทางาน
๓.๒ ต้ องมี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ เทคนิ ค และเครื่ อ งมือ ในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการทางาน
๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทางานร่วมกับเครือข่ายได้

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๓๑.๐

-๖๐ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๑๕ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม

๓๖.๔

๐.๐

๗๒.๗

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๙.๑

๖๓.๖

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

๑๘.๒

๗๒.๗

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้

๙.๑

๔๕.๕

๔๕.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๗.๓

๓๖.๔

๓๖.๔

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีภาวะผู้นา

๙.๑

๖๓.๖

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร

๓๖.๔

๔๕.๕

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้ องมีค วามรู้แ ละความเข้า ใจเกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานให้มีความสุข

๒๗.๓

๔๕.๕

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการทางานเป็นทีม

๕๔.๕

๓๖.๔

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน

๓๖.๔

๔๕.๕

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๒๗.๓

๔๕.๕

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น

๒๗.๓

๔๕.๕

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

๑๘.๒

๕๔.๕

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน

๙.๑

๖๓.๖

๒๗.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน

๙.๑

๕๔.๕

๓๖.๔

๐.๐

๐.๐

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action

Plan)

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๕๔.๕

๙.๑

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการทางาน
๓.๒ ต้ องมี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ เทคนิ ค และเครื่ อ งมือ ในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการทางาน
๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทางานร่วมกับเครือข่ายได้

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๙.๑

-๖๑ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
๓.๑๗ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๒๗.๓

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๔๕.๕

๒๑.๔

๕๒.๔

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๒๗.๓

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๖.๒

๐.๐

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

ตารางที่ ๑๖ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม

๐.๐

๒๗.๖

๔๑.๔

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วย

๓๗.๙

๓๑.๐

๒๗.๖

๓.๔

๐.๐

๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

๔๘.๓

๒๗.๖

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้

๕๑.๗

๒๗.๖

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔๑.๔

๓๗.๙

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีภาวะผู้นา

๔๘.๓

๒๔.๑

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร

๔๘.๓

๒๗.๖

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

๓.๙ ต้ องมีค วามรู้แ ละความเข้า ใจเกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานให้มีความสุข

๕๑.๗

๒๗.๖

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการทางานเป็นทีม

๕๑.๗

๒๗.๖

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน

๔๘.๓

๓๑.๐

๒๐.๗

๐.๐

๐.๐

๔๘.๓

๒๗.๖

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น

๕๑.๗

๒๔.๑

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน

๓๗.๙

๒๔.๕

๒๗.๖

๐.๐

๐.๐

๓๗.๙

๓๗.๙

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน

๔๑.๔

๓๔.๕

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

๔๔.๘

๓๑.๐

๒๔.๑

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

Plan)

๓๑.๐

-๖๒ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ

๓๗.๙

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๑.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการทางาน
๓.๒ ต้ องมี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ เทคนิ ค และเครื่ อ งมือ ในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการทางาน
๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทางานร่วมกับเครือข่ายได้

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๓๑.๐

เห็นด้วย

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๔๔.๒

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๙.๔

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๒๕.๖

ไม่เห็นด้วย
๐.๒

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

จากตารางการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนั กบริ ห ารระดับ ต้น ข้ างต้น พบว่าคุณลั กษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดั บ ได้ ดัง นี้
(๑) ความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและ
องค์ ก ร (๓) ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
บุคคลภายนอก (๔) ทักษะในการทางานเป็นทีม /ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการทางานเป็นทีม และ
(๕) ภาวะผู้นา ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักบริหารระดับต้น พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ทักษะในการ
ทางานเป็นทีม (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร (๓) ทักษะในการประสานงาน (๔) ทักษะ
ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุค คลภายนอก (๕) ทักษะ
ในการวางแผนปฏิบัติการ/ทักษะการพัฒนางานให้ดีขึ้น/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับต้น พบว่าคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานให้มีความสุข
(๓) ทักษะในการพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น (๔) ภาวะผู้นา (๕) ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการวางแผน
ปฏิบัติการ/ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร/ทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
สรุปได้ว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับต้น ได้แก่ (๑) ความสามารถ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร (๓) ทักษะ
ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก (๔) ทักษะ
ในการทางานเป็นทีม/ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการทางานเป็นทีม และ (๕) ภาวะผู้นา
๒.๒.๒ ความจ าเป็ น หรื อ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรม และคุ ณ ลั ก ษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกลาง
ตารางที่ ๑๗ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๕๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๐.๘

๕๐.๐
๔๖.๒

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๑๕.๔

๓.๘

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๖.๙

๑๙.๒

๓.๘

๐.๐

๓๔.๖

๑๕.๔

๓.๘

๐.๐

-๖๓ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก

๖๑.๕

๑๕.๔

๖๕.๔

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

๑๙.๒

๓.๘

๐.๐

๗.๗

๒๓.๑

๓.๘

๐.๐

๖๑.๕

๓๐.๘

๗.๗

๐.๐

๐.๐

๖๑.๕

๒๖.๙

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๕๖.๖

๒๔.๗

๑๕.๙

๒.๗

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๓๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๖๐.๐

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๐.๐

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๑๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๗๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๓๐.๐

๖๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน

๔๐.๐

๕๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย

๔๐.๐

๕๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก

๑๐.๐

๘๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล

๑๐.๐

๗๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๒๕.๗

๖๒.๘

๘.๕

๒.๘

๐.๐

๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๖๔ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๓๖.๔

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๔๕.๕

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิ ดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓๑.๘

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๑๘.๒

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๕๐.๐

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓๑.๘

๕๔.๕

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การพัฒ นาและการฝึกอบรมให้ พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ของสังคมไทยและสังคมโลก

๕๔.๕

๔๐.๙

๔.๕

๐.๐

๐.๐

๕๔.๕

๔๐.๙

๔.๕

๐.๐

๐.๐

๓๖.๔

๕๐.๐

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

๔๕.๕

๔๐.๙

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๔๑.๖

๔๖.๑

๑๒.๓

๐.๐

๐.๐

๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

จากตารางผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒ นาและฝึ กอบรมของผู้ บ ริห ารระดับ กลางข้างต้น พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒ นาและ
ฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนา
งานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ
การทางานในยุคดิจิทัล/การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
ของผู้บริหารระดับกลาง พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามลาดับ
ได้ ดั ง นี้ (๑) การบริ ห ารและพั ฒ นางานในความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจ
ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง และงานที่ได้ รับมอบหมาย (๒) การบริ ห ารและพัฒ นางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิด
ผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/การบริหารและ
พั ฒ นางานในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจ และเป้ า หมายของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการ
ในการพัฒ นาและฝึ ก อบรมของผู้ บ ริ ห ารระดับ กลาง พบว่า ความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒ นาและ
-๖๕ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการ
ทางานในยุคดิจิทัล
สรุปได้ว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง เกิดจาก
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสาหรับการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน และการพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางาน
ในยุคดิจิทัล
ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๔.๖

๕๐.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๒๓.๑

๐.๐

๓๘.๕

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๕๐.๐

๒๖.๙

๑๙.๒

๓.๘

๐.๐

๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

๖๑.๕

๒๖.๙

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

๓.๕ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการตั ดสิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้
๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

๖๑.๕

๒๖.๙

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๖๙.๒

๑๙.๒

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์

๗๓.๑

๑๕.๔

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีภาวะผู้นา

๖๙.๒

๑๙.๒

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน

๗๓.๑

๑๕.๔

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน

๗๓.๑

๒๓.๑

๓.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า
๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน

๕๗.๗

๓๔.๖

๗.๗

๐.๐

๐.๐

๖๕.๔

๒๓.๑

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีค วามสามารถในการกากั บ ดูแ ล ตรวจสอบการทางานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน
๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน

๖๕.๔

๒๖.๙

๗.๗

๐.๐

๐.๐

๖๑.๕

๓๐.๘

๗.๗

๐.๐

๐.๐

๖๕.๔

๒๓.๑

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

-๖๖ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓.๑ ต้ องมีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถนาผลการวิเ คราะห์
ไปใช้พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๔๒.๓

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๖๕.๔

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๔.๖

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการทางานภายในกลุ่ม
งานให้ดีขึ้น
๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มงาน
๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานของกลุ่มงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน

๖๙.๒

๓.๒๑ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน
ค่าเฉลี่ย

๓.๑๖ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการวางแผนและบริ ห ารโครงการ ( Project

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๑๑.๕

๑๙.๒

๐.๐

๐.๐

๔๒.๓

๓๘.๕

๑๙.๒

๐.๐

๐.๐

๕๓.๘

๓๔.๖

๑๑.๕

๐.๐

๐.๐

๕๗.๗

๓๔.๖

๗.๗

๐.๐

๐.๐

๖๕.๔

๓๐.๘

๓.๘

๐.๐

๐.๐

๖๑.๕

๒๗.๑

๑๑.๑

๐.๒

๐.๐

Planning & Management)

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๒๑ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๑๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๕๐.๐

๒๐.๐

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๔๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๗๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓๐.๐

๔๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

๒๐.๐

๗๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการตั ดสิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้
๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

๕๐.๐

๔๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๖๐.๐

๓๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์

๕๐.๐

๔๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีภาวะผู้นา

๕๐.๐

๕๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน

๗๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน

๗๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า

๔๐.๐

๔๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑ ต้ องมีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถนาผลการวิเคราะห์
ไปใช้พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้

-๖๗ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๕๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๕๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีค วามสามารถในการกากั บ ดูแ ล ตรวจสอบการทางานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน
๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน

๖๐.๐

๓.๑๖ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการวางแผนและบริ ห ารโครงการ ( Project

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๗๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๕๐.๐

๔๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓๐.๐

๖๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการทางานภายในกลุ่ม
งานให้ดีขึ้น
๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มงาน

๖๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๕๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓ . ๑ ๙ ต้ อ ง มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง
กลุ่มงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน
๓.๒๑ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน
ค่าเฉลี่ย

๕๐.๐

๕๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๖๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๖๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๔๖.๑

๔๔.๒

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน

ไม่เห็นด้วย

Planning & Management)

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๒๒ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๒๒.๗

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๔๕.๕

๓๑.๘

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

การ
แปลความ

๓๑.๘

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๕๙.๑

๙.๑

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

๑๘.๒

๖๓.๖

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

๔๐.๙

๔๐.๙

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการตั ดสิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้
๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

๕๙.๑

๒๗.๓

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๕๐.๐

๓๖.๔

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์

๔๕.๕

๔๕.๕

๙.๑

๐.๐

๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

๓.๑ ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถนาผลการวิเคราะห์
ไปใช้พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการทางานของกลุ่มงานได้

-๖๘ -

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๖๓.๖

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๑.๘

๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน

๗๗.๓

๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๔.๕

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๑๘.๒

๔.๕

๐.๐

๐.๐

๔๕.๕

๔๕.๕

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า

๓๖.๔

๕๐.๐

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน

๕๙.๑

๒๗.๓

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้องมีค วามสามารถในการกากั บ ดูแ ล ตรวจสอบการทางานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน
๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน

๔๕.๕

๔๕.๕

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๖๓.๖

๒๗.๓

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๖๘.๒

๒๒.๗

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการวางแผนและบริ ห ารโครงการ ( Project

๕๐.๐

๓๖.๔

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการทางานภายในกลุ่ม
งานให้ดีขึ้น
๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มงาน
๓ . ๑ ๙ ต้ อ ง มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง
กลุ่มงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน

๕๐.๐

๔๐.๙

๙.๑

๐.๐

๐.๐

๔๐.๙

๔๐.๙

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓๑.๘

๕๐.๐

๑๘.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน
๓.๒๑ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน
ค่าเฉลี่ย

๕๔.๕

๓๑.๘

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๕๙.๑

๓๖.๔

๔.๕

๐.๐

๐.๐

๔๘.๓

๓๙.๒

๑๒.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีภาวะผู้นา

ไม่เห็นด้วย

Planning & Management)

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

จากตารางผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนั กบริ หารระดับกลางข้ างต้น พบว่าคุ ณลั กษณะ/สมรรถนะที่พึ งประสงค์ ๕ อันดั บ เรี ยงตามล าดั บได้ดั งนี้
(๑) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (๒) ทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน (๓) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน
(๔) ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และ (๕) ทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทางานในกลุ่มงานให้ดีขึ้น
ส่ว นความคิดเห็ นของผู้บั งคับ บัญชาของกลุ่ มเป้าหมายต่อคุณลั กษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริห าร
ระดับกลาง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ทางาน (๒) ความสามารถในการบริ ห ารงานบุคคลในกลุ่ ม งาน (๓) ความสามารถในการสอนงานเพื่อ นร่ว ม
ปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน (๔) ความสามารถในการกากับ ดูแล ตรวจสอบการทางานของบุคลากรในกลุ่มงาน
(๕) ทักษะในการคิด อย่ างเป็ น ระบบ ส่ ว นความคิดเห็ นของเพื่อ นร่ว มงานของกลุ่ มเป้ าหมายต่อคุณลั กษณะ/
สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก บริ ห ารระดั บ กลาง พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ/สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ๕ อั น ดั บ
-๖๙ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน (๒) ทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
กลุ่มงาน (๓) ความสามารถในการสอนงานเพื่อนร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน (๔) ภาวะผู้นา (๕) ทักษะ
ในการสร้ างและพัฒ นาที มงาน/ทักษะในการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดี ภายใน
กลุ่มงานและภายนอกกลุ่มงาน/ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีผลกระทบใน
ระดับกลุ่มงานได้
สรุ ปได้ว่าคุณลั กษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริห ารระดับ กลาง ได้แก่ (๑) ทัศนคติ
เชิงบวกต่อการทางาน (๒) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน (๓) ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
(๔) ความสามารถในการสอนงานเพื่อนร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน และ (๕) ทักษะในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการทางานในกลุ่มงานให้ดีขึ้น
๒.๒.๒ สรุ ป ผลความคิ ด เห็ น ต่ อความจาเป็ น หรื อความต้อ งการในการพั ฒนาและฝึ กอบรม และ
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับสูง
ตารางที่ ๒๓ ความคิดเห็ น ของข้าราชการผู้ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของสานัก
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๖๑.๙

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
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๙.๕

๐.๐

๕๒.๔

๓๓.๓

๑๔.๓

๐.๐

๐.๐

๕๒.๔

๓๓.๓

๑๔.๓

๐.๐

๐.๐

๕๓.๑

๘๗.๘

๑๘.๙

๒.๐

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๒๔ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๘๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๐.๐

-๗๐ -

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๐.๐

ไม่เห็นด้วย
๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิง่

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่
และอานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของสานัก
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๘๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๐.๐

๘๐.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐
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๐.๐

๑๐๐.๐
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๐.๐

๐.๐

๔๐.๐

๔๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๗๔.๓

๒๐.๐

๕.๗

๐.๐

๐.๐

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๒๕ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพั ฒนางานในความรั บผิ ดชอบ ให้ เกิ ดผลส าเร็ จตาม
หน้ าที่ และอ านาจ และเป้ าหมายของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของสานัก
๒.๕ การบริหารและพัฒ นางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๖๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๐.๐

๖๐.๐
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ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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๑๘.๖

๒๒.๘
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-๗๑ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
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เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
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ยิ่ง
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ยิ่ง
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ยิ่ง
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ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๒๖ ความคิดเห็น ของผู้ใต้บังคับ บัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม
คาถาม
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การบริหารและพั ฒนางานในความรั บผิ ดชอบ ให้ เกิ ดผลส าเร็ จตาม
หน้ าที่ และอ านาจ และเป้ าหมายของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของสานัก
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้ เกิดผลส าเร็จตาม
หน้ า ที่แ ละอ านาจที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดตาแหน่ งและงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก
๒.๗ การพั ฒ นาและการฝึก อบรมให้พ ร้ อมส าหรั บ การบริ หารงานในยุ ค
ดิจิทัล
ค่าเฉลี่ย
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จากตารางผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง ข้างต้น พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจ และเป้าหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจ และเป้ า หมายของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
(๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย/การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการทางานในยุคดิจิทัล/
การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ส่วนความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับ สูง
พบว่ า ความจ าเป็ น หรื อ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรม ๓ อั น ดั บ เรี ย งตามล าดั บ ได้ ดั ง นี้
(๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานัก (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจ และเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/การบริหารและพัฒนางาน
ในความรั บ ผิ ดชอบ ให้ เกิ ดผลส าเร็ จ ตามหน้า ที่และอานาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจาเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒ นาและฝึ ก อบรมของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พบว่าความจาเป็น หรือ ความต้ องการในการพั ฒ นาและฝึ กอบรม
-๗๒ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รั บ ผิ ดชอบ ให้ เ กิดผลส าเร็ จ ตามหน้ าที่แ ละอานาจ และเป้ าหมายของคณะกรรมการสิ ทธิม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ
(๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ/การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของ
ส านั ก ส่ ว นความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของกลุ่ ม เป้ า หมายต่ อ ความจ าเป็ น หรื อ ความต้ อ งการ
ในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง พบว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
๓ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และ
อานาจ ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับ ผิ ดชอบ ให้เกิดผลส าเร็ จตามหน้ าที่และอานาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล
สรุปได้ว่าความจาเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เกิดจากการ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมสาหรับการบริหารและพัฒนางานให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติการบริห ารและพัฒ นางานให้ เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอานาจ และ
เป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน และ
การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมสาหรับ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตาม
หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารและพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ และเป้าหมายของสานัก
ตารางที่ ๒๗ ความคิดเห็ น ของข้าราชการผู้ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทายที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการทางานกับเครือข่ายได้

๖๑.๙

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๑๙.๐

๕๗.๑

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๑๙.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓๓.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๔๗.๖

๓๘.๑

๑๔.๓

๐.๐

๐.๐

๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้

๕๗.๑

๓๓.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๕ ต้องพัฒนาสานักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๔๗.๖

๔๒.๙

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้
๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

๘๕.๗

๙.๕

๔.๘

๐.๐

๐.๐

๗๑.๔

๒๓.๘

๔.๘

๐.๐

๐.๐

-๗๓ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์

๖๑.๙

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๓.๓

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้นา

๘๕.๗

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานัก
๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของสานักให้
เกิดความคุ้มค่า
๓.๑๓ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ หารที ม งานและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกสานัก
๓.๑๔ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบการท างาน
ภายในสานัก
๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๔.๘

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๔.๘

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๘๑.๐

๙.๕

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๗๑.๔

๑๙.๐

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๖๖.๗

๒๓.๘

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๗๑.๔

๑๙.๐

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๗๖.๒

๑๔.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๕๗.๑

๓๓.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้

๖๑.๙

๓๓.๓

๔.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้อ งมี ทั กษะในการวางแผนและบริหารกลยุ ท ธ์ ( Strategic

๕๗.๑

๓๓.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล

๑๔.๓

๖๖.๗

๑๙.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของสานัก

๔๗.๖

๔๗.๖

๔.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

๕๒.๔

๓๘.๑

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง

๕๗.๑

๓๓.๓

๙.๕

๐.๐

๐.๐

๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว

๓๘.๑

๕๒.๔

๙.๕

๐.๐

๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๖๐.๔

๓๐.๑

๙.๕

๐.๐

๐.๐

Planning & Management)

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๒๘ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่า งประเทศ สามารถสั งเคราะห์ป ระเด็ นท้ าทาย
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการทางานกับเครือข่ายได้

๘๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๐.๐

๑๐๐.๐
๘๐.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

-๗๔ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้

๘๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๐.๐

๓.๕ ต้องพัฒนาสานักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๖๐.๐

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้
๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์

๘๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้นา

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานัก
๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของ
สานักให้เกิดความคุ้มค่า
๓.๑๓ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ หารที ม งานและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกสานัก
๓.๑๔ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบการท างาน
ภายในสานัก
๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้อ งมี ทั กษะในการวางแผนและบริหารกลยุ ท ธ์ ( Strategic

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล

๒๐.๐

๘๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๙ ต้องมีทั ก ษะในการประเมิ น ผลงานในภาพรวมของสานัก

๘๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง

๘๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว

๖๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๘๗.๓

๑๒.๗

๐.๐

๐.๐

๐.๐

Planning & Management)

-๗๕ -

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

ตารางที่ ๒๙ ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่า งประเทศ สามารถสั งเคราะห์ป ระเด็ นท้ าทาย
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการทางานกับเครือข่ายได้

๗๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๓๐.๐

๖๐.๐

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๓๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๖๐.๐

๓๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้

๕๐.๐

๑๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๓.๕ ต้องพัฒนาสานักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๗๐.๐

๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้
๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

๙๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์

๘๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้นา

๖๐.๐

๒๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานัก
๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของสานักให้
เกิดความคุ้มค่า

๖๐.๐

๑๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๔๐.๐

๔๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๒๐.๐

๖๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๓ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ หารที ม งานและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกสานัก
๓.๑๔ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบการท างาน
ภายในสานัก
๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

๖๐.๐

๓๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๐.๐

๔๐.๐

๕๐.๐

๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๕๐.๐

๒๐.๐

๒๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้

๒๐.๐

๕๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้อ งมี ทั กษะในการวางแผนและบริหารกลยุ ท ธ์ ( Strategic

๔๐.๐

๒๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๐.๐

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล

๓๐.๐

๕๐.๐

๑๐.๐

๑๐.๐

๐.๐

๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของสานัก

๔๐.๐

๒๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

๕๐.๐

๑๐.๐

๓๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

Planning & Management)

-๗๖ -

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้าง
มาก
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง

๕๐.๐

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๔๐.๐

๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว

๔๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๕๓.๖

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

๑๐.๐

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๑๐.๐

๔๐.๐

๐.๐

๑๐.๐

๒๔.๕

๑๗.๒

๐.๔

๓.๑

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

ตารางที่ ๓๐ ความคิดเห็น ของผู้ใต้บังคับ บัญชาข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและต่า งประเทศ สามารถสั งเคราะห์ป ระเด็ นท้ าทาย
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๒ ต้องสามารถนาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการทางานของสานักได้
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการทางานกับเครือข่ายได้

๖๐.๕

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก
๒๔.๗

๕๖.๘

ความคิดเห็น
เห็นด้วย
๑๔.๘

๐.๐

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
๐.๐

๒๘.๔

๑๔.๘

๐.๐

๐.๐

๖๑.๗

๒๒.๒

๑๔.๘

๑.๒

๐.๐

๓.๔ ต้ อ งสามารถสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดีใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รได้

๕๔.๓

๒๘.๔

๑๔.๘

๒.๕

๐.๐

๓.๕ ต้องพัฒนาสานักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๕๖.๘

๒๓.๕

๑๙.๘

๐.๐

๐.๐

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้
๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

๗๒.๘

๒๔.๗

๒.๕

๐.๐

๐.๐

๖๗.๙

๒๕.๙

๖.๒

๐.๐

๐.๐

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์

๖๗.๙

๒๓.๕

๗.๔

๑.๒

๐.๐

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้นา

๘๐.๒

๑๖.๐

๓.๗

๐.๐

๐.๐

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้อง
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สานัก
๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของสานักให้
เกิดความคุ้มค่า
๓.๑๓ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการบริ หารที ม งานและสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกสานัก
๓.๑๔ ต้ อ งมี ค วามสามารถในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบการท างาน
ภายในสานัก
๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

๘๐.๒

๙.๙

๙.๙

๐.๐

๐.๐

๖๗.๙

๒๔.๗

๗.๔

๐.๐

๐.๐

๖๐.๕

๒๘.๔

๑๑.๑

๐.๐

๐.๐

๖๖.๗

๒๑.๐

๑๒.๓

๐.๐

๐.๐

๖๕.๔

๒๔.๗

๙.๙

๐.๐

๐.๐

๖๖.๗

๒๔.๗

๘.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้

๖๐.๕

๒๕.๙

๑๓.๖

๐.๐

๐.๐

๓.๑๗ ต้อ งมี ทั กษะในการวางแผนและบริหารกลยุ ท ธ์ ( Strategic

๕๙.๓

๒๕.๙

๑๔.๘

๐.๐

๐.๐

Planning & Management)

-๗๗ -

ไม่เห็นด้วย

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
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คาถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล

๔๖.๙

๓๓.๓

๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของสานัก

๖๕.๔

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

๑๘.๕

๑.๒

๐.๐

๒๔.๗

๙.๙

๐.๐

๐.๐

๖๑.๗

๒๗.๒

๑๑.๑

๐.๐

๐.๐

๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง

๗๐.๔

๑๘.๕

๙.๙

๐.๐

๑.๒

๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว

๕๔.๓

๒๙.๖

๑๔.๘

๑.๒

๐.๐

ค่าเฉลี่ย

๖๓.๙

๒๔.๓

๑๑.๓

๐.๓

๐.๑

การ
แปลความ
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

จากตารางผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนั ก บริ ห ารระดับ สู งข้ างต้น พบว่า คุณลั กษณะ/สมรรถนะที่พึ งประสงค์ ๕ อัน ดับ เรียงตามล าดับ ได้ ดัง นี้
(๑) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้
(๒) ภาวะผู้นา (๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๔) ความสามารถในการกากับ ดูแล ตรวจสอบการทางานภายในสานัก
และ (๕) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์/ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของ
สานักให้เกิดความคุ้มค่า/ทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานภายในและภายนอก
สานัก ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับสูง
พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ความสามารถในการนาเทคนิคและ
เครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้พัฒนาการทางานของสานักได้ (๒) ความสามารถในการตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้ (๓) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ (๔) ภาวะผู้นา (๕) วุฒิภาวะทางอารมณ์/ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานัก/ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของสานักให้เกิดความคุ้มค่า/ทักษะในการบริหาร
ทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานภายในและภายนอกสานัก/ความสามารถในการกากับ ดูแล
ตรวจสอบการทางานภายในสานัก /ความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา/ทักษะในการบูรณาการการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้/ทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์/ความสามารถในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ส่วนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของนักบริหารระดับสูง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามลาดับได้ดังนี้ (๑)
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (๒) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้ (๓) ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ (๔) พัฒนาสานักให้
เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ (๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และนาผลการสังเคราะห์ไปใช้
ในการพัฒนาการทางานของสานักได้ ส่วนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก บริ ห ารระดับ สู ง พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะ/สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ๕ อั น ดั บ เรี ย ง
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ตามลาดับได้ดังนี้ (๑) ภาวะผู้นา(๒) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๓) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้ (๔) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (๕)
ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์
สรุปได้ว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับ สูง ได้แก่ (๑) ความสามารถ
ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับสานักได้ (๒) ภาวะผู้นา
(๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๔) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และ (๕) ความสามารถในการกากับ
ดูแล ตรวจสอบการทางานภายในสานัก /ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของสานักให้เกิด
ความคุ้มค่า/ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานัก
๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เป็นระดับตาแหน่งเป้าหมาย
๒.๓.๑ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นจากข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน (กลุ่มเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น) สรุปได้ว่า
๑) บทบาทและพฤติกรรมนักบริหารระดับต้นที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ และภารกิจ ของผู ้บ ริห ารหน่ว ยงาน ให้ป ระสบความสาเร็จ ได้แ ก่
นักแก้ปัญหา นักประสานงาน นักพัฒนา นักสันติวิธี ผู้สอนงาน ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา พฤติกรรมที่เหมาะสม ได้แก่
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทัศนคติที่ดี เคารพผู้อื่น ถ่ายทอดความรู้ในการทางานให้แก่ผู้อื่น ความเป็นผู้นา มีความเป็นกลาง
ไม่อคติ ยึดหลักความรู้และความสามารถ ละเว้นการใช้ดุลยพินิจโดยอาศัยความรู้จักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
อันจะนาไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เส้นสาย ยึดมั่นหลักการความเป็นธรรม เข้ากับคนได้ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
กล้าตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ อธิบายงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รักองค์กร วางคนให้ถูกงาน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เรียนรู้ตลอดเวลา ทันสมัยเท่าทันสถานการณ์
๒) ความรู้ ด้า นการบริห ารและพัฒ นาองค์ก รที่นั กบริห ารระดับ ต้นจาเป็น ต้องได้รั บ
การฝึ กอบรมและพัฒ นา เพื่อให้ ส ามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับ หลักสิทธิมนุ ษยชน งานในตาแหน่ ง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบและ
แนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานสารบรรณ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และการพั ส ดุ เป็ น ต้ น ความรู้ ด้ า น
กระบวนการวิจั ย (เบื้ องต้ น ) ทักษะด้านการบริห ารและพัฒ นาองค์กรที่ นั กบริห ารระดับต้ นจาเป็น ต้องได้รั บ
การฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์
การประนีประนอมข้อพิพาท การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ด้านภาษาไทยและอังกฤษ การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเปลี่ยนแปลง การเขียนและพูดในทางวิชาการ การบริหารและจัดการ
ความเครียด การเป็นนักปกครอง ครองตน ครองคน ครองงาน
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๓) วิธีการฝึกอบรมและพัฒนานักบริหารระดับต้น ได้แก่ จัดหลักสูตร Online Training
และ Onsite training อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนบุ คลากรกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
อื่น ๆ On the job training, Project based learning, Rotation, Management Journey เส้นทางการสู่นักบริหาร
๒.๓.๒ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่ วไป ระดับอาวุโส (กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง)
๑) บทบาทและพฤติกรรมนักบริหารระดับกลางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจของผู้บริหารหน่วยงาน ให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ตัวแทน
องค์กร ผู้นา นักพัฒนา นักประชาธิปไตย ผู้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ผู้ยึดมั่นหลักเมตตาธรรม นักประสานงาน
นักจัดการมืออาชีพ พฤติกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ ความเป็นผู้นา แสวงหาและเรียนรู้หาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ พัฒนา
งานให้ดีขึ้น แก้ปัญหางานได้อย่างรวดเร็ว มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ ปฏิบัติตนอยู่ใน
จริยธรรม มีความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดใจรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
กล้าตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ การรับฟังความคิดเห็น บุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ ประสานงาน
ได้ทุกระดับ
๒) ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับ กลางจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้สามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่ ความรู้ในงาน
ของกลุ่มงานเชิงลึก ความรู้ในภาพรวมของสานักและในองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้พื้นฐาน เช่น
ภาษาอังกฤษ กฎ ระเบียบ กติกา ระหว่างประเทศ อื่น ๆ ความรู้ในสายงาน เช่นสิทธิ บุคคล การเงิน พัสดุ ดิจิทัล
อื่น ๆ และความรู้ในการบริหารงาน เช่น การวางแผน เทคโนโลยี การจัดทางบประมาณ โครงการ ทักษะด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับ กลางจาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ ทักษะในการ
บริหารบุคคล ทักษะโน้มน้าวจิตใจผู้บังคับบัญชา การสื่อสารภายในและภายนอก การประสานงาน ทักษะในการ
จัดการความขัดแย้ง ทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน ทักษะในการบริหารเวลา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัย เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์
๓) วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมและพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ กลาง ได้ แ ก่ จั ด หลั ก สู ต ร Online
Training และ Onsite training อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาวิชาการ
จัดการความรู้ E-learning หน่วยงานจัดเองหรือส่งอบรมภายนอก การมอบหมายให้ทางานวิจัย
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๒.๓.๓ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น และผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง)
๑) บทบาทและพฤติกรรมนั กบริหารระดับ สูงที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจของผู้บริหารหน่วยงาน ให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ผู้นาในการ
กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างทีม
สร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น
ในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม ภาวะผู้นา ครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ร่วมหัวจมท้ายในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ยึดหลักเหตุผละความถูกต้องในการตัดสินใจ สามารถทางาน/ติดต่อประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ทันต่อ
สถานการณ์รอบตัว เสียสละเพื่อองค์กรและส่วนร่วม
๒) ความรู้และทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับ สูงจาเป็นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้สามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่ จิตวิทยา
องค์กร ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล ความรู้การใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ภายใต้
ข้อจากัดทั้งภายในและภายนอก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ความรู้ในการ
บริหารองค์การ ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับสูงจาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา ได้แก่ ทักษะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะการเป็นผู้นาองค์กรภาครัฐ ทักษะการจัดการความขัดแย้ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการบริหาร
จัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการติดตามประเมินผล (งานคุ้มเงิน) ทักษะ
การสั่งงานและมอบหมายงาน และติดตามงาน ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยคานึงถึง
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสาคัญ ทักษะการบริหารอย่างเป็นระบบ ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทักษะในการสอนงาน ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓) แนวทางการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารควรมุ่งพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานและอื่น ๆ โดยกิจกรรมต่อไปนี้ สารวจหลักสูตรผู้บริหารขององค์กร
เอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อนามาปรับใช้ วิเคราะห์หน้าที่และอานาจขององค์กร และคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต สัมภาษณ์ความต้อการของกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรมและผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ศึกษาหลักสูตร
พื้นฐานที่จาเป็น กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา ออกแบบและพัฒนาการฝึกอบรม วิธี/รูปแบบการฝึกอบรม ได้แก่
Workshop บรรยาย ดูงาน ประชุม การบริหาร KM ถอดบทเรียน ทาผลงานเชิงวิชาการ และภาคปฏิบัติ
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๓. โครงร่างแนวคิดในการจัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารและหลักสูตร
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดั บสูง ในหมวดความรู้/
ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
จากการศึกษาวิเคราะห์จากข้อ ๑ และข้อ ๒ ประกอบกับทบทวนแนวคิด ทฤษฎีจากบทที่ ๒ นามาสู่การ
จัดทาโครงร่างแนวคิดในการจัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารและหลักสูตร
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ดังนี้
๓.๑ หลักการและแนวคิด
๑) ด้วยกระแสปัจจัยผลักดันต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ และบริบทชีวิตประจาวัน
ส่งผลให้บุคลากรต้องเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยน
วิ ธี คิ ด วิ ธี ท างาน ตลอดจนพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ท
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ให้ความสาคัญกับการบริหารคนมากขึ้น โดยมองว่า คน
คือ “ต้นทุน” ที่สาคัญขององค์กรที่สามารถพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีความพร้อมในการทางานด้วยทักษะ
และความสามารถใหม่ ๆ ก็จะเป็น ทรั พย์สิ นที่ส ร้างมูล ค่าเพิ่มให้แก่องค์กร อั นเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จและยั่งยืนต่อองค์กร โดยเฉพาะผู้ บริหารซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์มาสู่ระดับการปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร
๓.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
๑) ส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมไปสู่กรอบความคิดใหม่ คือ เน้นให้เห็นถึง
ความสาคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอยู่เสมอ และต้องสามารนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริหารงานให้ดีขึ้น โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าต้องสัมพั นธ์กับศักยภาพและ
ผลงาน ทั้ ง นี้ จุ ดมุ่ ง หมายและผลที่ ต ามมาคื อ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ บุ คลากรที่ มี
สมรรถนะ ค่านิยมที่เหมาะสมและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจตามหน้าที่
และอานาจตามตาแหน่งที่รับผิดชอบให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒) ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธพิสัยหรือสติปัญญา (Cognitive Domain)
เป็นการเรียนรู้ทางด้านความคิด ความรู้ การแก้ปัญหา ด้านจิตพิสัยหรือด้านเจตคติ (Affective Domain) เป็นการ
เรียนรู้ทางด้านค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor
Domain) เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ บนแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มุ่งเน้นใช้การ
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คิดวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ในลักษณะให้ลงมือปฏิบัติและสามารถนาไปใช้
งานและดาเนินชีวิตได้ รวมถึงเรียนรู้จากแรงจูงใจภายในของตนเอง
๓.๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
จากหลักการแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร นาไปสู่การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) ดังนี้
๑) วัตถุประสงค์
(๑) เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
(Critical Role Transition)
(๒) มุ่ งพัฒนาโดยให้ มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency)
ที่เหมาะสมกับบทบาทที่สูงขึ้นในตาแหน่งระดับผู้บริหาร และทันสมัยสอดรับกับบริบทความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป
(๓) เน้ นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านการคิดและลงมือทา (Active Learning)
มีความยืดหยุ่นและผสมผสานวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย บนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
๒) สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย
(๑) ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง (Managing Strategy and
Change) เพื่อให้ เข้าใจบทบาทในการบริ ห ารและการกาหนดทิศทางเชิงยุ ทธศาสตร์ โดยตระหนักถึงทิศทาง
แนวโน้ม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหน้าที่และอานาจ ตลอดจน
นโยบายและเป้าหมายขององค์กรในระดับต่าง ๆ
ตัวอย่ างประเด็นการเรียนรู้ เช่น ความสามารถเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นา การพัฒนาและ
น ายุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รไปปฏิ บั ติ การสร้ า งและรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
การบริ ห ารจั ด การความเปลี่ ย นแปลงในภาครั ฐ และบริ ห ารผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงจากการวิ เ คราะห์ น โยบาย การบริ ห ารแรงต้า นต่ อ การเปลี่ ยนแปลง การบริหารงานภาครั ฐ
แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
(๒) ด้ านการบริ หารองค์ กร ทรั พยากร และผลลั พธ์ (Managing the Organization,
Resources, and Results) เพื่อให้เข้าใจบทบาทในการบริหารองค์กรและบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจงานและ
ทีมงานภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร สามารถตัดสินใจได้อย่างทันการณ์และบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวอย่ างประเด็นการเรียนรู้ เช่น วัฒ นธรรมองค์ กร การเปลี่ ยนแปลงองค์กร การบริห าร
การเงิน และงบประมาณ การบริห ารงานและโครงการ การบริห ารองค์ความรู้และข้อมูล ข่าวสาร การบริห าร
ความเสี่ยง ค่านิยมและจรรยาบรรณ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น
(๓) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Managing and Developing People)
เพื่อให้เข้าใจบทบาทในการบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากรเพื่อขับเคลื่ อนงานให้ มีประสิ ทธิภาพ สามารถกาหนด
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่ างประเด็นการเรียนรู้ เช่น การบริห ารผลการปฏิบัติงาน การสื่ อสารและให้ ข้อมูล
ป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจ การให้คาปรึกษาแนะนา การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เป็นต้น
(๔) ด้านการบริหารจัดการตนเอง (Leading Self) เพื่อให้เข้าใจบทบาทในการบริหารจัดการ
ตนเองให้ เ ป็ น ต้ น แบบที่ ดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานและผลลั พ ธ์ ข องงาน บริ ห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสและมี คุ ณ ธรรม
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการตนเองให้มีความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน
ตัวอย่างประเด็ นการเรียนรู้ เช่น ความมั่นใจในตนเอง การปรับใช้แนวคิดความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) การจัดการความเครียด การบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
ตนเอง เป็นต้น
โดยหลักสูตรแต่ละด้านจะออกแบบโดยคานึงถึงบทบาทที่พึงประสงค์ของตาแหน่งผู้บริหาร ระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้
(๑) ผู้บริหารระดับต้น ถูกคาดหวังให้สามารถทางาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานค่อนข้างสูง/สู งมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก/ยากมาก รวมทั้ง
สามารถกากั บ แนะน า ตรวจสอบการท างาน สอนงานผู้ ร่ วมปฏิบั ติ งานหรื อที มงาน (People Management)
สร้ างความสั มพั นธ์ กั บกลุ่ มงานอื่ นเพื่ อเชื่ อมโยงการท างาน สามารถบริ หารจั ดการความขั ดแย้ ง และแก้ ปั ญหา
การทางานของทีมงานได้
(๒) ผู้บริหารระดับกลาง ถูกคาดหวังให้สามารถใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เชี่ยวชาญในงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และ/หรือ ซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
รวมทั้ง สามารถบริหารและกากับดูแลการทางาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา (People Management) และสามารถ
บริหารโครงการภาพรวมได้ (Financial Management)
(๓) ผู้ บริ หารระดั บสู ง ถูกคาดหวังให้ สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กรมาสู่
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Management) และบูรณาการการทางานภายในและระหว่าง
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หน่ วยงาน และ/หรื อเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรกับผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยจากภาคส่ วนต่าง ๆ ให้ คาปรึ กษาแนะน า
แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา รวมทั้ง สามารถกากับดูแล บริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
(People Management) และสามารถบริหารงบประมาณและโครงการภาพรวมได้ (Financial Management)
๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(๑) เป็นผู้ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๒) เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับรองว่าเป็น
ผู้ ที่ มี ผ ลงานที่ เ ป็ น ประจั ก ษ์ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาตนเอง เป็ น ต้ น แบบที่ มี แ ละ
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
๔) โครงสร้าง ระยะเวลา และวิธีจัดดาเนินการ และวิธีการเรียนรู้
(๑) โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ
(๑.๑) กิจกรรรมเตรียมความพร้อม
(๑.๒) กิจกรรมการเรียนรู้
(๑.๓) การทาผลงานเสนอในรูปแบบผลงานรายบุคคลและผลงานกลุ่ม
(๑.๔) สรุปผลการเรียนรู้
(๒) ระยะเวลาฝึ ก อบรมตลอดหลั ก สู ต ร ระยะเวลาและช่ ว งเวลาในการจั ด ฝึ ก อบรม
จะกาหนดโดยคานึงถึงความครอบคลุมของเนื้อหาและกิจกรรม และความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ความพร้อมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) วิธีการจัดการการฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตร
(๓.๑) ใช้วิธีการจัดการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียนผ่าน
ระบบหรือโปรแกรมออนไลน์ และการเรี ยนแบบพบปะกันอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ
กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
(๓.๒) วิธีการเรียนรู้ในหลักสูตร ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(Adult Learning) คานึงถึงบทบาทที่พึงประสงค์ของตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ให้ความสาคัญกับ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ กระตุ้นความคิด การเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายด้วยกระบวนการกลุ่ม
การเรี ย นรู้ ผ่ า นประเด็น หรื อปั ญหาที่เกิด ขึ้นจริง ตัว อย่างรูป แบบวิธี การในการพั ฒ นาตาแหน่ง ผู้ บริห าร เช่ น
การถกประเด็นและแก้ไขปัญหาผ่านกรณีศึกษา (Case Study) การอภิปรายถกเถียง (Buzz Group) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติ (Workshop) การเรียนรู้และทางาน
ด้วยการแก้ไขปัญหาจริง (Action Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) และการศึกษา
ดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ (Site Visit) เป็นต้น
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๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
(๑) การประเมินหลักสูตร เป็นการเก็บข้อมูล ระหว่างที่ดาเนินการฝึ กอบรม (Formative
Evaluation) และหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (Summative Evaluation) ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบประเมินการเรียนรู้ เป็นต้น
(๒) การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรมที่ เ ป็ น ผลมาจากการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์
การสาเร็จการฝึกอบรมที่กาหนดไว้

----------------------------
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บทที่ ๔
ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง)
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จ/ความล้มเหลวในการให้บริการ
สาธารณะ เนื่ องจากบุคลากรภาครั ฐ เป็ น กลไกส าคัญ ในกระบวนการส่ งมอบบริการสาธารณะและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการให้บ ริการสาธารณะ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ อาจทาได้ หลายรูปแบบได้แก่ องค์กรจัดการ
ฝึกอบรมบุคลากรขึ้นเอง หรื อส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามองค์กร/หน่ว ยงานอื่น จัดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของบริการสาธารณะที่องค์กรรับผิดชอบว่ามี ความเฉพาะเจาะจงมากน้อยเพียงใด ขอบเขตการให้บริการ
สาธารณะครอบคลุมผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด ความสลับซับซ้อนของบริการสาธารณะมีมากน้อยเพียงใด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะส่งผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจง กระบวนการให้บริการสาธารณะมีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้รับบริการมีจานวนมาก
และหลากหลาย ผลที่เกิดขึ้นจากการให้บ ริการสาธารณะส่งผลกระทบในวงกว้าง รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรก็คือการจัดการฝึกอบรมขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับลักษณะขององค์กร
ดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรโดยองค์กรจัดฝึกอบรมขึ้นเองนั้น จาเป็นต้องจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับลักษณะขององค์กร และความจาเป็นขององค์กร หน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการทางวิชาการและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องแบบ ๓๖๐ องศา
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ อานาจ
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่ครอบคลุมภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติและทุกระดับ ผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและประเทศชาติในวงกว้าง สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาเป็นต้องจัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขึ้นเอง และหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรหนึ่งที่มีความสาคัญ ต่อการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจั ดทาหลักสู ตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริห ารและพัฒ นาองค์กรให้ แก่
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับระดับกลาง และระดับสูงของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ที่ส อดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง
และระดับสูง
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๒.๒ เพื่ อ น าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก รให้ แ ก่
ข้าราชการที่มี คุณ สมบั ติแ ละศักยภาพในการเข้า สู่ ตาแหน่ง ผู้ บริ ห ารระดับ ต้น ระดับ กลาง และระดับ สู ง ของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กรต่อไป
๓. โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
๓.๑.๑ ประกอบไปด้วย ๙ วิชาดังนี้ เวลาทั้งสิ้น ๓๖ ชั่วโมง
๑) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation Thinking)
๒) ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
๓) เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
๔) เทคนิคการวางแผน การติดตาม และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ (Action Plan :
Planning Monitoring and Evaluating)
๕) เทคนิคการประสานงาน (Coordination Technique)
๖) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
๗) เทคนิคการทางานเป็นทีม (Team Work)
๘) เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Technique)
๙) การสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy Workplace)
๓.๑.๒ สาระสาคัญของรายวิชา
๑) วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation Thinking)
๑.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๑.๑.๑) เข้าใจความสาคัญ วิธีการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑.๑.๒) สามารถนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาและ
แก้ปัญหาการบริหารงานได้
๑.๒) สาระสาคัญ
๑.๒.๑) ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และขั้นตอนของการคิดเชิง
สร้างสรรค์
๑.๒.๒) ความคิดสร้างสรรค์กับจินตนาการ วิสัยทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์
๑.๒.๓) เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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๑.๒.๔) ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาและแก้ปัญหาการบริหาร การบริการ
และการทางาน
๑.๒.๕) ปัจจัยส่งเสริม/อุปสรรคต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๑.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย/การประชุมกลุ่มย่อย
๑.๕) วิทยากร รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน/ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา/ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
๒) วิชา ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
๒.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๒.๑.๑) ให้ความสาคัญและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๑.๒) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริหารงานได้
๒.๒) สาระสาคัญ
๒.๒.๑) การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ความส าคั ญ และประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการปฏิบัติงานและการทางานร่วมกัน
๒.๒.๒) ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสาหรับข้าราชการ
ยุคดิจิทัล
๒.๒.๓) Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
๒.๒.๔) Data Visualization
๒.๒.๕) Digital Code of Merit
๒.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๒.๕) วิทยากร อาจารย์สุดเขต เชยกลิ่นยศ/อาจารย์เอก โอฐน้อย/
อาจารย์เมฆินทร์ วรศาสตร์
๓) วิชา เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
๓.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๓.๑.๑) เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๓.๑.๒) สามารถนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานได้
๓.๒) สาระสาคัญ
๓.๒.๑) ประเภทของปัญหา หลักการและกระบวนการแก้ปัญหา
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๓.๒.๒) วิธีการระบุปัญหา การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และ
การคัดเลือกปัญหาที่จะนาไปแก้ไข
๓.๒.๓) หลักการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเทคนิคในการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
๓.๒.๔) หลักและวิธีกาหนดทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ
เทคนิคที่ใช้ในการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
๓.๒.๕) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของทางเลือก
๓.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๓.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๓.๕) วิทยากร ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร/อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง
๔) วิชา เทคนิคการวางแผน การติดตาม และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ (Action Plan
: Planning Monitoring and Evaluating)
๔.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๔.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผน การติดตาม และ
การประเมินผลแผนปฏิบัติการ
๔.๑.๒) สามารถจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร และออกแบบการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการได้
๔.๒) สาระสาคัญ
๔.๒.๑) ความสาคัญของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน หลักการสาคั ญ
ในการวางแผน ประเภทของแผน การวางแผนในระบบราชการไทย
๔.๒.๒) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการ
๔.๒.๓) กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ
๔.๒.๔) การคิดริเริ่มแแผนปฏิบัติการ
๔.๒.๕) การจัดทาแผนปฏิบัติการ : การกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม
ระยเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๔.๒.๖) เทคนิค เครื่องมือ และขั้นตอนในการกากับติดตามแผนปฏิบัติการ
๔.๒.๗) เทคนิค เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
๔.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๔.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
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๔.๕) วิทยากร รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ /ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์/
อาจารย์พีรพงษ์ วสิษฐ์ธารงค์
๕) วิชา เทคนิคการประสานงาน (Coordination Technique)
๕.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๕.๑.๑) เข้าใจหลักการ รูปแบบ วิธีการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
๕.๑.๒) สามารถนารูปแบบและวิธีการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๒) สาระสาคัญ
๕.๒.๑) ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญ และองค์ประกอบของการ
ประสานงานที่ดี
๕.๒.๒) หลักการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
๕.๒.๓) รูปแบบของการประสานงานกับหน่วยงานภายในและกับหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน)
๕.๒.๔) วิธีการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
๕.๒.๕) ปัญหาอุปสรรคของการประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน) และวิธี
จัดการกับปัญหาอุปสรรค
๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๕.๕) วิทยากร อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์/ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
๖) วิชา เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
๖.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๖.๑.๑) เข้าใจกระบวนการและวิธีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
๖.๑.๒) สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นได้
๖.๑.๓) สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารได้
๖.๒) สาระสาคัญ
๖.๒.๑) ความสาคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร
๖.๒.๒) รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
-๙๑ -
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๖.๒.๓) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
๖.๒.๔) การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร
๖.๒.๕) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และวิธีการจัดการกับปัญหา
อุปสรรค
๖.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๖.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๖.๕) วิทยากร อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์/ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ/อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
๗) วิชา เทคนิคการทางานเป็นทีม (Team Work)
๗.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๗.๑.๑) เข้าใจการทางานเป็นทีม
๗.๑.๒) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล
๗.๑.๓) สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารได้
๗.๒) สาระสาคัญ
๗.๒.๑) ความหมายของทีมงาน ประเภทของทีมงาน ลักษณะของทีมงานที่ดี
หลักการทางานเป็นทีม
๗.๒.๒) การทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล : การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การสื่อสารภายในทีม มนุษยสัมพันธ์
การแก้ปัญหา ฯลฯ
๗.๒.๓) ปัญหาอุปสรรคของการทางานเป็นทีมและแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
๗.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๗.๕) วิทยากร อาจารย์สุธาสินี โพธิจันทร์/ดร.ชาตรี ลุนดา/ดร.จตุพร สังขวรรณ
๘) วิชา เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Technique)
๘.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๘.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๑.๒) เข้าใจหลัก วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๑.๓) สามารถนาหลัก วิธีสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ใหม่หรือบุคคลอื่นได้
-๙๒ -
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๘.๒) สาระสาคัญ
๘.๒.๑) ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coaching and Mentoring : ความหมายของ
การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การสอนงานกับการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๒.๒) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๒.๓) ตัวแบบในการสอนงานและทักษะสาคัญในการสอนงาน (การกาหนด
เป้าหมาย การฟัง การตั้งคาถาม และการตอบคาถาม)
๘.๒.๔) ตัวแบบและกระบวนการในการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๒.๕) ความสาเร็จและความล้มเหลวของการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๘.๕) วิทยากร อาจารย์กมลวรรณ สัตยายุทย์/อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ
๙) วิชา การสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy Workplace)
๙.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น
๙.๑.๑) ทราบวิธีพัฒนาความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
๙.๑.๒) สามารถนาวิธีการพัฒนาความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการทางานไปใช้ใน
การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๙.๒) สาระสาคัญ
๙.๒.๑) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Quotient)
๙.๒.๒) การปรับทัศนคติที่ดีในการทางาน ๓๖๐ องศา
๙.๒.๓) วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อตนเอง ผู้อื่น การทางาน
๙.๒.๔) วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสุขในการทางาน
๙.๒.๕) วิธีการจัดการกับความเครียด
๙.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๙.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๙.๕) วิทยากร ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน/ภญ.ธันยพร จารุไพศาล/ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

-๙๓ -
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๓.๑.๓ แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
๑) รูปแบบแนวทางการกาหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร
วัน - วันที่
วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

วันที่ ๗

รูปแบบ

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- จัดอบรมในสถานที่  แนะนาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการ
- จัดอบรมออนไลน์
อบรม กาหนดการอบรม ผู้บริหาร
ผ่าน Zoom Meeting และเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ
etc.
 แนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ
* ไม่นบั ชั่วโมงการอบรม
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “ความคิดสร้างสรรค์และ
- จัดอบรมออนไลน์
นวัตกรรม (Creative and
ผ่าน Zoom Meeting Innovation Thinking)”
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “ความรู้ความเข้าใจในการใช้
- จัดอบรมออนไลน์
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “เทคนิคการวางแผน การติดตาม
- จัดอบรมออนไลน์
และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ผ่าน Zoom Meeting (Action Plan : Planning
etc.
Monitoring and Evaluating)”
- จัดอบรมในสถานที่ กาหนดหัวข้อและแนวทางการจัดทา
- จัดอบรมออนไลน์
รายงานกลุ่ม
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “เทคนิคการสื่อสารอย่างมี
- จัดอบรมออนไลน์
ประสิทธิภาพ (Effective
ผ่าน Zoom Meeting Communication)”
etc.
- จัดอบรมนอกสถานที่ วิชา “เทคนิคการทางานเป็นทีม
- จัดอบรมในสถานที่ (Team Work)”

-๙๔ -

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
-

วิชา “ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creative and
Innovation Thinking)” (ต่อ)
วิชา “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem
Solving)”
วิชา “เทคนิคการวางแผน การติดตาม
และการประเมินผลแผนปฏิบัตกิ าร
(Action Plan : Planning
Monitoring and Evaluating)”
วิชา “เทคนิคการประสานงาน
(Coordination Technique)”
วิชา “เทคนิคการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring
Technique)”
วิชา “เทคนิคการทางานเป็นทีม
(Team Work)” (ต่อ)

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
วัน - วันที่

รูปแบบ
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๘ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๙ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๐ - จัดอบรมนอกสถานที่
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการบริหาร

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร

วิชา “การสร้างความสุขในที่ทางาน
(Happy Workplace)”

นาเสนอรายงานกลุ่ม

สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จากหลักสูตร

- สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด
การอบรม

๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอื่น แล้วนามา
หาข้อสรุปร่วมกันในการนาความรู้ไปใช้ในการบริหารงาน
(๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านทาผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร และการทารายงานกลุ่ม
(๓) การจั ดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/
องค์ กรภาครั ฐ หรื อเอกชนหรื อภาคประชาชน แล้ ว นามาวิ เคราะห์ และเสนอแนวทางการประยุ กต์ใ ช้กับ การ
บริหารงาน
๓) ระยะเวลาทั้งสิ้นในการจัดฝึกอบรม
(๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา
รวม ๓๖ ชั่วโมง
(๒) กิจกรรมการทารายงานกลุ่มและการนาเสนอรายงาน รวม ๖ ชั่วโมง
-๙๕ -
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(๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน

๖ ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ชั่วโมง

๓.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง
๓.๒.๑ ประกอบไปด้วย ๑๘ วิชาดังนี้ เวลาในการเรียนรู้ทั้งสิ้น ๖๖ ชัว่ โมง
๑) การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Analytical and Critical Thinking)
๒) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
๓) การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Project Management)
๔) การวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ (Budgeting)
๕) การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Effective Positive Thinking)
๖) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership)
๗) การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
๘) เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติตามงาน (Directing, Delegation and
Monitoring Technique)
๙) เทคนิคการให้คาปรึกษา (Counseling Technique)
๑๐) การสร้างและบริหารเครือข่าย (Network Building and Development)
๑๑) การประสานความร่ ว มมื อ และการท างานกั บ เครื อ ข่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Effective Collaboration and Networking)
๑๒) การจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
๑๓) เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Technique)
๑๔) การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building and Team Development)
๑๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (Human Resource Management)
๑๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
๑๗) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (Digital Technology for
Management)
๑๘) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
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๓.๒.๒ สาระสาคัญของรายวิชา
๑) วิชา การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Analytical and Critical Thinking)
๑.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์
๑.๑.๒) สามารถนาเครื่องมือและเทคนิคในการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิง
วิพากษ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารได้
๑.๒) สาระสาคัญ
๑.๒.๑) แนวคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
๑.๒.๒) รูปแบบการคิดที่ทาให้การแก้ปัญหามีประสิทธิผล : การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงออกแบบ
๑.๒.๓) ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และ กรอบแนวคิดของการคิด
เชิงวิเคราะห์
๑.๒.๔) กรอบแนวคิดและเครื่องมือในการคิดเชิงวิพากษ์
๑.๒.๕) การประยุ ก ต์ ก ารคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ใ นการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหาร
๑.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๑.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๕.๕) วิทยากร ผศ.ดร.สลา สามิภักดิ์/อาจารย์พอฤทัย บุญสวัสดิ์/อาจารย์กมลพร สอนศรี
๒) วิชา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
๒.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๒.๑.๑) เข้าใจ ตัวแบบ เทคนิค และกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
๒.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหา
๒.๑.๓) สามารถจัดทาข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจได้
๒.๒) สาระสาคัญ
๒.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบริหาร
๒.๒.๒) พื้นฐานความคิดที่สาคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : คิดเชิง
เหตุผล คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงระบบ
ฯลฯ
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๒.๒.๓) กระบวนการแก้ปัญหาและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา การหา
สาเหตุ การแสวงหาแนวทางแก้ไข และการเลือกแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด
๒.๒.๔) หลักการ รูปแบบ และกระบวนการตัดสินใจ
๒.๒.๕) เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
๒.๒.๖) การจัดทาข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ
๒.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๒.๕) วิทยากร ดร.ต่อเกียรติ น้อยสาลี/อาจารย์เกษมพัฒน์ พาณิชลือชาชัย/
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
๓) วิชา การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Project Management)
๓.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๓.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการ
๓.๑.๒) สามารถวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนามาใช้ในการ
วางแผนและบริหารโครงการได้
๓.๑.๓) สามารถเขียนโครงการ และ จัดทาเครื่องมือในการกากับ ติดตาม
ประเมินผลโครงการได้
๓.๒) สาระสาคัญ
๓.๒.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ
๓.๒.๒) วงจรการบริหารโครงการ
๓.๒.๓) หลักการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน
โครงการ
๓.๒.๔) หลักการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแปลงแผน
โครงการสู่การปฏิบัติ
๓.๒.๕) หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการ
๓.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๓.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๓.๕) วิทยากร รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร/ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์/
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
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๔) วิชา การวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ (Budgeting)
๔.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๔.๑.๑) เข้าใจการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ
๔.๑.๒) สามารถวิเคราะห์และจัดทางบประมาณของกลุ่มงานได้อย่างถูกต้อง
๔.๑.๓) สามารถอธิบาย/ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของกลุ่มงานได้
๔.๒) สาระสาคัญ
๔.๒.๑) หลักการ วิธีการด้านงบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การงบประมาณ
๔.๒.๒) ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
๔.๒.๓) ระบบสารสนเทศในการจัดทางบประมาณ
๔.๒.๔) ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดทา
งบประมาณ
๔.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๔.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การระดมความเห็น/การประชุมกลุ่มย่อย
๔.๕) วิทยากร อาจารย์คงศักด์ บูรณะกุล/อาจารย์ทัดระวี พรหมสาขา ณ สกลนคร
๕) วิชา การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Effective Positive Thinking)
๕.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๕.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับความคิดเชิงบวก
๔.๑.๒) สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความคิดเชิงบวก
๕.๒) สาระสาคัญ
๕.๒.๑) องค์ประกอบของความคิด ความแตกต่างทางความคิด แนวทางพัฒนา
ความคิด
๕.๒.๒) เทคนิคและวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้เป็นบวก
๕.๒.๓) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อสร้างพื้นฐานในการคิดเชิงบวก
๕.๒.๔) แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงบวกสาหรับผู้บริหาร
๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ
๕.๕) วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์/อาจารย์ฉันทลักษณ์ มงคล
๖) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership)
๖.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๖.๑.๑) เข้าใจ ความสาคัญ หลักการ และเทคนิคในการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา
๖.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อนาไปพัฒนาภาวะผู้นาให้เกิดกับตนเองได้
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๖.๒) สาระสาคัญ
๖.๒.๑) ความหมายของผู้นาและภาวะผู้นา และการพัฒนาภาวะผู้นาสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
๖.๒.๒) ภาวะผู้นาในการบริหารงานภาครัฐ
๖.๒.๓) ประเภทของผู้นา และคุณลักษณะที่ดีของผู้นา
๖.๒.๔) เทคนิคการพัฒนาความสามารถ (Quotient) ด้านต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นา
๖.๒.๕) หลักการ แนวทางและวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา
ในการบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การสื่อสาร ฯลฯ
๖.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๖.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ/การอภิปราย
๖.๕) วิทยากร รศ. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร/ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร/
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
๗) วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
๗.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๗.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
๗.๑.๒) สามารถนาวิธีการพัฒนาตนเองได้
๗.๒) สาระสาคัญ
๗.๒.๑) การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality Development)
การเสริมสร้างความมั่นใจ และ ความศรัทธาในตนเอง
๗.๒.๒) การพัฒนาทักษะการพูด และ การสื่อสาร (Speech and
Communication Development)
๗.๒.๓) การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe & Personality
Development)
๗.๒.๔) การฝึกทักษะการเข้าสังคมมืออาชีพ (Social Etiquette) เรียนรู้
มารยาทการเข้าสังคมในวาระต่าง ๆ
๗.๒.๕) การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ด้านการแสดงออก (External
Personality Development)
๗.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๗.๕) วิทยากร ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ/อาจารย์สุธินี อุทัยวงศ์
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๘) วิชา เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation
and Monitoring Technique)
๘.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๘.๑.๑) เข้าใจเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
๘.๑.๒) สามารถนาเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้
๘.๒) สาระสาคัญ
๘.๒.๑) ความสาคัญ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการสั่งงาน
๘.๒.๒) ความสาคัญ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการมอบหมายงาน
๘.๒.๓) ความสาคัญ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการติดตามงาน
๘.๒.๔) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคของการสั่งงาน มอบหมายงาน
และติดตามงาน
๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย/การประชุมกลุ่มย่อย
๘.๕) วิทยากร อาจารย์บุญสืบ ปัญญา/อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม
๙) เทคนิคการให้คาปรึกษา (Counseling Technique)
๙.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๙.๑.๑) เข้าใจหลัก กระบวนการ และเทคนิคการให้คาปรึกษา
๙.๑.๒) สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
๙.๒) สาระสาคัญ
๙.๒.๑) ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) กับการให้คาปรึกษา
(Counseling)
๙.๒.๒) ทฤษฎีการให้คาปรึกษา (Counseling Theories)
๙.๒.๓) กระบวนการให้คาปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic Counseling)
๙.๒.๔) เทคนิคในการให้คาปรึกษา
๙.๒.๕) คุณลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี
๙.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๙.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การอภิปราย
๙.๕) วิทยากร ดร.วันทนา ปทุมอนันต์/ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
๑๐) วิชา การสร้างและบริหารเครือข่าย (Network Building and Development)
๑๐.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๐.๑.๑) เข้าใจหลักการและแนวคิดในการบริหารและสร้างเครือข่าย
-๑๐๑ -
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๑๐.๑.๒) สามารถนาวิธีการสร้างและบริหารเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานร่วมกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
๑๐.๒) สาระสาคัญ
๑๐.๒.๑) ลักษณะธรรมชาติของปรากฏการณ์ทางสังคม (social
phenomena)
๑๐.๒.๒) ความแตกต่างและจุดร่วมของ ปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย
๑๐.๒.๓) หลักการพื้นฐานในการสร้างและบริหารเครือข่าย
๑๐.๒.๔) องค์ประกอบของเครือข่าย
๑๐.๒.๕) ประเภทของเครือข่าย
๑๐.๒.๖) ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย
๑๐.๒.๗) ปัจจัยแห่งความสาเร็จและความล้มเหลวในการสร้างและพัฒนา
เครือข่าย
๑๐.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๐.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๑๐.๕) วิทยากร รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ/ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
๑๑) วิชา การประสานความร่วมมือและการทางานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Collaboration and Networking)
๑๑.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๑.๑.๑) เข้าใจความสาคัญ หลัก รูปแบบ บทบาท เทคนิคและวิธีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
๑๑.๑.๒) สามารถนาเทคนิคและวิธีการประสานความร่วมมือไปใช้ในการสร้าง
และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรได้
๑๑.๒) สาระสาคัญ
๑๑.๒.๑) ความสาคัญ หลัก และวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑๑.๒.๒) ความสาคัญ ประเภทของเครือข่าย หลักการ เทคนิค วิธีการสร้าง
และพัฒนา และการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
๑๑.๒.๓) ปัจจัยในการเสริมสร้างความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร และเครือข่าย

-๑๐๒ -
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๑๑.๒.๔) ปัญหาและอุปสรรคและเทคนิคการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
และเครือข่าย
๑๑.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๑.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การประชุมกลุ่มย่อย
๑๑.๕) วิทยากร อาจารย์วีระ บุญญาดีวงศ์/อาจารย์สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์/
รศ.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
๑๒) การจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
๑๒.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๒.๑.๑) เข้าใจเทคนิคและวิธีการจัดการความขัดแย้ง
๑๒.๑.๒) สามารถเทคนิคและวิธีการจัดการความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานได้
๑๒.๒) สาระสาคัญ
๑๒.๒.๑) ประเภท สาเหตุ ปัจจัยบ่งชี้ และผลที่เกิดจากความขัดแย้ง
๑๒.๒.๒) กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
๑๒.๒.๓) เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
๑๒.๒.๔) ทักษะสาคัญในการจัดการความขัดแย้ง : การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย
การเจรจาต่อรอง ฯลฯ
๑๒.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การระดมความเห็น/การประชุมกลุ่ม
๑๒.๕) วิทยากร อาจารย์ธันยพร จารุไพศาล/อาจารย์บุญสืบ ปัญญา
๑๓) เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Technique)
๑๓.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๓.๑.๑) เข้าใจหลักและวิธีการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๑.๒) สามารถนาหลักและวิธีการเจรจาต่อรองไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานได้
๑๓.๒) สาระสาคัญ
๑๓.๒.๑) ความสาคัญ ความหมาย และประเภทการเจรจาต่อรอง
๑๓.๒.๒) องค์ประกอบของนักเจรจา
๑๓.๒.๓) หลักคิด และการกาหนดเป้าหมาย
๑๓.๒.๔) กลยุทธ์ และรูปแบบการเจรจา
-๑๐๓ -
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๑๓.๒.๕) ศิลปะการเจรจาต่อรอง
๑๓.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๓.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๑๓.๕) วิทยากร อาจารย์จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต/อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ/
รศ.จินตนา บุญบงการ
๑๔) การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building and Team Development)
๑๔.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๔.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับการสร้างและการพัฒนาทีมงาน
๑๔.๒) สามารถนาเทคนิคและวิธีการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานได้
๑๔.๒) สาระสาคัญ
๑๔.๒.๑) ความส าคัญของการสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีต่อหน่วยงานและ
องค์กร
๑๔.๒.๒) หลัก วิธีการ และเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงาน
๑๔.๒.๓) องค์ประกอบสาคัญของการสร้างและพัฒนาทีมงาน : ภาวะผู้นา
การสร้างความร่วมมือ การจูงใจ การแก้ปัญหา การจัดการความ
ขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
๑๔.๒.๔) ปัญหาอุปสรรคในการสร้างและพัฒนาทีมงาน และวิธีการจัดการกับ
ปัญหาอุปสรรค
๑๔.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๑๔.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
๑๔.๕) วิทยากร ดร.จอย ทองกล่อมสี/อาจารย์ดรัณภพ อ้นศรี/
อาจารย์นุรนาถ วิวรรธน์หิรัญ
๑๕) วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (Human Resource
Management)
๑๕.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๕.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่
๑๕.๑.๒) ให้ความสาคัญและสามารถนาแนวคิด หลักการ และเทคนิคการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้
-๑๐๔ -
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๑๕.๒) สาระสาคัญ
๑๕.๒.๑) การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
๑๕.๒.๒) แนวคิดและเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ :
Competency Based Management, HR Scorecard, Talent
Management, Knowledge Management, Performance
Management, Succession Plan, Human Resource
Developing Plan, Individual Developing Plan, Workforce
Planning Etc.
๑๕.๒.๓) การปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไทย
๑๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๑๕.๖) วิทยากร ดร.สุรพงษ์ มาลี/ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
๑๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
๑๖.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๖.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความสาคัญ และขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๑๖.๑.๒) สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงาน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาต่อไปได้
๑๖.๒) สาระสาคัญ
๑๖.๒.๑) ความสาคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการนาผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงาน
๑๖.๒.๒) ระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ
๑๖.๒.๓) กฎหมาย และหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้ประเมินควรรู้
๑๖.๒.๔) เทคนิคและเครื่องมือที่นามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ
๑๖.๒.๕) ข้อควรระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๖.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๖.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๑๖.๕) วิทยากร อาจารย์รจเรข อรัญวัฒน์/ดร.อุทัย สวนกุล/ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
๑๗) วิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (Digital Technology
for Management)
๑๗.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
-๑๐๕ -
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๑๗.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
๑๗.๑.๒) สามารถนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๗.๒) สาระสาคัญ
๑๗.๒.๑) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การตัดสินใจ ระบบการทางาน ฯลฯ
๑๗.๒.๒) การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงาน
๑๗.๒.๓) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data
๑๗.๒.๔)
๑๗.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ
๑๗.๕) วิทยากร ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด/ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม/
รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์
๑๘) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
๑๘.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
๑๘.๑.๑) ให้ความสาคัญและเข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยและต่างประเทศ
๑๘.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่มี
ต่อการบริหารงานได้
๑๘.๑.๓) สามารถจัดทาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
๑๘.๒) สาระสาคัญ
๑๘.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย และการบริหารราชการไทย
๑๘.๒.๒) ความหมาย หลักการและขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑๘.๒.๓) การกาหนดประเด็นและขอบเขตการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑๘.๒.๔) การวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑๘.๒.๕) การจัดการกับช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง
๑๘.๒.๖) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอย่างยั่งยืน
๑๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย
-๑๐๖ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑๘.๕) วิทยากร ผศ. ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี/อาจารย์สุรเชษฎ์ พลวณิช/
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
๓.๒.๓ แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับกลาง
๑) รูปแบบแนวทางการกาหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร
วัน - วันที่
วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

รูปแบบ

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- จัดอบรมในสถานที่  แนะนาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับ
- จัดอบรมออนไลน์
การอบรม กาหนดการอบรม
ผ่าน Zoom Meeting ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีป่ ระจา
etc.
โครงการ
 แนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ
* ไม่นบั ชั่วโมงการอบรม
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิด
- จัดอบรมออนไลน์
เชิงวิพากษ์ (Analytical and
ผ่าน Zoom Meeting Critical Thinking)”
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- จัดอบรมออนไลน์
(Problem Solving & Decision
ผ่าน Zoom Meeting Making)”
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การวางแผนและบริหาร
- จัดอบรมออนไลน์
โครงการ (Project Planning and
ผ่าน Zoom Meeting Project Management)”
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ กาหนดหัวข้อและแนวทางการจัดทา
- จัดอบรมออนไลน์
รายงานกลุ่ม
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การพัฒนาความคิดเชิงบวก
- จัดอบรมออนไลน์
(Effective Positive Thinking)”

-๑๐๗ -

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
-

วิชา “การคิดเชิงวิเคราะห์และการ
คิดเชิงวิพากษ์ (Analytical and
Critical Thinking)” (ต่อ)
วิชา “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision
Making)” (ต่อ)
วิชา “การวางแผนและบริหาร
โครงการ (Project Planning and
Project Management)” (ต่อ)
วิชา “การวิเคราะห์และจัดทา
งบประมาณ (Budgeting)”
วิชา “การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นา
(Leadership)”

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
วัน - วันที่

รูปแบบ
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันที่ ๗

วันที่ ๘

วันที่ ๙

ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

วันที่ ๑๐ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่าน Zoom
Meeting etc.
วันที่ ๑๑ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๒ - จัดอบรมนอกสถานที่
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

เวลา/กิจกรรม
พัก

วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)”
วิชา “เทคนิคการให้คาปรึกษา
(Counseling Technique)”
วิชา “การสร้างและบริหารเครือข่าย
(Network Building and
Development)”

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิชา “เทคนิคการสัง่ งาน มอบหมาย
งาน และติตามงาน (Directing,
Delegation and Monitoring
Technique)”
การจัดทารายงานกลุ่ม
(พบปรึกษา)

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการบริหาร

วิชา “การประสานความร่วมมือและ
การทางานกับเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective
Collaboration and
Networking)”
การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร

วิชา “เทคนิคการเจรจาต่อรอง
(Negotiation Technique)”

การจัดทารายงานกลุ่ม
(พบทีป่ รึกษา)

วิชา “การสร้างและพัฒนาทีมงาน
(Team Building and Team
Development)
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team
Building and Team
Development)”

วิชา “การสร้างและพัฒนาทีมงาน
(Team Building and Team
Development)
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team
Building and Team
Development)”

-๑๐๘ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
วัน - วันที่
วันที่ ๑๓

วันที่ ๑๔

วันที่ ๑๕

วันที่ ๑๖

รูปแบบ

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดอบรมออนไลน์
ภาครัฐแนวใหม่ (Human Resource
ผ่าน Zoom Meeting Management)”
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการ
- จัดอบรมออนไลน์
พัฒนาการบริหารจัดการ (Digital
ผ่าน Zoom Meeting Technology for Management)”
etc.
- จัดอบรมนอกสถานที่ นาเสนอรายงานกลุ่ม
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมนอกสถานที่ สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
- จัดอบรมในสถานที่ หลักสูตร
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิชา “การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Evaluation)”
วิชา “การบริหารการเปลีย่ นแปลง
(Change Management)”
นาเสนอรายงานกลุ่ม

- สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด
การอบรม

๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ผู้ เ ข้า รั บ การฝึ ก อบรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ วิ ท ยากรและผู้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อบรมอื่ น แล้ ว น ามา
หาข้อสรุปร่วมกันในการนาความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนางานในรูปแบบทีมงานแบบข้ามสายงาน (Cross
Function Team)
(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านทาผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร และการทารายงานกลุ่ม
(๒) การจั ดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน แล้วนามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และพัฒนางาน
๓) ระยะเวลาทั้งสิ้นในการจัดฝึกอบรม
(๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา
รวม ๖๖ ชั่วโมง
(๒) กิจกรรมการทารายงานกลุ่มและการนาเสนอรายงาน รวม ๑๒ ชั่วโมง
-๑๐๙ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

(๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน

รวม ๖ ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น ๘๔ ชั่วโมง

๓.๓ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
๓.๓.๑ ประกอบไปด้วย ๑๕ วิชาดังนี้ เวลาทั้งสิ้น ๔๘ ชั่วโมง
๑) ความท้าทายผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศไทย
๒) การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานภาครัฐไทย (New Public Management
for public Management)
๓) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
๔) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
๕) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
๖) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
๗) การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ (Planning and Strategic Management)
๘) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance
Based Budgeting : SPBB)
๙) การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร (Diversity Management)
๑๐) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
๑๑) การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)
๑๒) การจัดการความเครียด (Stress Management)
๑๓) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร (Corporate Image Building)
๑๔) คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ (Merit and Ethics of Public
Management)
๑๕) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interest)
๓.๓.๒ สาระสาคัญของรายวิชา
๑) วิชา ความท้าทายผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศไทย
๑.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑.๑.๑) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศไทยในด้านการเมือง
การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ฯลฯ ที่มีส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการไทย
๑.๑.๒) สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อองค์กร/หน่วยงาน
และการบริหารจัดการได้
-๑๑๐ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑.๑.๓) สามารถกาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
๑.๒) สาระสาคัญ
๑.๒.๑) แนวคิด มุมมอง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
๑.๒.๒) แนวคิด มุมมอง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
๑.๒.๓) การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๒.๔) การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๒.๕) แนวทาง/มาตรการการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การประชุมกลุ่มย่อย
๑.๕) วิทยากร อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย/อาจารย์กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ/
ดร.สุชาติ สังข์เกษม
๒) วิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานภาครัฐไทย (New Public
Management for public Management)
๒.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๒.๑.๑) เข้าใจพัฒนาการแนวคิดการจัดการภาครัฐและการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่
๒.๑.๒) สามารถแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการได้
๒.๒) สาระสาคัญ
๒.๒.๑) พัฒนาการของแนวคิดการจัดการภาครัฐ
๒.๒.๒) แนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
๒.๒.๓) การนาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร
ราชการไทย
๒.๒.๔) ปัจจัยแห่งความสาเร็จและล้มเหลวของการนาการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาใช้ในการบริหารราชการไทย
๒.๒.๕) แนวโน้มการจัดการภาครัฐไทย
๒.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๕) วิทยากร รศ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ/ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี/
อาจารย์สีมา สีมานันท์
-๑๑๑ -
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๓) วิชา การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
๓.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๓.๑.๑) เข้าใจการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒) สามารถนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้
๓.๒) สาระสาคัญ
๓.๒.๑) ความหมายและแนวคิดในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๒.๒) กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๒.๓) ลักษณะองค์กรที่บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๒.๔) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ :
กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน หลักการพื้นฐานในการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน
๓.๒.๕) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๓.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๓.๕) วิทยากร คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์/ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์/
อาจารย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
๔) วิชา การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
๔.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๔.๑.๑) เข้าใจแนวคิดและคุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง
๔.๑.๒) สามารถจัดทาแผนพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงได้
๔.๑.๓) สามารถบริหารการเปลีย่ นแปลงจากองค์กรในปัจจุบันสู่องค์กร
สมรรถนะสูงได้
๔.๒) สาระสาคัญ
๔.๒.๑) แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง
๔.๒.๒) คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง
๔.๒.๓) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
๔.๒.๔) PMQA : กรอบและแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงของ
ประเทศไทย
๔.๒.๕) การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรสมรรถนะสูง
๔.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๔.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๔.๕) วิทยากร รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์/อาจารย์อารีย์พันธ์ เจริญสุข
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๕) วิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
๕.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๕.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาองค์กร
๕.๑.๒) สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรได้
๕.๒) สาระสาคัญ
๕.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
๕.๒.๒) เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับองค์กร
๕.๒.๓) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบงานในองค์กร
๕.๒.๔) การบารุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง
๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การอภิปราย
๕.๕) วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรรณ/อาจารย์ณัฐวัชร์ วรนพกุล/
อาจารย์ชัชวาล ชิดมงคล
๖) วิชา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
๖.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๖.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
๖.๑.๒) สามารถนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้
๖.๒) สาระสาคัญ
๖.๒.๑) คุณลักษณะและองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
๖.๒.๒) ประเภทของภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
๖.๒.๓) การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
๖.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๖.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๖.๕) วิทยากร รศ.ดร.สมบัติ กุสิมาวลี/ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่/
ผศ.ดร.ทวิยา กมลเวช
๗) วิชา การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์(Planning and Strategic
Management)
๗.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๗.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์
๗.๑.๒) สามารถวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร และสามารถวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อนามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้
-๑๑๓ -
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๗.๑.๓) สามารถจัดทาแผนกลยุทธ์ และ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้
๗.๑.๔) สามารถกากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ได้
๗.๒) สาระสาคัญ
๗.๒.๑) ความหมาย ขอบเขต ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์
๗.๒.๒) ประเภทและระดับของแผนกลยุทธ์
๗.๒.๓) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
๗.๒.๔) กระบวนการบริหารกลยุทธ์ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ และการ
แปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
๗.๒.๕) การกากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์
๗.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง
๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การประชุมกลุ่มย่อย/การอภิปราย
๗.๕) วิทยากร รศ. ดร.ดารงค์ วัฒนา/รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
๘) วิชา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic
Performance Based Budgeting : SPBB)
๘.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๘.๑.๑) เข้าใจระบบงบประมาณ การจัดทาและอนุมัติงบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณ
๘.๑.๒) สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
๘.๒) สาระสาคัญ
๘.๒.๑ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการ
๘.๒.๒) กระบวนการงบประมาณ
๘.๒.๓) การจัดทาและอนุมัติงบประมาณ และการจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
๘.๒.๔) การบริหารงบประมาณ
๘.๒.๕) การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๘.๕) วิทยากร อาจารย์อลิสา ปิ่นประเสริฐ/อาจารย์พัชราภรณ์ สิทธิพงษ์
๙) วิชา การบริหารความหลากหลายของบุคลากรภายในองค์กร (Diversity
Management)
๙.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๙.๑.๑) เข้าใจสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐในปัจจุบัน
-๑๑๔ -
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๙.๑.๒) เข้าใจการบริหารความหลากหลายภายในองค์กร และตระหนักถึง
ผลกระทบของความหลากหลายด้านทรัพยากรบุคคลที่มีต่อการ
บริหารงาน
๙.๑.๓) สามารถนาแนวทาง กลยุทธ์ และเครื่องมือของการบริหารจัดการ
ความหลากหลายภายในองค์กรไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายได้
๙.๒) สาระสาคัญ
๙.๒.๑) การบริหารความหลากหลายภายในองค์กร (Diversity
Management)
๙.๒.๒) ความสาคัญของการบริหารความหลากหลายต่อความสาเร็จของ
องค์กร
๙.๒.๓) บทบาทของผู้บริหารและ HR กับการบริหารความหลากหลายภายใน
องค์กร
๙.๒.๔) กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความหลากหลายภายในองค์กร :
การบริหารบุคลากรต่างวัยภายในองค์การ (Generation
Management) การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change
Management) การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
การสร้างความไว้ใจ (Building Trust) การบริหารทีมงาน (Team
Management) การสื่อสาร (Communication) การสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration)
๙.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๙.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การประชุมกลุ่มย่อย/การอภิปราย
๙.๕) วิทยากร ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร/อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
๑๐) วิชา การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
๑๐.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๐.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความสาคัญของการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
๑๐.๑.๒) สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่บุคคล และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๑๐.๒) สาระสาคัญ
๑๐.๒.๑) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

-๑๑๕ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑๐.๒.๒) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน : การกาหนดและ
ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร สู่ระดับ
บุคคล
๑๐.๒.๓) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๐.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๐.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๑๐.๕) วิทยากร ดร.สุรพงษ์ มาลี/อาจารย์วิริยา เนตรน้อย/
รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
๑๑) วิชา การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)
๑๑.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๑.๑.๑) เข้าใจและความสาคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
๑๑.๑.๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ
๑๑.๒) สาระสาคัญ
๑๑.๒.๑) ความหมาย ความสาคัญ และหลักการการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ
๑๑.๒.๒) การเตรียมการเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ
๑๑.๒.๓) แบบจาลองการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis & Emergency
Risk Communication CERC)
๑๑.๒.๔) ขั้นตอนการสื่อสารในภาวะวิกฤต
(๑) ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-Crisis)
(๒) ระยะเกิดวิกฤต (Crisis)
(๓) ระยะหลังเกิดวิกฤต (Post-Crisis)
๑๑.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๑.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๑.๕) วิทยากร อาจารย์ปรีดี นุกูลสมปรารถนา/อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์
๑๒) วิชา การจัดการความเครียด (Stress Management)
๑๒.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๒.๑.๑) เข้าใจลักษณะ เครื่องมือ เทคนิค และกลยุทธในการจัดการ
ความเครียด

-๑๑๖ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑๒.๑.๒) สามารถจัดการกับความเครียดมิให้มีผลกระทบต่อการทางาน
และการใช้ชีวิต
๑๒.๒) สาระสาคัญ
๑๒.๒.๑) ความเครียดในการทางาน : ลักษณะ ประเภท สัญญานเตือน และ
อาการ ฯลฯ
๑๒.๒.๒) ความสัมพันธ์ระว่างความเครียดกับความกดดันในการทางาน
และความแตกต่างระว่างความเครียดกับความกดดันในการ
ทางาน
๑๒.๒.๓) ความกดดันในการทางาน : ประเภท ระดับ ผลกระทบต่อ
การคิด ผลการปฏิบัติงาน และสุขภาพ
๑๒.๒.๔) การจัดการความเครียด : กลยุทธ์ ตัวแบบ เทคนิค วิธีการ
เครื่องมือในการจัดการความเครียด
๑๒.๒.๕) การตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
๑๒.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ/การอภิปราย
๑๒.๕) วิทยากร ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญเลิศ/รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์/
รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
๑๓) วิชา การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร (Corporate Image Building)
๑๓.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๓.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่
องค์กร
๑๓.๑.๒) สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรได้
๑๓.๑.๓) สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้
๑๓.๒) สาระสาคัญ
๑๓.๒.๑) หลัก วิธีการ และขั้นตอนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร
๑๓.๒.๒) การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๑๒.๒.๓) การพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
๑๒.๒.๔) การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยสื่อดิจิทัล
๑๓.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๓.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๓.๕) วิทยากร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ/ดร.พนม ปีย์เจริญ
-๑๑๗ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑๔) วิชา คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ (Merit and Ethics of
Public Management)
๑๔.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๔.๑.๑) เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ
๑๔.๑.๒) ให้ความสาคัญกับหลักจริยธรรมและคุณธรรม และสามารถ
นาไปใช้ในการบริหารงานได้
๑๔.๒) สาระสาคัญ
๑๔.๒.๑) จริยธรรมและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๔.๒.๒) หลักและกลไกในการกากับจริยธรรมและคุณธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๔.๒.๓) สถานการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๔.๒.๔) แนวโน้มด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหา และแนวทางแก้ไข
๑๔.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๔.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๔.๕) วิทยากร รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์/ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ/
มล.ปนัดดา ดิศกุล
๑๕) วิชา ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of Interest)
๑๕.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
๑๕.๑.๑) เข้าใจและให้ความสาคัญกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๕.๑.๒) สามารถกากับ ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นในองค์กรและ
หน่วยงาน
๑๕.๒) สาระสาคัญ
๑๕.๒.๑) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมตามหลักสากล
๑๕.๒.๒) ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามกฎหมายไทย

-๑๑๘ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๑๕.๒.๓) การกากับ ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นในองค์กรและ
หน่วยงาน
๑๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง
๑๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย
๑๕.๕) วิทยากร พล.อ.ศรุต นาควัชระ/ดร.ธัชฤทธิ์ ปนารักษ์
๓.๓.๓ แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
๑) รูปแบบแนวทางการกาหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร
วัน - วันที่
วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

รูปแบบ

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- จัดอบรมในสถานที่  แนะนาบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับ
- จัดอบรมออนไลน์
การอบรม กาหนดการอบรม
ผ่าน Zoom Meeting
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีป่ ระจา
etc.
โครงการ
 แนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ
* ไม่นบั ชั่วโมงการอบรม
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “ความท้าทายผูบ้ ริหารกับการ
- จัดอบรมออนไลน์
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและ
ผ่าน Zoom Meeting ประเทศไทย”
etc.
-จัดอบรมในสถานที่
กาหนดหัวข้อและแนวทางการจัดทา
-จัดอบรมออนไลน์
รายงานส่วนบุคคล
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
- จัดอบรมในสถานที่ วิชา “การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
- จัดอบรมออนไลน์
(High Performance Organization
ผ่าน Zoom Meeting : HPO)”
etc.

-๑๑๙ -

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
-

วิชา “การจัดการภาครัฐแนวใหม่
กับการบริหารงานภาครัฐไทย
(New Public Management for
public Management)”
วิชา “การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based
Management)”
วิชา “เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ศักยภาพองค์กร”

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
วัน - วันที่
วันที่ ๕

รูปแบบ

- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๖ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๗ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๘ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๙ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๐ - จัดอบรมนอกสถานที่
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา “ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership)”

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
การจัดทารายงานส่วนบุคคล
(พบทีป่ รึกษา)

วิชา “การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์
(Planning and Strategic
Management)”

วิชา “การวางแผนและการบริหาร
กลยุทธ์ (Planning and
Strategic Management)” (ต่อ)

วิชา “การบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB)”
การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กรโดด
เด่นด้านการพัฒนาองค์กร

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการบริหาร

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการบริหาร

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการพัฒนาองค์กร

วิชา “การบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรภายในองค์กร (Diversity
Management)

วิชา “การบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรภายใน
องค์กร (Diversity
Management) (ต่อ)

-๑๒๐ -

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการบริหาร

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)
วัน - วันที่

รูปแบบ

วันที่ ๑๑ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๒ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๓ - จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๔ - จัดอบรมนอกสถานที่
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.
วันที่ ๑๖ - จัดอบรมนอกสถานที่
- จัดอบรมในสถานที่
- จัดอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting
etc.

เวลา/กิจกรรม
พัก

ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชา “การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
(Performance Management)”

ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิชา “การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
(Crisis Communication)”

วิชา “การจัดการความเครียด
(Stress Management)”

วิชา “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่องค์กร (Corporate
Image Building)”

วิชา “คุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานภาครัฐ
(Merit and Ethics of Public
Management)”
การนาเสนอรายงานส่วนบุคคล

วิชา “ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict
of Interest)”
การนาเสนอรายงานส่วนบุคคล

สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร

-สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร
-พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธี
ปิดการอบรม

๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอื่น แล้ว นามาหา
ข้อสรุปร่วมกันในการนาความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนางานของกลุ่มงาน หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านทาผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร
๓) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน แล้วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงาน
-๑๒๑ -

โครงการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผูบ้ ริหาร)

๓) ระยะเวลาทั้งสิ้นในการจัดฝึกอบรม
๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา
๒) กิจกรรมการทารายงานส่วนบุคคลและการนาเสนอผลงาน
๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน

-๑๒๒ -

รวม ๔๘ ชั่วโมง
รวม ๑๒ ชั่วโมง
รวม ๑๕ ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น ๗๕ ชั่วโมง

