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ค าน า 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) นั้น บัดนี้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้จัดท าร่างหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเสร็จสิ้น พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป   
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สารบัญ 
 หน้า 
บทที่  ๑ บทน า ๘ 

๑. หลักการและเหตุผล ๘ 
๒. วัตถุประสงค์ ๙ 
๓. เป้าหมายของโครงการ ๙ 
๔. ค านิยาม ๙ 
๕. ขอบเขตการด าเนินงาน ๑๐ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑๑ 
๗. งบประมาณ  ๑๑ 

  

บทที่ ๒ การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ๑๒ 
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  ๑๒ 
๒. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ๑๓ 
๓. การเรียนรู้ (Learning) ๑๔ 
๔. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)  ๑๕ 
๕. ประเภทของการวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) ๒๐ 
๖. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ๒๑ 

  

บทที่ ๓ ผลการศึกษา ๒๖ 
   ๑. ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ๒๗ 

    ๑.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ๒๗ 
    ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

              และหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒๙ 

    ๑.๓ โครงสร้าง อัตราก าลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมายของ 
              ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๓ 

๒. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๕๕ 
๒.๑ การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๕๖ 

    ๒.๒ การส ารวจความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

๕๗ 

    ๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เป็นระดับต าแหน่งเป้าหมาย ๗๙ 
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 หน้า 
๓. โครงร่างแนวคิดในการจัดท าแนวทางการพัฒนาด้านขีดสมรรถนะทางการบริหาร และ

หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

๘๒ 

        ๓.๑ หลักการและแนวคิด ๘๒ 
        ๓.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ๘๒ 
        ๓.๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับ 
              ผู้บริหาร) 

๘๓ 

  

บทที่ ๔ ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ 
          สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) 

๘๗ 

   ๑. หลักการและเหตุผล   ๘๗ 
   ๒. วัตถุประสงค์   ๘๗ 
   ๓. โครงสร้างหลักสูตร ๘๘ 
       ๓.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ 

         สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
๘๘ 

       ๓.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ 
             สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 

๙๖ 

       ๓.๓ หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ 
             สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

๑๑๐ 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ ๑ วิธีการฝึกอบรม ๑๙ 
ตารางที่ ๒ อัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและอัตรามีคนครองและอัตราว่าง (ข้อมูล  ณ  

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
๓๓ 

ตารางที่ ๓ ประเภทข้าราชการที่ปฏิบัติงานและทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน ๓๔ 
ตารางที่ ๔ ประเภทกลุ่มงานและต าแหน่งพนักงานราชการ ๓๕ 
ตารางที่ ๕ ต าแหน่งลูกจ้าง ๓๕ 
ตารางที่ ๖ ต าแหน่งเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓๖ 
ตารางที่ ๗ สรุปสาระส าคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และ

จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร) 
๓๘ 

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูงของหน่วยงานในประเทศ 

๔๒ 

ตารางที่ ๙ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูงของหน่วยงานในต่างประเทศ 

๔๕ 

ตารางที่ ๑๐ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๕๒ 

ตารางที่ ๑๑ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความจ าเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๕๗ 

ตารางที่ ๑๒ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความ
จ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๕๘ 

ตารางที่ ๑๓ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะ 
ที่พึงประสงค ์

๕๘ 

ตารางที่ ๑๔ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

๖๐ 
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  หน้า 
ตารางที่ ๑๕ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๖๑ 
 

ตารางที่ ๑๖ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็นหรือ 
ความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๖๒ 

ตารางที่ ๑๗ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๖๓ 

ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๖๔ 

ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค ์

๖๕ 

ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๖๖ 

ตารางที่ ๒๑ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๖๗ 

ตารางที่ ๒๒ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการ
ในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๖๘ 

ตารางที่ ๒๓ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๗๐ 

ตารางที่ ๒๔ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็น
หรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 
 
 

๗๐ 
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  หน้า 
ตารางที่ ๒๕ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็น
หรอืความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

๗๑ 

ตารางที่ ๒๖ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะ 
ที่พึงประสงค ์

๗๒ 

ตารางที่ ๒๗ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๗๓ 

ตารางที่ ๒๘ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๗๔ 

ตารางที่ ๒๙ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

๗๖ 

ตารางที่ ๓๐ ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ๗๗ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นพลวัตรของทุกองค์กร ซึ่งการหมุนเวียนสับเปลี่ยนดังกล่าว 
มีเหตุปัจจัยในหลายๆ ประการ อาทิ เกษียณอายุราชการ การโอน การลาออก หรือแม้แต่การโยกย้ายบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ดังนั้น การวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วย
สนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจองค์กรบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ให้ความส าคัญกับการสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพหรือโยกย้าย
บุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนอัตราก าลังที่ขาดหายไป แต่ส าหรับบุคลากรกลุ่มผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่มีการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งถือเป็ นก าลังส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุภารกิจและหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน  
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ  
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน  
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญ 
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารในอนาคต ด้วยการวางรากฐานและปลู กฝังให้บุคลากรได้รับ 
การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและการบริหารงาน 
ตลอดจนเกิดการสั่งสมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาวิชาการเรียนรู้ที่มีความ
เฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่งเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับภารกิจและบริบทองค์กร ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา ๒ หมวดหลัก ได้แก่ หมวดที่ ๑ 
หมวดความรู้/ทักษะด้านสิทธิมนุษยชน และหมวดที่ ๒ หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดท าหลักสูตรแต่ละหมวดองค์ความรู้ดังกล่าว จ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เฉพาะทางในแต่ละหมวดวิชา ฉะนั้น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้
ก าหนดให้มีโครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
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การฝึกอบรมในหมวดที่ ๒ หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและ
การพัฒนาองค์กร 
  ๒.๒ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหลักสูตรการฝึกอบรมและมีแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  
ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
  ๓.๑ ผลผลิต 
   ๓.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  
ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร ที่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และอ านาจของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๓.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน 
ขีดสมรรถนะทางการบริหาร เพ่ือวางรากฐานปลูกฝังความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีด้านการบริหารงานแก่บุคลากร
ก่อนก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคต 
  ๓.๒ ผลลัพธ์ 
   ๓.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารขององค์กร 
   ๓.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารไปใช้เป็นกรอบแนวทาง และเครื่องมือในระบบการบริหารและพัฒนาบุ คลากร 
ในต าแหน่งผู้บริหารองค์กร 
๔. ค านิยาม 
  ๔.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและ
การพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ที่มีรายละเอียดโดยอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญของเนื้อหาวิชา ระยะเวลาการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร 
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  ๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร หมายถึง รูปแบบแนวทางการก าหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร 
การฝึกอบรมตามข้อ ๔.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหลักสูตร 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรการฝึกอบรม 
   ๔.๓.๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติ
และศักยภาพท่ีเหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส 
   ๔.๓.๒ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ข้าราชการ  
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มี
คุณสมบัติและศักยภาพท่ีเหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการต้น (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน) หรือระดับเชี่ยวชาญ 
   ๔.๓.๓ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและ
ศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการสูง (ผู้อ านวยการส านัก) หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาส านักงานฯ) 
๕. ขอบเขตการด าเนินงาน 

๕.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการของโครงการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา ขั้นตอน
การด าเนินงาน ระยะเวลาที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ 
  ๕.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ๕.๒.๒ โครงสร้าง อัตราก าลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะต าแหน่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและต าแหน่งในระดับถัดไปของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร 
   ๕.๒.๓ ตัวอย่างแนวทาง หลักสูตรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือเทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงาน  
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตัวอย่างงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อย่างน้อย ๒ ประเทศ 
  ๕.๓ สัมภาษณ์ ส ารวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม (Training Needs) และคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เป็นระดับต าแหน่งเป้าหมาย
ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง โดยต้องมีกระบวนการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ  
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งในระดับผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี)  และ
เพ่ือนร่วมงานของระดับต าแหน่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและฝึกอบรม 
  ๕.๔ น าผลการศึกษาวิเคราะห์มาด าเนินการออกแบบและจัดท ารายละเอียด ดังนี้ 
   ๕.๔.๑ รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร พร้อมวิธีการ 
จ านวนชั่วโมง ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร/ผู้ด าเนินการเป็นรายวิชา 
   ๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง ในหมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
  ๕.๕ จัดเวทีวิพากษ์ผลการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๓๐ คน 
  ๕.๖ ปรับแก้รายละเอียดเนื้อหาจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๕.๕ 
  ๕.๗ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๗. งบประมาณ 
  ภายในวงเงินจ านวน ๙๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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บทที ่๒ 
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 
ในครั้งนี้ ได้ศึกษา ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดและออกแบบการศึกษา 
โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  
๒. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
๓. การเรียนรู้ (Learning) 
๔. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)  
๕. ประเภทของการวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม (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
ก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบและด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และ
กิจกรรมดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์  จนถึงปี ค.ศ.๑๙๙๓ Gary S. Becke ได้เสนอ
แนวคิดและตัวแบบเรื่องทุนมนุษย์ โดยอธิบายว่าทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยน าเข้า (input) เหมือนทุนการเงิน เวลา และ
อ่ืน ๆ โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม (education and training) จนเกิดผลลัพธ์ (outcomes) ให้กับองค์กร 
ในที่สุด  

๑.๒ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การสร้างการเรียนรู้ (learning) ในระดับบุคคล
และระดับองค์กร (individual and organization learning) และสร้างผลงาน (performance) ที่ดีกว่าทั้งในระดับ
บุคคลและผลงานโดยรวมขององค์กร  
  ๑.๓ ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Swanson, and Holton อธิบายว่า  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนระบบหนึ่งขององค์กร ความส าเร็จขององค์กรจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Delahaye ได้ระบุถึงปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ว่าประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
การเมืองและกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยี ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนปัจจัยการบริหาร ฯลฯ และปัจจัย
                                                           
๑ จาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าคญัอย่างไร,” โดย ศิริพร เชาวลิต, ๒๕๕๙, วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน,  

๔ (๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙), น. ๘๓-๙๙. 
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แวดล้อมภายในองค์กร เช่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงสร้างองค์กร ระบบอ่ืน  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 เพ่ือความเจริญเติบโตทั้งของตนเองและองค์กร รวมกันเข้าเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

๒.๒ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในองค์กร (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง  

๒.๓ องค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นองค์กรรูปแบบใหม่ที่ใช้ทัศคติการมององค์กรแบบองค์รวม คือ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์กรให้เกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน  

๒.๔ แนวทางการสร้างให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คนในองค์กรจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มี
วินัย ๕ ประการ คือ  
   ๑) ความเป็นนายของตัวเอง (Personal Mastery) คนในองค์กรจะต้องกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน 

                                                           
๒ จาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางพัฒนาสู่ความส าเร็จขององค์การ,” 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. ลิขสิทธิ ์๒๕๕๐ โดยส านักพิมพ์ ส.ส.ท.. และจาก คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ (น. ๕-๖), 
โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการ ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๙, นนทบุรี: ส านักบริหารกลาง. ลิขสิทธิ์ ๒๕๔๙ กลุ่มโรงพิมพ์ ส านักบริหารกลาง 
ส านักงาน ก.พ.. 
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   ๒) แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) คนในองค์กรจะต้องมีแบบแผนความคิด ทัศนคติ
และความเชื่อที่เป็นของใหม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านของตนเอง  
อยู่สม่ าเสมออย่างยืดหยุ่น ท าให้สามารถปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
   ๓) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รู้เป้าหมายร่วมกัน 
และโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน  
   ๔) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร เพ่ือให้ เกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นโดยผ่านการพูดคุย เสวนา อภิปราย เสนอมุมมองต่าง ๆ เพ่ือ
หาข้อสรุปร่วมกัน น าไปสู่การตัดสินใจเลือก และเลือกแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดน าไปปฏิบัติ 
   ๕) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นการคิดในภาพรวม โดยตระหนักถึง
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่ 
๓. การเรียนรู้ (Learning) ๔ 
  ๓.๑ การเรียนรู้ มีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนรู้
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ ทักษะ ความคิดและการรับรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการ
เรียนรู้ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความจ า ความคิดและทักษะทางเชาวน์
ปัญญา ด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึก และด้านที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ความช านาญ  
ในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทรัพยากรมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีทั้งโดยตั้งใจ เช่น การฝึกอบรม
ในโครงการที่องค์กรจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นต้น และวิธีการไม่ตั้งใจ เช่น การรับฟังข้อมูลข่าวสารตามที่ตน
สนใจ เป็นต้น  

๓.๒ ลักษณะของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างจากการเรียนรู้ของนักเรียนทั่ว ๆ ไป คือ ผู้ใหญ่ต้อง 
ทราบว่าท าไมเขาจึงต้องเรียนรู้ ผู้ใหญ่ใช้การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตนเองในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่เข้าสู่
กิจกรรมการเรียนรู้พร้อม ๆ กับประสบการณ์เดิมของตน ผู้ใหญ่พร้อมเรียนรู้ในสิ่งที่ตนต้องการเรียนและสิ่งนั้น
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพ่ือน าไปใช้ในงานและการด าเนินชีวิตได้  
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากแรงจูงใจภายในของตน  

๓.๓ กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอนดังนี้ ๑) เตรียมผู้เรียน 
ให้พร้อมที่จะเรียน ๒) สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ ๓) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การเรียนร่วมกัน ๔) ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวินิจฉัยความจ าเป็นในการเรียนรู้ของตน ๕) ให้ผู้เรียนก าหนด
วัตถุประสงค์ในการเรียนของตนเอง ๖) ให้ผู้เรียนจัดแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง ๗) ช่วยผู้เรียนด าเนินการ 
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 สามารถอธิบายเป็นล าดับขั้น
ของการเรียนรู้ได้ ดังนี้ 

ล าดับขั้นที่ ๑ กระบวนการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรที่เริ่มท างานใหม่ ๆ กระบวนการเรียนรู้เริ่มด้วย
การให้ความรู้และข้อเท็จจริงที่จ าเป็นหรือความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กรและงาน โดยใช้กลยุทธ์การบรรยายเนื้อหา
ทฤษฎีและหลักการ ส่วนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน ใช้กลยุทธ์จัดกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติ 
   ล าดับขั้นที่ ๒ กระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ของงาน เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๒ หมวด คือ หมวดความรู้เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และเชิงตรรกะ และหมวดการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและภายในตนเอง โดยใช้กลยุทธ์ การอภิปราย 
แสดงบทบาทสมมต ิ
   ล าดับขั้นที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดแก้ปัญหาได้ คิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงตรรกะ เป็นต้น โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้จา กประสบการณ์ 
การเรียนรู้ผ่านพ่ีเลี้ยง การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 
   ล าดับขั้นที่ ๔ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน 
ผู้เรียนต้องการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง เช่นเดียวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และความเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
  ๓.๕ กระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ ๑) การสร้างความคาดหวัง ๒) การรับรู้ ๓) เก็บสิ่งที่
ได้รับรู้ไว้ในความทรงจ าระยะสั้น ๔) การแปลความหมาย ๕) การบันทึกไว้ในความทรงจ าระยะยาว ๖) การดึงเอา
ความทรงจ ามาใช้ ๗) สรุปเป็นกฎเกณฑ์ท่ัวไป ๘) ความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้ 
  ๓.๖ การน าความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้งานจริง ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับจากกลยุทธ์การเรียนรู้ไปปรับใช้ในการท างานได้ดี เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๓ ปัจจัย 
คือ ๑) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ แรงจูงใจ ความสามารถ ๒) การออกแบบโครงการฝึกอบรม 
ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎี การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ๓) สภาพแวดล้อม
ในงาน ได้แก่ บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ การสนับสนุนจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน โอกาส
ในการน าความรู้ไปใช้ การสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการน าความรู้ไปใช้  
๔. กระบวนการฝึกอบรม ๕ 

 ๔.๑ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับคนในองค์กร เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และ เปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การฝึกอบรมเป็น  

                                                           
๕ เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ. เล่มเดิม. 
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วิธีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การฝึกอบรมจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังได้   
การด าเนินการฝึกอบรมต้องท าอย่างเป็นระบบและใช้วิธีการที่เหมาะสม 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ตามแนวคิดของ Noe  
 ๑) โลกาภิวัตน์ (Globalization) โลกาภิวัตน์น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั่วโลก เกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น องค์กร 
ต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถผลิตสินค้าและบริการแข่งขันได้ในระดับ
สากล  

          ๒) ความต้องการผู้น า (The Need for Leadership) เมื่อเกิดโลกาภิวัตน์ การแข่งขันในการผลิต
สินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากขึ้น องค์กรต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเป็นผู้น าในการ
พัฒนาและสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ อยู่เสมอ 

           ๓) การเพ่ิมค่านิยมในความรู้ (Increase Value Placed on Knowledge) องค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญ
กับทุนทางปัญญามากขึ้น องค์กรต้องพยายามดึงดูดและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge Worker) เข้ามา
ท างานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด และต้องส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมให้บุคลากร
ค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ   

          ๔) การดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีความสามารถ (Attracting and Winning 
Talent) องค์กรต้องการบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงเข้ามาท างาน เพ่ือรองรับการท างานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น 
และพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถชั้นสูง 

          ๕) การเน้นคุณภาพ (Quality Emphasis) ความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งผลให้องค์กรต้องปรับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนบริหารงาน
โดยเน้นคุณภาพ องค์กรจึงต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

          ๖)  การเปลี่ ยนแปลงทางประชากรและความหลากหลายของก าลั งแรงงาน ( Changing 
Demographics and Diversity of the Workforce) การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรมีความแตกต่างกันทางด้านภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม องค์การจึงต้องพัฒนาและ
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างานร่วมกัน และสามารถท างานร่วมกับผู้ที่มีความแตกต่างได้ 
   ๗) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร (New Technology) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการท างานและ
บริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) ระบบการท างานที่เน้นผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Models of Work Systems) 
ระบบการท างานที่เน้นผลการปฏิบัติงานสูงนั้นถูกน ามาใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย เพ่ือให้องค์กร สามารถเพ่ิม
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มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ องค์กรจึงต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะขั้นสูงในการท างานและ
บริหารงาน 
  ๔.๓ ประเภทของการฝึกอบรม การฝึกอบรมบุคลากรสามารถจ าแนกประเภท ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๔.๓.๑ แหล่งของการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
    ๑) การฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรมที่องค์กร 
จัดขึ้นเอง โดยหน่วยงานฝึกอบรมขององค์กรเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และบริหารการฝึกอบรมเอง  
    ๒) การฝึกอบรมโดยการจัดของหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการ
ฝึกอบรมที่องค์กรไม่ได้จัดขึ้นเอง องค์กรว่าจ้างหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอก  
  ๔.๓.๒ การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
    ๑) การฝึกอบรมในงาน (on the Job Training)  การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนในสถานที่ท างาน ข้อดีคือผู้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ข้อเสียคือต้องใช้ผู้สอนที่มีความสามารถในการสอนงาน
และอาจเกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการลูกค้า 
    ๒) การฝึกอบรมนอกงาน (off the Job Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการฝึกอบรม
นอกสถานที่ท างาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะฝึกอบรม  ข้อดีคือผู้รับการฝึกอบรมใช้เวลา
เต็มที่กับการฝึกอบรม  ข้อเสียคือหน่วยงานขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง 
  ๔.๓.๓ ทักษะที่ต้องการจากการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
    ๑) การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills Training) การฝึกอบรมประเภทนี้
เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมประเภทนี้เหมาะส าหรับการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน และ/หรือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน 
    ๒) การฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills Training) การฝึกอบรม
ประเภทนี้เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการจัดการและการบริหารงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมประเภทนี้เหมาะส าหรับการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานขึ้นสู่ต าแหน่งจัดการ และผู้บริหารเลื่อนขึ้นสู่
ต าแหน่งบริหารที่สูงขึ้น 
    ๓) การฝึกอบรมทักษะด้านติดต่อสัมพันธ์ (Interpersonal Skills Training) การฝึกอบรม
ประเภทนี้เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม
ประเภทนี้เหมาะส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ  
  ๔.๓.๔ ระดับต าแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น  
๔ ประเภท คือ 
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   ๑) การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (Employee Training) การฝึกอบรมประเภทนี้ 
เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน เป็นการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ในระดับบุคคล 
   ๒) การฝึกอบรมระดับหัวหน้างาน (Supervisory Training) การฝึกอบรมประเภทนี้ 
เป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น เป็นการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการจัดการให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถจัดการกลุ่มงาน/แผนกให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ในระดับกลุ่มงาน 
   ๓) การฝึกอบรมระดับผู้จัดการ (Managerial Training) การฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการ
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง เป็นการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการบริหารงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถบริหารงานในหน่วยงาน/ฝ่าย ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายในระดับหน่วยงาน 
   ๔) การฝึกอบรมระดับผู้บริหารชั้นสูง (Executive Training) การจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูง เป็นการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานขั้นสูงให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถบริหารงานในองค์กรให้บรรลุบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระดับองค์กร 
  ๔.๓.๕ ระยะเวลาในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
    ๑) การฝึกอบรมก่อนท างาน การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ทั่วไปเก่ียวกับงานในหน้าที่ส าหรับบุคคลที่ท างานใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ  
    ๒) การฝึกอบรมระหว่างการท างาน การฝึกอบรมประเภทนี้มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและทักษะการท างานให้แก่บุคคลที่ท างานมาระยะเวลาหนึ่ง เช่น การฝึกอบรมที่องค์การจัดขึ้น ๖ 
 ๔.๔ วิธีการฝึกอบรม 
   ๔.๔.๑ แนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Civil 
Service Commission) จ าแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๓ วิธี ดังนี้ 
   ๑) วิธีบอกกล่าว (Telling Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่วิทยากรเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การบรรยาย สัมมนา 
   ๒) วิธีการกระท า (Doing Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญ ในการลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิทยากรจะเป็นเพียงผู้คอยดูแลและให้ค าแนะน าเท่านั้น 
เช่น การระดมสมอง 
                                                           
๖ จาก คู่มือการพัฒนานักบริหารโดยวิธี Job Assignment (น. ๒๖-๒๙), โดย สมโภชน์ นพคุณ และนทีทิพย์ สมเกียรติกลุ, 

กรุงเทพฯ: ประชาช่ืน. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ.. 
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   ๓) วิธีการแสดง (Showing Method) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่จัดการแสดงให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงเองหรือมีผู้อ่ืนเป็นผู้แสดง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้
จากการแสดง เช่น การแสดงบทบาทสมมุต ิ
         ๔.๔.๒ เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาต จ าแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๔ วิธี ดังนี้ 
   ๑) วิธีที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
   ๒) วิธีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
   ๓) วิธีที่เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
   ๔) วิธีการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
  ๔.๔.๓ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สามารถจ าแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๓ วิธี ดังนี้ 
     ๑) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge) 
   ๒) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะและความสามารถ (Skill and Ability) 
   ๓) วิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ (Attitude) 
  ๔.๔.๔ ตามลักษณะของการเรียนรู้ สามารถจ าแนกวิธีการฝึกอบรมออกเป็น ๒ วิธี ดังนี้ 
   ๑) วิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Individual Learning) เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                   เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น เรียนรู้จาก Clip 
   ๒) วิธีที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (Group Learning) เป็นวิธีที่จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                  เรียนรู้ร่วมกัน เช่น กรณีศึกษา 
ตารางที่ ๑ วิธีการฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ลักษณะของการเรียนรู้ 
รายบุคคล กลุ่ม 

ความรู้ - โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- การระดมสมอง 
- ทัศนศึกษา 

ทักษะและความสามารถ - การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
- แบบฝึกหัดรายบุคคล 
- การฝึกโดยใช้การจ าลอง 

- การสาธิต 
- การฝึกแก้ปัญหา 
- กรณีศึกษา 
- การจ าลองสถานการณ์ 
- การแสดงบทบาทสมมุติ 

ทัศนคติ - การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน - การอภิปรายกลุ่ม 
- การแสดงบทบาทสมมุติ 

   ๔.๕ การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       ๔.๕.๑ เป็นกระบวนการฝึกทักษะ เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและความสะดวกของตนเอง จ าแนกออกเป็น ๔ วิธี ดังนี้ 
    ๑) Leader-Led or Facilitated Online Learning เป็นรูปแบบที่วิทยากรเป็นผู้ให้
ค าแนะน าในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
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    ๒) Self-Paced, Web-based Learning เป็นรูปแบบของเว็บที่มีการจัดระบบ ทั้งด้าน
เนื้อหา สื่อหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
    ๓) Online Tutorials หรือ PDF format เป็นรูปแบบของระบบเอกสารออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาในระบบออนไลน์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาศึกษาด้วยตนเอง  
    ๔) Web-Based Electronic Performance Support Systems (EPSS) เป็นรูปแบบ 
ที่ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
๔.๖ กระบวนการฝึกอบรม แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนดังนี้  
   ๑) การหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่าองค์กรและ
บุคลากรประสบปัญหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงขัดข้อง ปัญหาเชิงพัฒนา ปัญหาเชิงป้องกัน ปัญหานั้น
สามารถน ามาแก้ไขด้วยการฝึกอบรมได้หรือไม่  เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมสอดคล้องกับปัญหาที่องค์กรประสบ 
ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร  
   ๒) การสร้าง/พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนในการก าหนดโครงสร้างและรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับจากการฝึกอบรม และเทคนิค
วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลา และผู้สอน เพ่ือแก้ปัญหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ได้วิเคราะห์เอาไว้  

๓) การจัดท าโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมน าไปใช้ในการบริหารจัดการการฝึกอบรม  
   ๔) การบริหารโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนการน าโครงการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารไปจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการฝึกอบรม  

๕) การประเมินผลการฝึกอบรมและการติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากจัดฝึกอบรมไปแล้ว  
เป็นขั้นตอนการประเมินผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงาน 
และองค์กรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากการจัดฝึกอบรม      
๕. ประเภทการวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรม ๗ 
  ๕.๑ การวิเคราะห์องค์กร หมายถึง การวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือความต้องการระดับองค์กร หรือเหตุผล
อ่ืนที่องค์กรต้องการการฝึกอบรม รวมถึงวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็น
ต้น 
  ๕.๒ การวิเคราะห์ตัวบุคคล หมายถึง การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรว่ามีศักยภาพในการ
ฝึกอบรมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

                                                           
๗ เทคนคิการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรอยา่งมปีระสิทธิภาพ. เล่มเดมิ. น. ๔๑-๔๗. 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 - ๒๑ -  
 

  ๕.๓ การวิเคราะห์งาน/หน้าที ่ความรับผิดชอบ หมายถึง การวิเคราะห์ว่างาน/หน้าที่ที ่แต่ละ คน 
ที่รับผิดชอบนั้น เป็นไปตามมาตรฐานงาน/หน้าที่และเป้าหมายหรือไม่ 
  ๕.๔ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน หมายถึง การวิเคราะห์ว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน  
ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด 
  ๕.๕ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานที่ใช้ในการท างานว่าบุคคล
สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ๕.๖ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการฝึกอบรม หมายถึง การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาว่า
สามารถจัดการได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่ 
  ๕.๗ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการฝึกอบรมกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปส าหรับการฝึกอบรม หมายถึง  
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๖. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ๘ 
  การออกแบบหลักสูตรเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปร่างหรือการจัดเค้าโครงในการวางแผนพัฒนา  
การออกแบบหลักสูตร ครอบคลุมภาระงาน ๔ เรื่อง คือ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์การเรียนรู้การสอน 
และการประเมิน  
  ๖.๑ แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก ่
   กลุ่มท่ี ๑ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นส าคัญ (Subject-centered Curriculum 
Design) มุ่งเน้นเนื้อหาสาระ ให้ความส าคัญกับการจัดการเนื้อหาสาระ 
   กลุ่มที่ ๒ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered Curriculum 
Design) มีสาระส าคัญอยู่ที่ความคาดหวังเก่ียวกับผู้เรียน การให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้เรียน  
    กลุ่มที่ ๓ การออกแบบหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน (Learner-
centered Curriculum Humanistic Design) การเรียนรู้ในอุดมคติของของมนุษย์เกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึกและการกระท า แนวคิดในการพัฒนาตนเองในทางบวก (Positive self-concept) และทักษะระหว่าง
บุคคล (Interpersonal skills) 

กลุ่มที่ ๔ การออกแบบหลักสูตรแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-centered Curriculum 
Design) เป็นการสนับสนุนชีวิตจริงของผู้เรียน เพราะต้องเสาะแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา ปัญหาต่าง  ๆ 
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  

                                                           
๘ จาก การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กร (น.๒๒-๓๔), โดย ดนัย เทียนพุฒ, ๒๕๔๕, นาโกต้า. ลิขสิทธิ์ ๒๕๔๕ โดยบริษัท นาโกต้า จ ากัด 

และจาก https://sites.google.com /site/curriculumdevelopementgroup๑/srup-khwam-ru/๒-kar-xxkbaeb-hlaksutr. 
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  กลุ ่มที ่ ๕ การออกแบบหลักสูตรตามกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร ( Curriculum 
Development Models Design) มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ หลักสูตรแบบนี้ให้ความส าคัญ
กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   ๖.๒ หลักการออกแบบหลักสูตร  

๑) การก าหนดขอบข่ายหลักสูตร หมายถึง การก าหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ หัวข้อ ประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ แนวคิด ค่านิยม หรือคุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรแต่ละระดับ 

๒) การจัดล าดับการเรียนรู้ หมายถึง การจัดล าดับก่อนหลังของเนื้อหา สาระการเรียนรู้ หัวข้อ 
ประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามวัย วุฒิภาวะ และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๓) ความต่อเนื่อง หมายถึง การจัดเนื้อหา ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร หลักสูตรที่ดีนอกจากมีการจัดขอบข่ายและล าดับการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังต้องมีความต่อเนื่อง  
ของเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย         

๔) ความสอดคล้องเชื่อมโยง การจัดหลักสูตรที่ดีควรค านึงถึง ความสอดคล้องเชื่อมโยง ให้มีความ
ต่อเนื่องกันของเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะที่อยู่ในระดับ 

๕) การบูรณาการ เป็นการจัดขอบข่ายเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรให้มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง จากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งของรายวิชานั้น หรือจากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาหนึ่ง 
ที่มีความเก่ียวข้องกัน 

๖) ความสมดุล หลักสูตรที่ดีนอกจากจะต้องค านึงถึงการจัดขอบข่ายเนื้อหา และมีล าดับ 
การเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังควรต้องพิจารณาด้านความสมดุลของเนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะของรายวิชา
ต่าง ๆ ความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 

๖.๓ หลักการออกแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ (Griffith University) 
สถาบันการศึกษาควรจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมการสอนซึ่งจะมีผล 

การเรียนรู้ทางบวก ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ เจตคติและพฤติกรรม มีหลักการดังต่อไปนี้ 
            ๑) สร้างประสบการณ์ท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจและมีแรงกระตุ้นทางปัญญา 
            ๒) ส่งเสริมการสืบค้นและตั้งค าถามอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
            ๓) เน้นการเชื่อมโยง การบูรณาการทฤษฎีและองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพ่ือน าไป
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

๔) ให้ประสบการณ์ที่พัฒนาความสามารถระหว่างวัฒนธรรม สังคมของผู้เรียนที่แตกต่างและ 
การตอบสนองทางจริยธรรมของสังคมโลก 

๕) ให้ความส าคัญกับคุณค่า ความทรงจ าและวัฒนธรรมที่หลากหลายของบุคคล 
๖) เพ่ิมการมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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๗) การปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๖.๔ การออกแบบหลักสูตรของสก็อตแลนด์ หลักการพื้นฐาน ๗ ประการ ซึ่งต้องค านึงถึงความแตกต่างของ

ผู้เรียนและการพัฒนาการของแต่ละคน 
๑) กระตุ้นความท้าทายและความพอใจ (Challenge and enjoyment) โดยผู้เรียนจะได้รับ

ประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาและแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ 

๒) ขยายขอบเขตความรู้ (Breadth) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและ
เหมาะสมภายใต้บริบททั้งภายในชั้นเรียนและบรรยากาศของสถานที่เรียน 

๓) ความก้าวหน้า (Progression) ผู้เรียนจะมีอัตราความก้าวหน้าที่เป็นไปตามความต้องการและ
ความถนัด 

๔) ความคิดลึกซึ้ง (Depth) ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถตามความแตกต่างและการคิด 
ของแต่ละคน 

๕) บุคลิกภาพและทางเลือก (Personalization and choice) หลักสูตรต้องตอบสนอง 
ความต้องการจ าเป็นของบุคคล โดยเฉพาะและความเป็นเลิศของผู้เรียน 

๖) การเชื่อมโยง (Coherence) กิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียน 
๗) ความสัมพันธ์ (Relevance) ผู้เรียนต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม โดยเห็นคุณค่าในการ

เรียนรู้และความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
๖.๕ ล าดับขั้นของวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ๑) พุทธพิสัย 

(Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ๒) จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับทัศนคติ และ ๓) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบของ
ร่างกาย  

๖.๕.๑ ล าดับของพุทธพิสัย (Cognitive Domain) 
๑) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งแบ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ ความรู้เกี่ยวกับ

วิธีและการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือความรู้ที่เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง  
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

๒) ความเข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ การแปลความ การตีความ การขยายความ 
๓) การน าไปใช้ (Application) น าสาระส าคัญต่าง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริง 
๔) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ การแยกเรื่องราวเป็นส่วนย่อย ๆ 
๕) การสังเคราะห์ (Synthesis) การรวมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
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๖) การประเมินค่า (Evaluation) การตัดสินคุณค่า การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ภายในและภายนอกมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

๖.๕.๒ ล าดับของจิตพิสัย (Affective Domain)   
๑) การรับรู้ (Receiving or attending) การยอมรับหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งเร้า เช่น ความตั้งใจเรียน 

การฟังอย่างตั้งใจ การรับรู้จ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ได้แก่ การรู้ตัว (ไม่อยู่ในสภาพใจลอย) การเต็มใจ (ไม่หลีกเลี่ยง) 
และการควบคุมหรือคัดเลือกการรับรู้ (การควบคุมสมาธิ การติดตามสังเกต) 

๒) การตอบสนอง (Responding) การแสดงออกด้วยความสนใจ ความเต็มใจในสิ่งเร้า เต็มใจ 
ที่จะมีส่วนร่วม เช่น เต็มใจอ่านหนังสือหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ การตอบสนองจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ 
ได้แก่ การยอมท าตาม การตอสนองด้วยความยินดี และการตอบสนองท่ีมีความพึงพอใจ 

๓) ค่านิยม (Valuing) ความรู้สึกหรือความส านึกจนกลายเป็นความเชื่อและทัศนคติ ค่านิยม
จ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ได้แก่ การยอมรับในค่านิยม ความรู้สึกชื่นชอบในค่านิยมนั้น การยึดมั่นในค่านิยมนั้น 

๔) การจัดระบบ (Organization) ค่านิยมหรือคุณค่า เน้นคุณค่าทางจิตใจโดยค านึงถึง
ความสัมพันธ์และโครงสร้างของค่านิยม เป็นระดับพฤติกรรมด้านจิตใจที่สูงขึ้น จ าแนกเป็น ๒ ข้อย่อย ได้แก่  
การสร้างมโนทัศน์ของคุณค่า คือ การมีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม การมองเห็นความสัมพันธ์ของคุณค่ากับสิ่งที่ตนเอง
ยึดถือ และการจัดระบบคุณค่า คือ การน าเอาคุณค่ามาจัดเป็นระบบ 

๕) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a value or value complex) เมื่อแต่ละคน
ยึดค่านิยมใดแล้วก็จะควบคุม ให้บุคคลนั้นแสดงออกเป็นพฤติกรรม จ าแนกย่อย ๆ ได้แก่ การมีหลักยึดในการ
ตัดสินใจหรือพิจารณาสิ่งต่าง ๆ และการแสดงลักษณะนิสัยที่เป็นไปโดยสมบูรณ์ 

๖.๕.๓ ล าดับของทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   
๑) ระดับการเลียนแบบ  เช่น การคัดลายมือตามตัวอย่าง เป็นต้น 
๒) ระดับการลงมือท าตาม เช่น การเขียนแบบ การวาดรูป เป็นต้น 
๓) ระดับความแม่นย า เช่น การฝึกพิมพ์ดีดให้เร็วและถูกต้อง เป็นต้น 
๔) ระดับความต่อเนื่อง เช่น การขับรถยนต์ เป็นต้น 
๕) ระดับการกระท าจนเคยชิน เช่น การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

๖.๖ องค์ประกอบของหลักสูตร ๔ ประการ ดังนี้  
๖.๖.๑ จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผู ้เรียนเมื ่อเรียนรู ้ จบหลักสูตร  

ประกอบด้วยความรู้ ในเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูง และคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์  

๖.๖.๒ เนื้อหาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้  
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๖.๖.๓ การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผู้เรียนในเชิงบูรณาการซึ่งเป็น 
หน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิด 
ที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่งดงาม  

๖.๖.๔ การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ ผู้เรียน
ภายหลังการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดและวิธีการจัดท า
ร่างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) ได้ดังนี้ 

 
 

  

หน้าที่และอ านาจ แผนยุทธศาสตร์  นโยบาย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  

การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

หน้าที่และอ านาจ เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษชนแห่งชาติ 

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ความจ าเปน็ใน
การพัฒนา

ความรู้ ทกัษะ
ด้านการบริหาร
และการพัฒนา
องค์กรบุคลากร
(ระดับผู้บริหาร) 

คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงคข์องผู้บริหาร 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่อการพฒันาผู้บริหาร  

ความคิดเห็นของผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ต่อการพัฒนาผู้บริหาร 

ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวขอ้งตอ่การพัฒนาผู้บริหาร 

วิจัยเอกสาร 

โครงสร้าง
หลักสูตร 

 

-หลักการและ
เหตุผล 

-วัตถุประสงค ์

-หมวดวิชา 

-กิจกรรม 

-ระยะเวลา 

-คุณสมบัติของ
ผู้เข้าอบรม 

รายวิชา 

 

-วัตถุประสงค ์

-ขอบเขตเนื้อหา 

-วิธีการฝกึอบรม 

-จ านวนชั่วโมง 

-คุณสมบัติของ
วิทยากร/

ผู้ด าเนนิการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา

บุคลากร 

 

-ตาราง
การสอน 
และการ

ท า
กจิกรรมใน
หลักสูตร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวขอ้ง 

ส ารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวขอ้ง 

สัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

สัมภาษณ์คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ศึกษาองค์กร
เทียบเคียงในประเทศ 

ศึกษาองค์กร
เทียบเคียง

ต่างประเทศ 
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บทที่ ๓ 
ผลการศึกษา 

 
  โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร)
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยศึกษาจาก ๑) เอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย แผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕  อ านาจและหน้าที่ และนโยบายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อ านาจและหน้าที่ โครงสร้าง อัตราก าลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) แนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง ส านักงาน ป.ป.ช. หลักสูตรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือเทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงาน 
ในประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันพระปกเกล้า และต่างประเทศประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐมอริเชียส  สาธารณรัฐนามิเบีย ตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่างประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนานักบริหารของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒) การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
กลุ่มเป้าหมาย ๔) ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายแบบ ๓๖๐ องศา และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อสรุปในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการอบรมและการพัฒนานักบริหาร และ
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงพรรณนาส าหรับวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและคุณลักษณะ/สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังผลการศึกษา
ต่อไปนี้  
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๑. ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 
๑.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย 

สถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ เต็มไปด้วยความผันผวน (Volatility)  ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่เรียกโดยย่อว่า VUCA 
World นั้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและรวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหนึ่งอาจเชื่อมโยง
หรือส่งผลกระทบไปสู่ภูมิภาคอ่ืนหรือกลายเป็นกระทบระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้นับเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารที่ต้องบูรณาการความคิดที่หลากหลายเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและพลิกผันดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
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 
ที่จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และสังคมที่มีความต้องการ  
ที่หลากหลายและเป็นเครือข่ายมากขึ้น โดยทักษะดังกล่าว ประกอบด้วย (๑) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน โดยมีความเป็นกลาง มีคุณธรรมจริยธรรม และเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง 
(๒) ทักษะเชิงกลยุทธ์ (Strategic) โดยเฉพาะในระดับบริหารซึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างในสายงาน 
จึงต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การคาดการณ์อนาคต และความยืดหยุ่น (๓) การคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative) เพ่ือการออกแบบเครื่องมือการบริหารในการหาทางออกจากความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิด
จากนโยบาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดคุณค่าแก่สาธารณะ (Public Value) และท าให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูง 
(High Performing Civil Service) ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย การบริการสังคมและการร่วมมือกับ
ประชาชน การว่าจ้างและการท าสัญญา และการจัดการกับเครือข่าย ซึ่งเป็นแกนหลักของการบริหารราชการ 

นอกจากนี้ McKinsey Global Institute (MGI) (June ๒๕, ๒๐๒๑) ๑๐ ได้ศึกษาผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการท างาน ซึ่งในอนาคตจะมีงานบางส่วนที่หายไปและมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น และส่งผลทักษะ
ระดับสูง (High-level skills) เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ 
และทักษะด้านความคิดระดับสูง เป็นต้น และภายใต้บริบทการท างานที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้นี้ McKinsey 
                                                           
๙ จาก https://www.oecd.org/gov/skills-for-a-high-performing-civil-service-๙๗๘๙๒๖๔๒๘๐๗๒๔-en.htm. 
๑๐ จาก https://mck.co/๒UIDjGv. 
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Global Institute (MGI) มองว่าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคตในทุกสายงาน คือ การส่งมอบ
คุณค่าในงานมากกว่าที่ระบบอัตโนมัติหรือระบบอัจฉริยะท าได้ การท างานในบริบทที่เป็นดิจิทัล และการปรับตัวให้เข้า
กับการท างานรูปแบบใหม่หรืออาชีพใหม่ ดังนั้น McKinsey Global Institute (MGI) จึงได้จ าแนกกรอบทักษะอย่าง
กว้าง ๆ ออกเป็น ๔ หมวด และทักษะย่อย ๑๓ กลุ่ม ที่เรียกว่า “Distinct Elements of Talents (DELTAs)” ได้แก่ (๑) 
หมวดความคิด (Cognitive skills) ประกอบด้วย กลุ่มการคิดวิเคราะห์ กลุ่มการสื่อสาร กลุ่มการวางแผนและก าหนด
แนวทางการท างาน และกลุ่มความยืดหยุ่นทางความคิด (๒) หมวดดิจิทัล (Digital skills) ประกอบด้วย กลุ่มความ
ช านาญและการเป็นพลเมืองดิจิทัล กลุ่มการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มความเข้าใจระบบดิจิทัล (๓) หมวด
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal skills) ประกอบด้วย กลุ่มการขับเคลื่อน กลุ่มการพัฒนาความสัมพันธ์ และกลุ่ม
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม (๔) หมวดการน าตนเอง (Self-leadership skills) ประกอบด้วย กลุ่มการ
ตระหนักรู้และบริหารจัดการตนเอง กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ และกลุ่มการบรรลุเป้าหมาย 

เมื่อพิจารณาบริบทภายในประเทศก็มีส่วนผลักดันและเร่งรัดให้มีการพัฒนาข้าราชการในทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการกลุ่มผู้น า โดยยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๘ ประเด็น โดยประเด็นที่ ๔.๕ ระบุให้  “บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น  และเป็นมืออาชีพ” รวมทั้งได้ก าหนด 
เน้นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้น า โดยระบุในประเด็นที่ ๔.๕.๒ ว่า  “ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
ในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด 
ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม 
โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยาว”  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑๑ ได้ก าหนดเป้าหมายของการสร้างระบบราชการ ๔.๐ 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนระบบราชการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ
อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนในสังคม (Collaboration)  
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) (๓) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ในส่วนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเอง 
เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะมีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง

                                                           
๑๑ จาก https://www.opdc.go.th/content/Mzk. 
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พฤติกรรมของตน อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)  
เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

ด้วยบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญทั้งภายนอกและภายในประเทศดังกล่าว การพัฒนา
บุคลากรในระดับผู้น าทุกระดับจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรและของ
ประเทศ เพ่ือสร้างผู้น าที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารและพัฒนาองค์กรท่ามกลางกระแส 
ความเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษาและรู้เท่าทัน  
ต่อกระแสความผันผวนด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก
ต่อเชื่อมเข้ากับภารกิจและความรับผิดชอบ มีความรอบรู้ในการบริหาร สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  

๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน้าที่
และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๒ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” และก าหนดพันธกิจไว้ ๔ พันธกิจ ได้แก่ (๑) ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม (๒) ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน (๓) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงาที่มีมาตรฐาน และ (๔) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่
ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน  
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดการเคารพและ  
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๒) เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ของภาครัฐและเอกชน 
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกภาคส่วน
ให้เกิดความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

                                                           
๑๒ จาก https://www.nhrc.or.th/getattachment/๗๗๒f๗cd๒-accc-๔f๕e-๘d๖๗-๑a๙๖ff๓๙๒d๕d/.aspx. 
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๓) มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
การสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและพลังในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๔) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน
และบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

๕) เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่น
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร
ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Learning and 
Growth) 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ บัญญัติให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า 
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง  
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 
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๑) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา  
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิตและศาสนา 

๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๔ ได้ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานส าหรับ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๔ ไว้ ดังนี้ 
๑) มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ 
โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาค ี

๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพ
ความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอ่ืนใด รวมทั้งการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะน าไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยค าที่แสดงถึง
การดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน เพ่ือให้ทุกคน ทุกกลุ่ม  
ในสังคม อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ 

๓) สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม 
ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ 

๔) สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล  
โดยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ในประเด็นหน้าที่และ
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อ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีศักยภาพ  
เพ่ิมมากขึ้นในบทบาทหน้าที่เพ่ือความผาสุกของประชาชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและประชาคม
ระหว่างประเทศ จนส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการปรับสถานะจากระดับ B กลับคืนสู่
สถานะ A ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ให้ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน และเป็นการเรียกคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย 

๕) เร่งพัฒนาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
บนฐานคิดในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM) รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้ดีและมีความสุขในการท างาน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกา รทั่วไป 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 

๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์  
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า ความรู้/ทักษะของบุคลากรในระดับบริหาร  
ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) การจัดการและพัฒนาความรู้ของ
องค์กร (KM) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร การบริหารจัดการองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่าย การท างานเชิงรุก การสื่อสารสาธารณะ การยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน และทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 
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๑.๓ โครงสร้าง อัตราก าลัง ประเภท สายงาน มาตรฐานก าหนดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๑.๓.๑ โครงสร้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและ

ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  (๑) ส านักบริหารกลาง (๒) ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๔) ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (๕) ส านักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (๖) ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๗) ส านักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ (๘) ส านักกฎหมาย (๙) ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน  
(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้ืนที่ภาคใต้  (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแบ่งงานภายในออกเป็นกลุ่มงาน/ฝ่าย 

๑.๓.๒ อัตราก าลัง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน ๕๘๔ อัตรา  

เป็นอัตราที่มีคนครอง จ านวน ๒๒๙ อัตรา เป็นอัตราว่างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๒๒ อัตรา และ
อัตราว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๓ อัตรา ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ อัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและอัตรามีคนครองและอัตราว่าง (ข้อมูล ณ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 

ประเภท อัตรา 
มีคนครอง 

อัตราว่าง 
ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ 
ยังไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ 
ข้าราชการ ๑๔๓ ๑๘๗ ๒๔ 
พนักงานราชการ ๖๕ ๖๙ ๗ 
ลูกจ้างส านักงาน กสม. ๔ ๖๒ ๒ 
ที่ปรึกษา/เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ๑๗ ๔ - 

รวม ๒๒๙ ๓๒๒ ๓๓ 
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๑.๓.๓ ประเภท สายงาน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ๓ ประเภท ได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส านักงาน โดยข้าราชการแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป  
มี ๒ สายงาน ประเภทวิชาการ มี ๑๐ สายงาน ประเภทอ านวยการ มี ๑ สายงาน และประเภทบริหาร มี ๑ สายงาน 
โดยมีทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน ดังแสดงตามตารางที่ ๓ พนักงานราชการ แบ่งเป็น ๔ ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ ดังแสดงตามตารางที่ ๔  และ
ต าแหน่งลูกจ้าง ดังแสดงตามตารางที่ ๕   
ตารางที ่๓ ประเภทข้าราชการที่ปฏิบัติงานและทางก้าวหน้าในแต่ละสายงาน 
ประเภทต าแหน่ง สายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง 

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 

อ านวยการ อ านวยการ ผู้อ านวยการ ต้น-สูง 
บริหาร บริหาร นักบริหาร ต้น-สูง 
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ตารางที่ ๔ ประเภทกลุ่มงานและต าแหน่งพนักงานราชการ 
ประเภทกลุ่มงาน ต าแหน่ง 

บริหารทั่วไป 

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
นักจดัการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการเผยแพร่ 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นิติกร 

เชี่ยวชาญเฉพาะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิค นายช่างเทคนิค 
บริการ เจ้าพนักงานธุรการ 

 

ตารางที่ ๕ ต าแหน่งลูกจ้าง 
ชื่อต าแหน่ง 

พนักงานทั่วไป 
พนักงานบริการ 
พนักงานรับโทรศัพท ์
พนักงานขับรถ 
นายช่างเทคนิค 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นิติกร 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรณารักษ ์
นักจัดหมายเหตุ 
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ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของแต่ละสายงานไว้ โดยต าแหน่ง
กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ  
ที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับอาวุโส กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะก้าวเข้าสู่ระดับอ านวยการต้น 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงาน) หรือระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต า แหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมในการเข้าสู่ระดับอ านวยการสูง (ผู้อ านวยการส านัก) 
หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีปรึกษาส านักงานฯ) 

จากการศึกษาวิเคราะห์ประเภท สายงาน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า ต าแหน่งเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถสรุปได้ ดังแสดงตามตารางที่ ๖  

 
ตารางที่ ๖ ต าแหน่งเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่งเป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับต้น ข้าราชการระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถท างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความช านาญงานค่อนข้างสูง/สูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้าง
ยาก/ยากมาก รวมทั้งสามารถก ากับ แนะน า ตรวจสอบการท างาน สอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงาน
หรือทีมงาน (People Management) สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มงานอ่ืนเพ่ือเชื่อมโยง 
การท างาน สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาการท างานของทีมงานได้ 

ผู้บริหารระดับกลาง ข้าราชการในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เชี่ยวชาญในงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และ/หรือ ซับซ้อนมาก  
และมีผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้ง สามารถบริหารและก ากับดูแลการท างาน สอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา (People Management) และสามารถบริหารโครงการภาพรวมได้ 
(Financial Management) 

ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร 
มาสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Management) และบูรณาการ 
การท างานภายในและระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา 
รวมทั้ง สามารถก ากับดูแล บริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล (People 
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ต าแหน่งเป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
Management) และสามารถบริหารงบประมาณและโครงการภาพรวมได้  (Financial 
Management) 

 

๑.๓.๔ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร) 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
ส านักงาน ป.ป.ช. โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) สรุปได้ว่า แนวคิดหลักในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมี ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การเรียนรู้และพัฒนาใน
ศตวรรษที่  ๒๑ (๒) รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ เน้นด้านความรู้  (Knowledge)  ด้านทักษะ (Skill)  
และทัศนคติ (Attitude) (๓) การพัฒนาที่ยึดโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (๔) การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้า (๕) การเรียนรู้และพัฒนาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคนและทุกฝ่าย วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรให้มีภาวะผู้น า (Leadership Competence) และความสามารถทางการบริหาร (Management 
Competence) ที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ส าหรับวิธีการฝึกอบรม/พัฒนา ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) บนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผ่านภาควิชาการ  
เช่น การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา เป็นต้น และภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น โดยสรุปสาระส าคัญ ดังแสดงตามตารางที่ ๗ 
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ตารางที่ ๗ สรุปสาระส าคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารการฝึกอบรม และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ (ระดับบริหาร) 
      การพัฒนา/  
          หลกัสูตร 
 

สาระส าคัญ 

แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
นักบริหารระดับสงู  

(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

แนวทางการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม 

นักบริหารยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง 

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน 

แนวคิด/
วัตถุประสงค ์

๑) แนวคิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑  
๒) การสร้างสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศในการท างาน
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
บุคลากร  
๓) รูปแบบการเรียนรู้และ
พัฒนาที่ มี เป้ าหมายและ 
ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ประสบการณ์ที ่ด ีก ับการ
ท างานในหน่วยงานราชการ 
(Employee Experience)  
๔)  การพัฒนาที่ค านึ งถึ ง 
การขับเคลื่อนภารกิจหลัก 
ของรัฐ ๔ ด้าน คือ ภารกิจ
ด้ านการพัฒนานโยบาย  
ด้านการให้บริการและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการบริหารสัญญาจ้าง 
และการบริหารเครือข่าย  

๑) มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
บทบาทส าคัญในเส้นทางอาชีพ
ของข้าราชการพลเรือน (Critical 
Role Transition) จากต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่า
ไปสู่ต าแหน่งบริหาร ระดับต้น  
๒) เชื่อมโยงกับการบริหารการ
ทดแทนต าแหน่งประเภทบริหาร
ของส่วนราชการ (Succession 
Management) ซึ่งจะต้องมีการ
จัดท าแผนอัตราก าลังและวาง
แผนการทดแทนต าแหน่งประเภท
บริหาร  
๓)  มุ่ งพัฒนานั กบริหารที่ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น า (Leadership Competence) 
และความสามารถทางการบริหาร 
(Management Competence)  
ที่เหมาะสมกับบทบาทที่สูงขึ้น 

๑)  การพ ัฒนาด ้านองค์
ค ว า ม รู ้ ( Knowledge)  
ด้านทักษะ (Skill)  และ
ทัศนคติ (Attitude)  
๒) เน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ การส่งเสริม
ความรู้ทางกฎหมาย ทักษะ
พื้น ฐานที่จ า เป็น ในการ
ปฏิบัติง าน  รวมถึง กา ร
เสริมสร้างทัศนคติในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อหน่วยงาน
และภาพรวมของกระบวนการ
ยุติธรรม 

๑ )  ส ร ้า ง ผู ้น า ใ น ก า ร
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ 
ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตไปสู่
ก า รปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น
รูปธรรมอย่างแท้จริง 
๒) สร้างผู้น า/ผู้บริหาร
ต้นแบบที่มีวิธีคิดดิจิทัล 
(Digital Thinking) ในการ
แยกแยะผลประ โยชน์ 
ส่ ว น ต น แ ล ะ ส่ ว น ร ว ม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร  
๓) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลัง
ร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ทุกภาคส่วนให้สัมฤทธิ์ผล 

๑) พัฒนาศักยภาพด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ก า ร
พัฒนาระบบงาน  การ
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากรที่ อยู่ ในค ว า ม
ร ับ ผ ิด ช อ บ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมต่อหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมายขององค์กร
และสามารถต่อยอดให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง 
ๆ อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒)  เส ริ มสร้ า ง แนวคิ ด 
ประสบการณ์ ด้านการ
บริหารงาน การพัฒนา
ระบบงาน การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร รวมถึง
จริยธรรมในการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติ งานตามระดับที่
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๕) การพัฒนาที่สอดคล้อง
กั บ บ ท บ า ท ห น ้า ที ่แ ล ะ 
การเติบโตตามเส้นทางอาชีพ  
๖) การเรียนรู้และพัฒนา
เ ป็ น ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของทุกคนและทุก
ฝ่าย 

ในต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
และทันสมัยสอดรับกับบริบท
ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป  
๔) ให้ความส าคัญกับประสบการณ์
จริ ง ในการก าหนดวิสั ยทัศน์ 
และทิ ศท า ง เชิ ง ยุ ท ธศา สตร์  
การก าหนดนโยบาย การท างาน
บูรณาการและบริหารเครือข่าย 
และการจัดการกับประเด็น/
ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริ ง ผ่ านการ
จัดท าข้อเสนอเพื่อขับ เคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ  (Action 
Learning Policy Project)   
๕) เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้ผ่านการคิดและลงมือท า 
(Active Learning) มีความยึด
หยุ่นและผสมผสานวิธีการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย บนหลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

รับผิดชอบ และสามารถ
น าไปปรับใช้ต่อการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสม 
 

การบริหาร 
การฝึกอบรม
และการจัดท า
หลักสูตรการ

ฝึกอบรม 

ส่ วนราชการ/หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้บริหารทั้งผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องด าเนินการก าหนด
เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา

๑) ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ผู้จัดจะต้องจัดด าเนินการเรียนรู้
แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น  ( Blended 
Learning) ใช้ เทคโนโลยี ในการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรบ ผสมการ

๑) วิทยาลัยกิจการยุติธรรม 
ส านักงานกิจการยุติธรรมได้
จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
เป็นหลักสูตรกลาง โดยวิธีการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 

๑)  สถาบันการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
ไ ด้ จั ดท าหลั กสู ต รกา ร
ฝ ึก อ บ ร ม เ พื ่อ พ ัฒ น า
ผู้บริหารของทุกภาคส่วน

๑) สถาบันพัฒนาการตรวจ
เ งิ น แผ่ น ดิ น  ไ ด้ จั ด ท า
หลั กสู ตรการฝึ กอบรม 
โดยมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ มีศักยภาพ
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ในระดับองค์กรให้เชื่อมโยง
กั บเป้ าหมายที่ ระบุ ไ ว้ ใน 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐฯ พัฒนาแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร/การประเมนิ
และกา รติ ดต ามผลกา ร
พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับ
บริบทของหน่วยงาน และ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามทิศทางการพัฒนาที่
หน่วยงานก าหนด 

เรียนรู้ผ่านระบบหรือโปรแกรม
ออนไลน์และการเรียนรู้แบบ
พบปะกันอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ
กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึกอบรมเป็นส าคัญ 
๒) หลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ส่วน 
คือ 

(๑) กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อม (Pre-session)  

(๒ )  ก ิจ ก ร ร ม ก า ร เ ร ีย น รู้ 
(Learning session)  

(๓) การท างานผลงานข้อเสนอ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
(Action Learning Policy Project)  

(๔) การสรุปผลการเรียนรู้ 
(Reflection Session)  

บุคลากรระดับต้น เน้นด้าน 
การบรรยาย การให้ความรู้
พื้นฐาน บุคลากรระดับกลาง 
เน้นการอภิปรายเพื่อเสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ และส าหรับ
บุคลากรระดับสูง เพิ่มเติม
กรณีศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร 
ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒) ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ในรูปแบบผสมผสานระหว่าง
ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย 
กา รอภิ ป ราย  และการ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ 
ร่ วมกับภาคปฏิบั ติ  ได้ แก่ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การ
พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ 
การท างานเป็นทีม) กิจกรรม
การถอดบทเรี ยน (Lesson 
Learned) และการสัมมนา
วิชาการ 

ให้เป็นผู ้น าที ่ดี มีความรู้  
มีวิส ัยทัศน์ มีคุณธรรม 
จ ร ิย ธ ร ร ม ที ่โ ด ด เ ด ่น 
เป็นแบบอย่าง มีความสามารถ 
ใ นกา รน า ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
สังคม และประชาชน 
๒) วิ ธี การฝึ กอบรม มี  ๖ 
รูปแบบ 

(๑) การบรรยาย/การ
อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

(๒) การจัดสัมมนา/ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

(๓) การพัฒนายุทธศาสตร์
การต่ อต้ านการทุ จริ ตใน
องคก์ร  

(๔) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  

(๕) การอบรมและศึกษา 
ดูงานภายใน/ต่างประเทศ   

(๖) การติดตามและ
ประเมินผลการอบรม 

 
  

ในการปฏิบั ติ ง านตาม
ความรับผิดชอบ  
๒ )  รู ปแบบการพั ฒนา
ศั กยภาพบุ คลากรด้ วย
กิจกรรมการฝึกอบรมแบบ
บรรยาย/เสวนาผ่านระบบ 
แบบถ่ายทอดสด (Live) 
ผ่านระบบ LMS ของ
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และการฝึกอบรม
ผ่านบทเรียนออนไลน์ 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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 - ๔๑ -  
 

ที่มา คู่ มื อแนวทางการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ  พ . ศ . 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส านักงาน 
ก.พ. 

กรอบมาตรฐานหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๖๓) ส านักงาน ก.พ. 

กา รฝึ ก อบ รมหลั ก สู ต ร 
การบริหารงานยุติ ธรรม
ร ะ ด ับ ก ล า ง  รุ ่น ที ่ ๑ ๗ 
วิทยาลัยกิจการยุติธรรม 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 

โครงการอบรมหลักสูตร
นักบริหารย ุท ธศาสตร์ 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
รุ่นที่ ๑๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ระดับช านาญการ
พิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



                                                                          
                                  
 

- ๔๒ - 

โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

๑.๓.๕  ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หรือเทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงาน 
ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน
ต่างประเทศ 

๑.๓.๕.๑ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง เทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงานในประเทศประกอบด้วย หลักสูตรนักบริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันพระปกเกล้า สรุปสาระส าคัญ ดังแสดง    
ตามตารางท่ี ๘ 
ตารางที่ ๘ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงของหน่วยงานในประเทศ  

 

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น า 
รวมทั้งสามารถรับผิดชอบภารกิจใน
การบริหารราชการที่สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ : เน้นการพัฒนาที่ช่วย
ให้บุคลากรสามารถบริหาร ก ากับ
ดูแลการท างานได้ตามบทบาทหน้าที่ 
และบทบาทในการเป็นผู้ น า ที ม 
รวมทั้งบริหารงบประมาณ/โครงการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ 

วัตถุประสงค์  :  เน้นการพัฒนา
กระบวนการคิดเชิ งยุทธศาสตร์  
ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารและ
ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
จากทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ
และบริบทสากลเชื่อมโยงงานภายใน
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภาคส่ วนต่ า ง  ๆ  รวมทั้ งบริหาร
งบประมาณ/โครงการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายได้ 

หลักสูตร :  
๑) การบริหารแผนงานและยุทธศาสตร์ 
ตัวอย่างรายวิชา อาทิ บทบาทหน้าที่ 
ในการบริหารทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
ดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทย
ในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิง
นวัตกรรม กรอบแนวคิดการปฏิบัติงาน

หลักสูตร :  
๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง/
การบริหารกลยุทธ์ ตัวอย่างรายวิชา 
อาทิ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร 
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก การแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
การปฏิบัติ Thailand Vision 
and Thailand ๔.๐ แนวคิดในการ
ใช้เทคโนโลยี Block chain ในการ
ขับเคลื่อนงานภาครัฐ การพัฒนา

หลักสูตร :  
๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง/
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตัวอย่าง
รายวิชา อาทิ การปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐและการบริหารราชการในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ บทบาทของภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และการเสริม
พลังเครือข่ายในระดับพื้นที่ การทบทวน
การประเมินสถานการณ์เพื่อก าหนด
เป้าหมายกลยุทธ์องค์กรและการ
สร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
ในวิถีถัดไป บทบาทขององค์กรใน
ระดับสากล  
๒) การบริหารทรัพยากร ตัวอย่าง
รายวิชา อาทิ การบริหารงบประมาณ
หลัง Covid-๑๙ การติดตามและประเมิน 
ผลโครงการ การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ การจัดท า
โครงการเชิงกลยุทธ์และเทคนิคการ
บริหารโครงการ ทักษะเพื่อการพัฒนางาน 
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล การบริหารงาน
เพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง การแก้ไข
ปัญหา การสร้างและประสานเครือข่าย
เพื่อบูรณาการความร่วมมือ การสื่อสาร
ภายในองค์กร การบริหารและพัฒนา
บุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล
บนความหลากหลาย  
๓) การบริหารตนเอง ตัวอย่างรายวิชา 
อาทิ การพัฒนาภาวะผู้น า เทคนิคการ
พูดและการน าเสนอ การสอนงานและ
การเป็นพี่เลี้ยง จิตวิทยาการบริหารและ
การจู ง ใจ การบริหารจัดการเวลา  
EQ กับการพัฒนาภาวะผู้น า คุณธรรม 
จริยธรรม 

ภาวะผู้น า การคิดเชิงออกแบบ ธรร
มาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๒) การบริหารองค์กร/ทรัพยากร 
ตัวอย่างรายวิชา อาทิ การปรับปรุง
และนวัตกรรมกระบวนการ การใช้
นวัตกรรมเพื่อการบริหาร การจัดการ
ความรู้ การจัดการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน การก าหนดตัวชี้วัด
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
องค์กรดิจิทัล การวางแผนก าลังคน
ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ห ล า ก หล า ย
สมรรถนะกับการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
๓) การบริหารตนเอง  ตัวอย่าง
รายวิชา อาทิ การใช้ EQ ในการ
บริหารทีมงาน การบริหารจัดการ
ตนเองเพื่อลดความขัดแย้ง คุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงนวัตกรรม การบริหารราชการ
แบบบูรณาการ ความท้าทายของ
ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลก ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยุค 
New Normal  
๒) การบริหารผลงาน/การบริหาร
องค์กร/ทรัพยากร ตัวอย่างรายวิชา 
อาทิ การคิดเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อ
การบริหารงานให้เป็นเลิศ เทคนิค
การบริหารเวลาและการวางแผนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้น ากับการสร้าง
นวัตกรรมองค์การ ทิศทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรม การบริหารจัดการใน
สภาวะวิกฤติและความเสี่ยงองค์กร 
การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์  
การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดองค์กรสู่การ
ปฏิบัติ การบริหารจัดการโครงการ 
๓) การบริหารตนเองและการ
บริหารคน ตัวอย่างรายวิชา อาทิ
บุคลิกภาพผู้บริหารและการน าเสนอ
ผลงาน การพัฒนาภาวะผู้น าในตนเอง
และจิตวิทยาการบริหารการจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมจริยธรรม 
การด ารงตนของผู้บริหาร การสอนงาน 
การเป็นพี่เลี้ยง และการให้ค าปรึกษา 
เทคนิคการบริหารเวลา  
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ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
ชื่อหลักสูตร : 
๑) โครงการพัฒนาศั กยภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการระดับช านาญการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒) นักบริหารการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) 
๓) นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับต้น 
๔)  นั กบริหารระดับต้นกระทรวง
คมนาคม (นบต.คค.) 

ชื่อหลักสูตร : 
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานตรวจเงินแผ่นดินระดับ
ช านาญการพิ เศษ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๒) นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง 
(นบก.) 
๓) นักบริหารการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)  
๔) นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับกลาง 
๕) นักบริหารระดับกลางกระทรวง
คมนาคม (นบก.คค.) 
๖) นักบริหารระดับกลางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อหลักสูตร : 
๑) โครงการพัฒนานักบริหารการ
ตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) 
รุ่นที่ ๑๑ 
๒) นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง 
(นบปส. อ านวยการ) 
๓) นักบริหารระดับสูงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นบส.พม.) 
๔) นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับสงู 
๕) ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน
ส าหรับนักบริหารระดบัสูง 
 

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : 
๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์  
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
๔) กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : 
๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒) ส านักงาน ป.ป.ช. 
๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
๕) กระทรวงคมนาคม 
๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : 
๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒) ส านักงาน ป.ป.ช. 
๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๕) สถาบันพระปกเกล้า 
 

 

   ๑.๓.๕.๒ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง เทียบเคียงในแต่ละระดับของหน่วยงานในต่างประเทศ โดยตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจักร ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 
ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐนามิเบีย 
ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เครือรัฐออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สรุปสาระส าคัญ ดังแสดงตามตารางท่ี ๙ 
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ตารางที่ ๙ ตัวอย่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มหรือ
ผู้บังคับบัญชาภาครัฐ หรือเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ 
ผู้ ที่ มี ป ร ะส บ กา รณ ์ใ น ก า ร เ ป ็น
ผู้ บั ง คั บบัญชาหรื อผู้ เ ชี่ ย วช าญ
สามารถก้ าวสู่ การ เป็นผู้ บริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้นด้วยการค้นหาและ
สร้างความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้
และทักษะที่จะพัฒนาให้สามารถ 
เป็นผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจ/ผู้น า 
ที่ทันสมัย 

วัตถุประสงค์ : เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของการเป็นผู้ บริหารในภาครัฐ  
และมีสมรรถนะทางการบริหาร  
 

หลักสูตร :  
๑) บทบาทการเป็นผู้บังคับบัญชา 
อาทิ การท าความเข้าใจบทบาทของ
ภาครัฐ ลักษณะงานของผู้บังคับบัญชา 
กา รบ ริ ห า รจั ด ก า รคว ามขั ด แย้ ง  
การเป็นผู้น ากลุ่มที่มีความหลากหลาย  
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ  อาทิ  การจั ดท าแผนการ
มอบหมายงาน การประเมินและบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล การให้ค าปรึกษาแนะน า  
การสร้างแรงจูงใจ การน าเสนอ 
๓) การบริหารจัดการองค์กรและ
บริหารงาน อาทิ การให้บริการลูกค้า
ของภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  
การจัดท าแผนการปรับปรุ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง การจัดท าแผนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร
การเงิน  
๔) การพัฒนาตนเอง อาทิ การบริหาร
จัดการการตัดสินใจด้วยตนเอง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การบริหาร
จัดการตนเอง 

หลักสูตร :  
๑) ภาวะผู้น า อาทิ ภาวะผู้น าใน
ภาครัฐ การเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม 
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น า
และความฉลาดทางอารมณ์ ความ
เป็นผู้น าและทักษะทางการเมือง 
ในองค์การ การใช้ภาวะผู้น ากลุ่ม 
ที่เหมาะสมกับบุคลากร การสร้าง
เครือข่ายผู้น าภาครัฐ ระดับของการ
ตัดสินใจทางการบริหาร ข้อมูลส าคัญ
ส า ห รั บ ก า ร เป็ น ผู้ บั ง คั บบัญช า 
การให้ข้อมูลป้อนกลับและค าติชม  
๒) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
อาทิ  แนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ยุทธศาสตร์การ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานภาครัฐ
และการคิดเชิงกลยุทธ์ ค่านิยมหลัก
ขอ งก า รบริ หา รจั ดก า รภาครั ฐ 
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ การบริหารการ
เปลี่ ยนแปลงในองค์กรแบบเดิม 
ความเป็นภาครัฐแบบผู้ประกอบการ
และแบบพัฒนา  
๓) การบริหารองค์กร/ทรัพยากร/
ผลลัพธ์ อาทิ ลักษณะและประเภท

หลักสูตร :  
๑) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์และ
การเปลี่ยนแปลง อาทิ ความสามารถ
เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น า การพัฒนา
และน ายุทธศาสตร์องค์การไปปฏิบัติ 
ก า รส ร้ า ง แ ละ รั กษ า เ ค รื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐและบริหาร
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจาก 
การวิ เคราะห์นโยบาย การสร้าง
สภาพแวดล้ อมแห่ ง น วั ต ก ร รม  
การบริหารแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม 
จริ ยธรรมและความรั บผิ ดชอบ 
ในภาครัฐ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การตัดสินใจ การคิดเชิ งกลยุทธ์  
ทักษะส าหรับผู้น าในอนาคต  
๒) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  อาทิ  การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารและให้ข้อมูล
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ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
ของวัฒนธรรมองค์กร การสร้าง
วัฒนธรรมของการปฏิบัติ งานที่ มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ขั้นสูง  การออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหม่ การบริหารจัดการ
โครงการในภาครัฐ การพัฒนาและ
การน าแผนปฏิบัติงานส่วนบุคคล 
ไปปฏิบัติ การบริหารความก้าวหน้า
ของงาน ทักษะการบริหารจัดการ 
การสื่อสารในองค์กร การจัดสรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การบริหาร
โครงการเชิ งกลยุทธ์  การบริหาร 
ความเสี่ยง การบริหารคุณภาพโดยรวม 
การบริ หารจั ดการที่ มุ่ ง ผลลัพธ์  
การวิจัยส าหรับการจัดท านโยบาย  
๔) การบริหารจัดการตนเอง/ผู้อื่น 
อาทิ การให้ค าปรึกษาแนะน าและ
การสอนงาน การจูงใจบุคลากรเพื่อ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น  
การบริหารจัดการผู้บังคับบัญชา 
ที่ เหนือขึ้นไป การบริหารจัดการ
อาชีพของตนเองเชิงรุก ความฉลาด
ทางอารมณ์และการควบคุมตนเอง  
การมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างแรงจูงใจ การให้ค าปรึกษา
แนะน า การบริหารค่าตอบแทน  
๓) การบริหารจัดการองค์การและ
บริหารงาน อาทิ องค์การแห่งการ
เรี ยนรู้  วัฒนธร รมองค์ ก ร  กา ร
เปลี่ยนแปลงองค์กร การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การบริหารงาน
และโครงการ การบริหารองค์ความรู้
และข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยง 
ค่านิยมและจรรยาบรรณ การจัดสรร
ทรัพยากร การสื่อสารสาธารณะ  
การเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งนวัตกรรม 
๔ )  ก า ร บ ร ิห า ร ต น เ อ ง  อ า ทิ  
ความมั่นใจในตนเอง การปรับใช้
แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
การจัดการความเครียด การบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารความขัดแย้ง 
การวิเคราะห์ตนเอง การสื่อสารกับผู้อื่น 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

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 
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม การท า
แบบสอบถาม การรับชมสื่อการเรียน
การสอน การเข้าเรียนในห้องเรียน 
หรือการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง 

วิธีการฝึกอบรม : ใช้หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การประเมินตนเอง
กิจกรรมทดลองแบบกลุ่ม กิจกรรม
เดี่ยว กรณีศึกษาขนาดย่อม การสวม
บทบาทสมมติ และการอภิปราย 
โ ด ย กา ร แบ่ ง ก ลุ่ ม  แล ะ กา ร ใ ช้
แบบสอบถามเพื่อวัดและประเมิน
ความเป็นผู้น า  บุคลิกภาพ หรือ
รูปแบบของกลุ่มที่เหมาะกับตนเอง 

วิธีการฝึกอบรม :  เน้นให้ เรียนรู้
เกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นผ่านการ
เรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การประเมินตนเอง กิจกรรม
ท ด ล อ ง แ บ บ ก ลุ่ ม  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
บทบาทสมมติ และการอภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น และเน้นให้น าเครื่องมือ/
เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไป ใช้ ใ นกา ร เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
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ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
การปฏิบัติงานในองค์กร 

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

ชื่อหลักสูตร : 
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 

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) South Australian Leadership 
Academy เครือรัฐออสเตรเลีย 
๒) Public Management Center, 
The University of Kansas 
สหรัฐอเมริกา 
๓) Oxford Management Centre 
สหราชอาณาจักร  
 

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : 
๑) South Australian 
Leadership Academy เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 
๒) Management Concepts 
และ Center for Creative 
Leadership สหรัฐอเมริกา 
๓) GLOMACS and Oxford 
Management Centre สหราช
อาณาจักร  
๔) Civil Service College, 
Mauritius สาธารณรัฐมอริเชียส 
(เหตุผลที่ที่ปรึกษาน าหลักสูตร 

Training Programme on 
Performance and Public 
Service Excellence for Middle 
Management ของ Civil Service 

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 
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ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
College, Mauritius มา
ประกอบการการศึกษา ก็คือ
สาธารณรัฐมอริเชียสให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาผูบ้ริหารเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากประเทศไดน้ ายทุธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนการปฏบิัติงาน
ภาครฐัมาใช้ และหัวข้อส าคัญของ
หลักสูตรอันประกอบด้วย การ
วางแผนและการคิดเชงิกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้น าและความฉลาดทางอารมณ ์และ
การบริหารโครงการ บทบาทหน้าที่
ของภาครัฐ ก็สามารถน ามาใช้
ประกอบการยกร่างหลักสูตรคร้ังนี้
ได้)  
๕) Civil Service College, 
Mauritius สาธารณรัฐนามิเบีย
(เหตุผลที่ที่ปรึกษาน าหลักสูตร 

Middle Management 
Development Programme ของ  
Namibia Institute of Public 
Administration and 
Management  มาใช้ประกอบการ
ศึกษา ก็คือ หลักสูตรดังกล่าวถูก
จัดท าขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
ภาครัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ และได้ก าหนด
หมวดหมู่วิชาไว้อย่างชัดเจน 
ตลอดจนมีรายละเอียดของวิชาในแต่
ละหมวดหมู่วิชา ที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการยกร่างหลักสูตรคร้ังนี้
ได้) 

of Pretoria สาธารณรัฐแอฟรกิาใต้  

 
๑.๓.๕.๓ ตั วอย่ า งการ พัฒนาบุ คลากรของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ                     

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหารในองค์กรในต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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จากการศึกษาจากอินเตอร์เนท และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 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
ใหญ่มีขนาดอัตราก าลังไม่มากพอที่จะจัดฝึกอบรมด้านการบริหารในลักษณะหลักสูตรระยะยาวที่จัดขึ้นเองโดย
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 วันและเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการบริหาร
เฉพาะเรื่องเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้ค้นพบมาตรฐานที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งช่วยให้เห็นถึงประเด็นหัวข้อที่ส าคัญที่ผู้บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควร
ได้รับการพัฒนา และที่ปรึกษาได้พบกรณีศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกที่ The  Commission 
on Human Rights of the Philippines  ส่งผู้บริหารไปเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะน าเสนอในรายละเอียดต่อไป 
    ๑) กรณีตัวอย่างมาตรฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้แก่ APF Operational Good Practice Guide: Building effective Commissioner/Ombudsman 
and SEO working relationship ซึ่งจัดท าโดย Asia Pacific Forum (APF) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ โดย
เป็นการแนะน าเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ และหลักการส าคัญที่กรรมการสิทธิมนุษยชน (Commissioner) และ
ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน (SEO: Senior Executive Officer) พึงปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงขีดสมรรถนะที่
ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้พึงมี โดยยึดหลักการตาม The Paris Principles ซึ่งเป็นหลักการที่นานาประเทศพึงยึดถือ
ร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่
ผู้บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาดังนี้ 
    ๑.๑) การบริหารองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สามารถด ารงความเป็นอิสระ 
(Independence) ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจัดตั้ง และผู้บริหารควรบริหารกิจกรรมต่างๆ 
โดยค านึงถึงความเป็นองค์กรอิสระในการท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     ๑.๒) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
คณะกรรมการที่เป็นองค์อ านาจ โดยครอบคลุมการสนับสนุนใน ๓ มิติคือ  
      ๑.๒.๑) ให้การสนับสนุนโดยการจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
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      ๑.๒.๒) ให้การสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนการน าแผนงานโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหาร เช่น การเงินและงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร
อ่ืนๆ  
      ๑.๒.๓) สนับสนุนโดยการท าหน้าที่ในการสรรหา พัฒนา และบริหารทรัพยากร
บุคคลส าหรับการน าแผนงานโครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
     ๑.๓) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงยึดมั่นในหลักการพหุนิยม 
(Pluralism) ซึ่งเน้นการยอมรับความหลากหลาย (Diversity) โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ บุคคลผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนย่อมต้องมีความหลากหลาย และผู้บริหารของส านักงานก็ควรมีความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารท่ามกลางความหลากหลาย เช่น  
      ๑.๓.๑) การบริหารการสรรหา บรรจุแต่งตั้งส าหรับต าแหน่งต่างๆ เป็นไปโดย
ทั่งถึง (Inclusive) และปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
      ๑.๓.๒) ส านักงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจจัดให้มีคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือเป็นตัวแทนของของกลุ่มสังคมต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ในด้านหรือประเด็นต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ควรมีที่มาท่ีหลากหลาย 
      ๑.๓.๓) การส่งเสริมหลักพหุนิยมโดยการสนับสนุนการวิจัย การประชุมสัมมนา 
และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพหุนิยมและความหลากหลาย 
     ผู้บริหารของส านักงานจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารท่ามกลางความหลากหลาย และมีทักษะในการท างานท่ามกลางความหลากหลาย 
เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรผู้น าอภิปราย (Moderator) และวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)   
    ๑.๔) ผู้บริหารส านักงานของส านักงานองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนากรรมสิทธิมนุษยชนใหม่ที่เข้ามารับต าแหน่ง โดยเรื่องที่ส าคัญที่ผู้บริหารส านักงานควรมี
ความรู้เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้แก่  
      ๑.๔.๑) กรอบกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กร พันธสัญญาตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และความสัมพันธ์กับองค์กร
ของรัฐในภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งองค์กรในต่างประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย 
     ๑.๔.๒) ภูมิทัศน์และโครงสร้างขององค์กรสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศและ
องค์กรในระดับนานาชาติและกฎบัตร สนธิสัญญา พันธสัญญาที่ส าคัญ เช่น Paris Principles หรือเครือข่าย UN 
Human Rights Council เป็นต้น 
      ๑.๔.๓) ประเด็นร่วมสมัย (Current issues) ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล
และในประเทศ และล าดับความส าคัญของประเด็นเหล่านี้ 
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      ๑.๔.๔) โครงสร้างการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งส าคัญและส่วนงาน
จ่างๆ ในส านักงาน 
      ๑.๔.๕) การท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
และการประชาสัมพันธ์ 
     ผู้บริหารของส านักงานจึงควรได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย 
     ๑.๕) บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน
ประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แก่ 
      ๑.๕.๑) การก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะเป็นทิศทางหลักขององค์กร โดยการ
ช่วยเหลือในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธการด าเนินงาน การป้อนข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญในการ
ก าหนดและก ากับยุทธศาสตร์ การจัดหาและจัดการทรัพยากรทางการบริหารให้สามารถตอบสนองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างปัจจุบันทันด่วน 
      ๑.๕.๒) การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กร ซึ่งได้แก่การสร้าง
วัฒนาธรรมองค์กรของส านักงานให้มีแบบแผนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้แก่ 
การจัดเก็บ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้อง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) และ
ตรวจสอบได้ (Accountability)  การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement) ในประเด็นส าคัญ การจัดการความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือ และการบริหารทรัพยากรบุคคลในส านักงานให้มีขีดความสามารถในการสนองความคาดหวังของ
สาธารณชนได้อย่างดี 
      ๑.๕.๓) การรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
กรรมการและส านักงาน เช่นการจัดให้มีเวลาในการพบกันระหว่างประธานและผู้บริหารส านักงานเป็นประจ า การ
จัดให้มีเวลาพบกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  รวมถึงการจัดระบบการสื่อสารภายใน
องค์การที่ชัดเจนเป็นระบบ 
     ๑.๖) จากการศึกษาทบทวนบทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ท าให้เห็นถึงองค์ความรู้และขีดสมรรถนะที่ผู้บริการส านักงานควรได้รับการพัฒนาได้ดังนี้ 
      ๑.๖.๑) ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนระดับสากลและระดับชาติ ทั้งในแง่ของ
หลักการ กฎหมาย องค์กร ภาคีเครือข่าย และประเด็นส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรู้เรื่องกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน 
      ๑.๖.๒) การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล 
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      ๑.๖.๓) การบริหารการวิจัย การเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานข้อมูล
ตามหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
      ๑.๖.๔) การจัดการความรู้เพ่ือให้สามารถสั่งสม แสวงหา จัดระบบ และแบ่งปัน
ความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารยุทธศาสตร์ การด าเนินงานขององค์กร และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
      ๑.๖.๕) การจัดการเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ  
      ๑.๖.๖) การบริหารงานสื่อสารองค์การและการประชาสัมพันธ์ โดยเฉาะอย่าง
ยิ่งองกรจัดการด้านการสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
      ๑.๖.๗) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส าคัญต่อการที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และการท าให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ 
    ๒) กรณีตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของต่างประเทศ 
     ส าหรับการฝึกบอรมและพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 ระยะเวลา วิธีการอบรม 

๑. การสนทนาเพือ่การ
พัฒนาส าหรับผู้น า 
(Developmental 
Conversations for 
Leaders) 

การพัฒนาทักษะในการสนทนา
เพื่อพัฒนาพนักงาน ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ในการสอนแนะและ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน 

๓๒ ช่ัวโมง ฝึกอบรมออนไลน์ 
ประเมินผลโดย
พิจารณาทีผ่ลผลติ: ผู้
ผ่านหลักสูตรต้องท า
แผนและการน าไป
ปฏิบัติ  

๒. การสอนแนะและ
เป็นพี่เลี้ยงส าหรับผู้น า 
(Coaching and Mentoring 
for Leaders) 

พัฒนาทักษะในกาสอนแนะและ
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าศักยภาพที่
มีออกมาใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน 

๓๒ ช่ัวโมง แบบพบหน้า มีการ
สนทนา ฝึกปฏิบตัิและ
การให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ 
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หลักสูตร เนื้อหาวิชา ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา วิธีการอบรม 

๓. การพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
(Supervisory 
Development Course) 

พัฒนาทักษะการบริหารให้
ผู้บังคับบัญชาในการเสรมิพลัง
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
เสรมิสร้างขีดสมรรถนะในการเป็น
ผู้น าในการจดับริการสาธารณะ 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน 

จัดเป็นชุด
วิชา (module) 

๖๔ ช่ัวโมง 

แบบพบหน้า มีการ
สนทนา แบบฝึกหดั 
แสดงบทบาสมมติ 
เกมส์ การให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 

๔. การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ (Continuing 
Professional 
Development) 

เป็นการสนบัสนุนงบประมาณและ
โอกาสในการให้บุคลากรทีม่ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดไ้ป
พัฒนาความรู้ เพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย 
(Continuing Professional 
Development)  

บุคลากรที่ ต่างๆ 
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

เช่นนักกฎหมาย นัก
บัญชี วิศวกร แพทย์ 
เป็นต้น 

ขึน้กับ
ข้อก าหนด
ของแต่ละ
วิชาชีพ 

ขึ้นกับข้อก าหนดของ
แต่ละวิชาชีพ 

๕. การฝึกอบรมเพื่อ
น าไปสู่การรับรอง
มาตรฐาน ISO 

การจัดการฝึกอบรมบุคลากรฝ่าย
และระดับต่างๆเพื่อน าไปสู่การ
รับรองมาตรฐาน ISO 

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

  

๖. การจัดสรร
ทุนการศึกษา 
(Scholarship) และ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 

(Grant) ให้บุคลกรเข้า
รับการฝึกอบรมใน
หน่วยงานภายนอกเช่น  
 - Blended Learning 
Course โดย Asia Pacific 
Forum 
- Bended Learning 
Course โดย Raoul 
Wallenberg Institute  

 ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

ขึ้นกับแต่ละ
หลักสตูร ท้ัง
ระยะสั้น ๒ 

สัปดาห์ถึง ๑ 
เดือน หรือ
อาจถึง ๒ ปี 

 

    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
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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 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง  
     - หลักสูตรมุ่งเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการรับหน้าที่เป็นผู้น าในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
แต่ละคนที่แตกต่างกัน และในบริบทของโลกต่อไป 
     - หลักสูตรยังมุ่งปลูกฝังความมุ่งมั่นของผู้เข้าอบรมในกฎบัตรของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
     - ความมุ่งหวังอีกประการของหลักสูตรคือการเสริมความเข้าใจและเพ่ิมโอกาส
ในเข้าร่วมงานกับเครือข่ายองค์กรของสหประชาชาติ 
      ๒.๒.๓) เนื้อหาและกิจกรรมส าคัญในหลักสูตร 
     ก.หลักสูตร The Human Rights Council Training Programme ใช้
ระยะเวลาในการอบรม ๓ สัปดาห์ โดยระบบออนไลน์ ชื่อ                                     . โดยมี
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสหประชาชาติเป็นผู้ร่วมออกแบบและเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของ 
UNITAR คอยเป็นผู้ประสานงานที่สื่อสารกับผู้เข้าอบรมทุกวัน 
     ข.ชุดวิชา (e-Learning Modules) เนื้อหาหลักของหลักสูตรแบ่งเป็น ๓ ชุดวิชา 
โดยแต่ละชุดวิชาประกอบด้วย เอกสารอ่านประกอบ ไฟล์มัลติมีเดีย การอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนเพ่ือน าไปสู่
การท าเอกสารวิชาการ (written exchanges) และมีการทดสอบประเมินความรู้ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก 
(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 การกล่าวต้อนรับและแนะน าสหประชาชาติ ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน การอภิปราบซักถามและพิธีปิด  
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     ง.การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (E-Workshops) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์น าโดยผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติหรืออดีตเอกอัครราชทูต โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  
ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) การเขียนร่างมติ
สหประชาชาติ (UN Resolution Writing Skills) 
     จ.การศึกษาดูงานออนไลน์ (Virtual Guided Tours) เนื่องจากกรุงเจนีวาเป็น
ที่ตั้งของอาคารประวัติศาสตร์ที่มีส าคัญระดับนานาชาติ หลักสูตรจึงจัดให้มีการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ เช่น  
ที่ท าการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ (The UN’ Palace of Nations (3 ชั่งโมง) เขตที่ตั้งที่พ านักของนักการ
ทูตและองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก  
     ฉ.การเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม (Live-Streamed Conferences) : 
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) 
โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง จะมีการสัมมนาสะท้อนประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ 
(debriefing)  
      ๒.๒.๔) ผู้เข้าอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
      ข้าราชการ บุคลากรจากภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าทาง
ความคิด และนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการใช้ระบบการสื่อสารและสารสนเทศขั้น
พ้ืนฐานในการท าการเรียนออนไลน์ จ านวนไม่เกินรุ่นละ ๕๐ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก 
UNITAR 
 
๒. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์ ส ารวจ และประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Needs) และ
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เป็นระดับต าแหน่งเป้าหมาย เพ่ือจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับบริหาร) ที่ปรึกษาได้ด าเนินการ (๑) ก าหนดประเด็นในการ
สัมภาษณ์ ส ารวจ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (๒) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ส ารวจ และประชุม
เชิงปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งเป้าหมาย ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) และเพ่ือนร่วมงานของต าแหน่งเป้าหมาย (๓) จัดท าแบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และ
ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (๔) ด าเนินการสัมภาษณ์ ส ารวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการตามที่วางแผนไว้    
(๕) ประมวลผลจากการสัมภาษณ์ ส ารวจ และประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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๒.๑ การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๖ คน ได้แก่ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๔ คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom และการสัมภาษณ์ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย พบว่า ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ๑๓ ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง มีดังนี้ 
   ๑) ความรู้ (Knowledge) สามารถจ าแนก ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก และ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการจัดการ  

 (๑) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ได้แก่ ความรู้เรื ่อง 
การเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมโลกและสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้เรื่องนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ กสม. เป็นต้น ความรู้เรื่องการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และความรู้เรื่องการวิเคราะห์
และบริหารความเสี่ยง 

(๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรและการจัดการ ได้แก่ ความรู้เรื่องการบริหารราชการ
สมัยใหม่ ความรู้เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ความรู้
เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล ความรู้เรื่องการบริหารโครงการ ความรู้เรื่อง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล และความรู้
เรื่องเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ 

๒) ทักษะ (Skills) สามารถจ าแนก ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ทักษะที่เสริมความเป็นมืออาชีพ 
และทักษะเชิงยุทธศาสตร์  

                                                           
๑๓ ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของความรู้ (Knowledge) ว่าหมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ทักษะ (Skills) หมายถึง การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว สมรรถนะ Competency) 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น  
ในองค์กร   
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(๑) ทักษะที่เสริมความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ ทักษะการเขียน ทักษะการน าเสนอ ทักษะ 
การจัดการข้อมูล ทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการใช้
เทคโนโลยี ทักษะการน าเสนอต่อที่ประชุมหรือสาธารณะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

(๒) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์  ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ทักษะการคิดเชิงประยุกต์ ทักษะการประสาน
ความร่วมมือ ทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า ทักษะการสอนงานและการมอบหมายงาน และทักษะการสื่อสารโน้มน้าว  

๓) สมรรถนะ (Competency) สามารถจ าแนกสมรรถนะออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะ
ทางการบริหาร และสมรรถนะที่ส่งเสริมภาวะผู้น า  

(๑) สมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การท างาน 
เชิงรุก การสร้างและบริหารทีมงาน การบริหารที่เน้นผลลัพธ์ การท างานร่วมกับเครือข่าย การคิดเชิงกลยุทธ์  
การคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม ความยืดหยุ่นผ่อนปรน และการเจรจาต่อรอง  

(๒) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสารจูงใจ การบริหารความหลากหลาย  
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กล้าตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง การบริหารเวลา รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงาน และองค์กร และการเคารพสิทธิ
ผู้อื่น เคารพความแตกต่าง รับผิดชอบต่อสังคม  
 ๒.๒ การส ารวจความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และ คุณลักษณะ/
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร 

ที่ปรึกษาด าเนินการส่งแบบส ารวจไปยังต าแหน่งเป้าหมาย รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๒๐ ชุด ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน ๒๔๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พบว่า
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาฝึกอบรม และ 
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร แยกตามระดับของผู้บริหารดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และคุณลักษณะ/สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับต้น 
 

ตารางที่ ๑๑ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๔.๘ ๖.๙ ๔๘.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๘.๓ ๑๓.๘ ๓๗.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๕๑.๗ ๑๓.๘ ๓๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๕๘ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕๕.๒ ๑๓.๘ ๓๑.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

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  ๆของสังคมไทยและสังคมโลก 

๓๑.๐ ๒๗.๖ ๔๑.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างานในยุคดิจิทัล ๔๔.๘ ๓๑.๐ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๔๕.๙ ๑๗.๘ ๓๖.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 

ตารางที่ ๑๒ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒๗.๓ ๒๗.๓ ๔๕.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑๘.๒ ๒๗.๓ ๕๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 
 
 

๒๗.๓ ๒๗.๓ ๓๖.๔ ๙.๑ ๐.๐ เห็นด้วย 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔๕.๕ ๒๗.๓ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

๙.๑ ๕๔.๕ ๓๖.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างานในยุคดิจิทัล ๑๘.๒ ๗๒.๗ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

ค่าเฉลี่ย ๒๔.๒ ๓๙.๔ ๓๔.๘ ๑.๕ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
ตารางที่ ๑๓ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๗.๙ ๒๔.๑ ๓๗.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

๓๗.๙ ๒๔.๑ ๓๗.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๕๙ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๔.๘ ๒๔.๑ ๓๑.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔๘.๓ ๒๔.๑ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

๔๑.๔ ๒๗.๖ ๓๑.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างานในยุคดิจิทัล ๔๔.๘ ๒๗.๖ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๔๒.๕ ๒๕.๒ ๓๒.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

   
จากตารางการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการ

พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้นข้างต้น พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 
๓ อันดับเรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการ 
ในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้น พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 
๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี ้(๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบาย หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือ
ความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับต้น พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนา
และฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จ
ตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างานในยุคดิจิทัล  

 สรุปได้ว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น เกิดจาก
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๖๐ - 
 

ตารางที่ ๑๔ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการท างาน 

๓๑.๐ ๒๔.๑ ๔๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๓.๒ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการท างาน 

๓๔.๕ ๓๗.๙ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานร่วมกับเครือข่ายได้ ๔๘.๓ ๒๐.๗ ๒๗.๖ ๓.๔ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ๔๔.๘ ๒๗.๖ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ ๖๕.๕ ๒๐.๗ ๑๓.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิง่ 
๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๔๔.๘ ๔๑.๔ ๑๓.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๗ ต้องมีภาวะผู้น า ๕๘.๖ ๒๔.๑ ๑๗.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร 
 

๖๒.๑ ๑๗.๒ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานให้มีความสุข 

๕๕.๒ ๒๐.๗ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการท างานเป็นทีม  ๖๒.๑ ๑๓.๘ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน ๕๕.๒ ๒๐.๗ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ๕๕.๒ ๓๑.๐ ๑๓.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการท างานให้ดีข้ึน ๕๕.๒ ๒๗.๖ ๑๗.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

๔๔.๘ ๓๑.๐ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน ๔๔.๘ ๒๗.๖ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน ๕๕.๒ ๒๐.๗ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก 

๖๒.๑ ๑๗.๒ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๕๑.๗ ๒๔.๙ ๒๓.๒ ๐.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
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-๖๑ - 
 

ตารางที่ ๑๕ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการท างาน 

๙.๑ ๕๔.๕ ๓๖.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๒ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการท างาน 

๙.๑ ๗๒.๗ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานร่วมกับเครือข่ายได้ ๙.๑ ๖๓.๖ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ๑๘.๒ ๗๒.๗ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ ๙.๑ ๔๕.๕ ๔๕.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๗.๓ ๓๖.๔ ๓๖.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๗ ต้องมีภาวะผู้น า ๙.๑ ๖๓.๖ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร ๓๖.๔ ๔๕.๕ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานให้มีความสุข 

๒๗.๓ ๔๕.๕ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการท างานเป็นทีม  ๕๔.๕ ๓๖.๔ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน ๓๖.๔ ๔๕.๕ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ๒๗.๓ ๔๕.๕ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการท างานให้ดีข้ึน ๒๗.๓ ๔๕.๕ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

๑๘.๒ ๕๔.๕ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน 
 
 

๙.๑ ๖๓.๖ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน ๙.๑ ๕๔.๕ ๓๖.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
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-๖๒ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก 
 

๒๗.๓ ๔๕.๕ ๒๗.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

ค่าเฉลี่ย ๒๑.๔ ๕๒.๔ ๒๖.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
ตารางที่ ๑๖ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศและสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและการท างาน 

๓๑.๐ ๓๑.๐ ๓๗.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๓.๒ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการท างาน 

๓๑.๐ ๒๗.๖ ๔๑.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย 

๓.๓ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานร่วมกับเครือข่ายได้ ๓๗.๙ ๓๑.๐ ๒๗.๖ ๓.๔ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๔ ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ๔๘.๓ ๒๗.๖ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๕ ต้องมีความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ ๕๑.๗ ๒๗.๖ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๔๑.๔ ๓๗.๙ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีภาวะผู้น า ๔๘.๓ ๒๔.๑ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น หน่วยงานและองค์กร 
 

๔๘.๓ ๒๗.๖ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานให้มีความสุข 
 

๕๑.๗ ๒๗.๖ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ต้องมีทักษะในการท างานเป็นทีม  ๕๑.๗ ๒๗.๖ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีทักษะในการประสานงาน ๔๘.๓ ๓๑.๐ ๒๐.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ๔๘.๓ ๒๗.๖ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการพัฒนาการท างานให้ดีข้ึน ๕๑.๗ ๒๔.๑ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

๓๗.๙ ๒๔.๕ ๒๗.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการติดตามประเมินผลงาน ๓๗.๙ ๓๗.๙ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการสอนงาน ๔๑.๔ ๓๔.๕ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก 

๔๔.๘ ๓๑.๐ ๒๔.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๖๓ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย ๔๔.๒ ๒๙.๔ ๒๕.๖ ๐.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
จากตารางการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสง ค์

ของนักบริหารระดับต้นข้างต้น พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้  
(๑) ความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงานและ
องค์กร (๓) ทักษะในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและ
บุคคลภายนอก (๔) ทักษะในการท างานเป็นทีม/ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการท างานเป็นทีม และ  
(๕) ภาวะผู้น า ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
นักบริหารระดับต้น พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ทักษะในการ
ท างานเป็นทีม (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงานและองค์กร (๓) ทักษะในการประสานงาน (๔) ทักษะ 
ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลภายนอก (๕) ทักษะ
ในการวางแผนปฏิบัติการ/ทักษะการพัฒนางานให้ดีขึ้น/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือน
ร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับต้น พบว่าคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ความสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ 
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานให้มีความสุข
(๓) ทักษะในการพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น (๔) ภาวะผู้น า (๕) ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการวางแผน
ปฏิบัติการ/ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงานและองค์กร/ทักษะในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลภายนอก  

สรุปได้ว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับต้น ได้แก่ (๑) ความสามารถ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ (๒) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน หน่วยงานและองค์กร (๓) ทักษะ
ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลภายนอก (๔) ทักษะ
ในการท างานเป็นทีม/ทักษะในการประสานงาน/ทักษะในการท างานเป็นทีม และ (๕) ภาวะผู้น า 
 

  ๒.๒.๒ ความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และคุณลักษณะ/สมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกลาง 
ตารางที่ ๑๗ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๕๐.๐ ๓๐.๘ ๑๕.๔ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๕๐.๐ ๒๖.๙ ๑๙.๒ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๔๖.๒ ๓๔.๖ ๑๕.๔ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๖๔ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

 
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน 

๖๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๒ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 

๖๕.๔ ๗.๗ ๒๓.๑ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

๖๑.๕ ๓๐.๘ ๗.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๖๑.๕ ๒๖.๙ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๕๖.๖ ๒๔.๗ ๑๕.๙ ๒.๗ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 
ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๐.๐ ๖๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒๐.๐ ๗๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๐.๐ ๖๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน 

๔๐.๐ ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 

๔๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

๑๐.๐ ๘๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๑๐.๐ ๗๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๒๕.๗ ๖๒.๘ ๘.๕ ๒.๘ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

 

 
 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๖๕ - 
 

ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๖.๔ ๔๕.๕ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๑.๘ ๕๐.๐ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓๑.๘ ๕๔.๕ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มงาน 

๕๔.๕ ๔๐.๙ ๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕๔.๕ ๔๐.๙ ๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

๓๖.๔ ๕๐.๐ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๔๕.๕ ๔๐.๙ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๔๑.๖ ๔๖.๑ ๑๒.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
 

จากตารางผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับกลางข้างต้น พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนา
งานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับ
การท างานในยุคดิจิทัล/การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม
ของผู้บริหารระดับกลาง พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามล าดับ
ได้ดั งนี้  (๑ )  การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้ เกิดผลส า เร็จตามหน้าที่ และอ านาจ 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิด 
ผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/การบริหารและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการ  
ในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับกลาง พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและ



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๖๖ - 
 

ฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางาน 
ในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการ
ท างานในยุคดิจิทัล  

สรุปได้ว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง เกิดจาก
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย  การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน และการพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างาน
ในยุคดิจิทัล 
ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถวิ เคราะห์ผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 

๔๒.๓ ๓๔.๖ ๒๓.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 

๕๐.๐ ๓๘.๕ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย 
 

๕๐.๐ ๒๖.๙ ๑๙.๒ ๓.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา 
 

๖๑.๕ ๒๖.๙ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๕ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้ 

๖๑.๕ ๒๖.๙ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ๖๙.๒ ๑๙.๒ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ๗๓.๑ ๑๕.๔ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีภาวะผู้น า  ๖๙.๒ ๑๙.๒ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน ๗๓.๑ ๑๕.๔ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน ๗๓.๑ ๒๓.๑ ๓.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า 

๕๗.๗ ๓๔.๖ ๗.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมทีักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน  ๖๕.๔ ๒๓.๑ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

๖๕.๔ ๒๖.๙ ๗.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน 

๖๑.๕ ๓๐.๘ ๗.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน ๖๕.๔ ๒๓.๑ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
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-๖๗ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารโครงการ (Project 
Planning & Management) 

๖๕.๔ ๓๔.๖ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการท างานภายในกลุ่ม
งานให้ดีข้ึน 

๖๙.๒ ๑๑.๕ ๑๙.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มงาน 

๔๒.๓ ๓๘.๕ ๑๙.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ 

๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานของกลุ่มงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน 

๕๓.๘ ๓๔.๖ ๑๑.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน  
 

๕๗.๗ ๓๔.๖ ๗.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ 

๓.๒๑ ต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน  

๖๕.๔ ๓๐.๘ ๓.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๖๑.๕ ๒๗.๑ ๑๑.๑ ๐.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ตารางที่ ๒๑ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถวิ เคราะห์ผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 

๑๐.๐ ๕๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 

๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย ๓๐.๐ ๔๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย

ค่อนข้าง 
มาก 

๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ๒๐.๐ ๗๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๕ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้ 

๕๐.๐ ๔๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕๐.๐ ๔๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีภาวะผู้น า  ๕๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน ๗๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน ๗๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า 

๔๐.๐ ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
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ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน  ๕๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๓ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน 

๗๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน ๕๐.๐ ๔๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารโครงการ (Project 
Planning & Management) 

๓๐.๐ ๖๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการท างานภายในกลุ่ม
งานให้ดีข้ึน 

๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มงาน 

๑๐.๐ ๕๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
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 ๕๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน  

๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๑ ต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน  

๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๔๖.๑ ๔๔.๒ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 
ตารางที่ ๒๒ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถวิ เคราะห์ผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนสามารถน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 

๒๒.๗ ๔๕.๕ ๓๑.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้
พัฒนาการท างานของกลุ่มงานได้ 
 

๓๑.๘ ๕๙.๑ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบริหารเครือข่าย ๑๘.๒ ๖๓.๖ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๔ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ๔๐.๙ ๔๐.๙ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๕ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีผลกระทบในระดับกลุ่มงานได้ 

๕๙.๑ ๒๗.๓ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ๕๐.๐ ๓๖.๔ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ๔๕.๕ ๔๕.๕ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๖๙ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๘ ต้องมีภาวะผู้น า  ๖๓.๖ ๓๑.๘ ๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๙ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน ๗๗.๓ ๑๘.๒ ๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน ๔๕.๕ ๔๕.๕ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกลุ่ม
งานให้เกิดความคุ้มค่า 
 
 

๓๖.๔ ๕๐.๐ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๑๒ ต้องมีทักษะในการสร้างและพัฒนาทีมงาน  ๕๙.๑ ๒๗.๓ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

๔๕.๕ ๔๕.๕ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรใน
ทีมงาน 

๖๓.๖ ๒๗.๓ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน ๖๘.๒ ๒๒.๗ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารโครงการ (Project 
Planning & Management) 

๕๐.๐ ๓๖.๔ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการท างานภายในกลุ่ม
งานให้ดีข้ึน 

๕๐.๐ ๔๐.๙ ๙.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มงาน 

๔๐.๙ ๔๐.๙ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

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 

๓๑.๘ ๕๐.๐ ๑๘.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในและ
ระหว่างกลุ่มงาน  

๕๔.๕ ๓๑.๘ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๑ ต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มงาน และภายนอกกลุ่มงาน  

๕๙.๑ ๓๖.๔ ๔.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๔๘.๓ ๓๙.๒ ๑๒.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

    จากตารางผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์
ของนักบริหารระดับกลางข้างต้น พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์  ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้  
(๑) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (๒) ทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน (๓) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน 
(๔) ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ และ (๕) ทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท างานในกลุ่มงานให้ดีขึ้น  
ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหาร
ระดับกลาง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ท างาน (๒) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน (๓) ความสามารถในการสอนงานเพ่ือนร่วม
ปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน (๔) ความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
(๕) ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่ พึงประสงค์ของนักบริหารระดับกลาง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ  



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๗๐ - 
 

เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน (๒) ทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
กลุ่มงาน (๓) ความสามารถในการสอนงานเพ่ือนร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน (๔) ภาวะผู้น า (๕) ทักษะ
ในการสร้างและพัฒนาทีมงาน/ทักษะในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดี ภายใน 
กลุ่มงานและภายนอกกลุ่มงาน/ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีผลกระทบใน
ระดับกลุ่มงานได ้ 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับกลาง ได้แก่ (๑) ทัศนคติ 
เชิงบวกต่อการท างาน (๒) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงาน (๓) ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ 
(๔) ความสามารถในการสอนงานเพื่อนร่วมปฏิบัติงานและบุคลากรในทีมงาน และ (๕) ทักษะในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการท างานในกลุ่มงานให้ดีขึ้น 
 ๒.๒.๒ สรุปผลความคิดเห็นต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม และ
คุณลักษณะ/สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารระดับสูง 
ตารางที่ ๒๓ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๖๑.๙ ๒๓.๘ ๑๔.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๔๗.๖ ๓๓.๓ ๑๙.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

๕๗.๑ ๒๓.๘ ๑๙.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของส านัก 

๔๗.๖ ๒๘.๖ ๑๙.๐ ๔.๘ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕๒.๔ ๑๙.๐ ๑๙.๐ ๙.๕ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก  

๕๒.๔ ๓๓.๓ ๑๔.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๕๒.๔ ๓๓.๓ ๑๔.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๕๓.๑ ๘๗.๘ ๑๘.๙ ๒.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 
ตารางที่ ๒๔ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 
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ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่
และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของส านัก 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก  

๔๐.๐ ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๔๐.๐ ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๗๔.๓ ๒๐.๐ ๕.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 
ตารางที่ ๒๕ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๖๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๖๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

๗๐.๐ ๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของส านัก 

๖๐.๐ ๑๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก  

๕๐.๐ ๓๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๕๐.๐ ๓๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๕๗.๑ ๑๘.๖ ๒๒.๘ ๐.๐ ๑.๔ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

 
 
 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 
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ตารางที่ ๒๖ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและการฝึกอบรม 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๒.๑ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบาย หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๖๐.๕ ๑๘.๕ ๑๙.๘ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๒ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

๕๘.๐ ๑๙.๘ ๒๑.๐ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๓ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

๖๑.๗ ๑๘.๕ ๑๘.๕ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๔ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของส านัก 

๖๐.๕ ๒๑.๐ ๑๖.๐ ๒.๕ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๕ การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๖๓.๐ ๑๙.๘ ๑๓.๖ ๓.๗ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๖ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก  

๕๙.๓ ๒๔.๗ ๑๖.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๒.๗ การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุค
ดิจิทัล 

๖๑.๗ ๒๔.๗ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ๖๐.๖ ๒๑.๐ ๑๖.๙ ๑.๔ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

   

จากตารางผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูงข้างต้น พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 
๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจ และเป้าหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย/การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการท างานในยุคดิจิทัล/
การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ส่วนความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง 
พบว่าความจ า เป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม ๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดั งนี้  
(๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านัก (๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจ และเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/การบริหารและพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการในการ
พัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม  



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 
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๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(๓) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ/การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของ
ส านัก ส่วนความคิดเห็นของผู้ ใต้บั งคับบัญชาของกลุ่ม เป้าหมายต่อความจ าเป็นหรือความต้องการ 
ในการพัฒนาและฝึกอบรมของผู้บริหารระดับสูง พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 
๓ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และ
อ านาจ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย (๒) การบริหารและพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล  

สรุปได้ว่าความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เกิดจากการ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการบริหารและพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการบริหารและพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และ
เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย การบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน และ
การพัฒนาและการฝึกอบรมให้พร้อมส าหรับการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตาม
หน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารและพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ และเป้าหมายของส านัก 
ตารางที่ ๒๗ ความคิดเห็นของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทายที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน าผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานของส านักได้ 

๖๑.๙ ๑๙.๐ ๑๙.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการท างานของส านักได้ 

๕๗.๑ ๓๓.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการท างานกับเครือข่ายได้ 
 

๔๗.๖ ๓๘.๑ ๑๔.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ ๕๗.๑ ๓๓.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๕ ต้องพัฒนาส านกัให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๔๗.๖ ๔๒.๙ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ 

๘๕.๗ ๙.๕ ๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๗๑.๔ ๒๓.๘ ๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 
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ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ ๖๑.๙ ๓๓.๓ ๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๙ ต้องมีภาวะผู้น า  ๘๕.๗ ๔.๘ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์

๘๑.๐ ๙.๕ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านัก 

๗๑.๔ ๑๙.๐ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของส านักให้
เกิดความคุ้มค่า 

๖๖.๗ ๒๓.๘ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกส านัก  

๗๑.๔ ๑๙.๐ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างาน
ภายในส านัก 

๗๖.๒ ๑๔.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ๕๗.๑ ๓๓.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้ 

๖๑.๙ ๓๓.๓ ๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ (Strategic 
Planning & Management) 

๕๗.๑ ๓๓.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล ๑๔.๓ ๖๖.๗ ๑๙.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของส านัก  
 

๔๗.๖ ๔๗.๖ ๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๕๒.๔ ๓๘.๑ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ๕๗.๑ ๓๓.๓ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว  ๓๘.๑ ๕๒.๔ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๖๐.๔ ๓๐.๑ ๙.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ตารางที่ ๒๘ ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทาย 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน าผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานของส านักได้ 

๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการท างานของส านักได้ 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการท างานกับเครือข่ายได้ ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 
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ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๕ ต้องพัฒนาส านักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้น า  ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านัก 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของ
ส านักให้เกิดความคุ้มค่า 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกส านัก  

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างาน
ภายในส านัก 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้ 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ (Strategic 
Planning & Management) 

๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล ๒๐.๐ ๘๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๙ ต้องมทีักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของส านัก  ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว  ๖๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย ๘๗.๓ ๑๒.๗ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
 
 
 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๗๖ - 
 

ตารางที่ ๒๙ ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทาย 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน าผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานของส านักได้ 

๗๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการท างานของส านักได้ 

๖๐.๐ ๓๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการท างานกับเครือข่ายได้ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอยา่ง
ยิ่ง 

๓.๕ ต้องพัฒนาส านักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๗๐.๐ ๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ 

๙๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมทีักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๑๐๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ ๘๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้น า  ๖๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์

๖๐.๐ ๑๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านัก 

๔๐.๐ ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของส านักให้
เกิดความคุ้มค่า 

๒๐.๐ ๖๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกส านัก  

๖๐.๐ ๓๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างาน
ภายในส านัก 

๔๐.๐ ๕๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ๕๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้ 

๒๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ (Strategic 
Planning & Management) 

๔๐.๐ ๒๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วย
ค่อนข้าง 

มาก 
๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของส านัก  ๔๐.๐ ๒๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๕๐.๐ ๑๐.๐ ๓๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๗๗ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ๕๐.๐ ๔๐.๐ ๑๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว  ๔๐.๐ ๑๐.๐ ๔๐.๐ ๐.๐ ๑๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย ๕๓.๖ ๒๔.๕ ๑๗.๒ ๐.๔ ๓.๑ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ตารางที่ ๓๐ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค ์

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
๓.๑ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทาย 
ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน าผลการสังเคราะห์ไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานของส านักได้ 

๖๐.๕ ๒๔.๗ ๑๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๒ ต้องสามารถน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไป
ใช้พัฒนาการท างานของส านักได้ 

๕๖.๘ ๒๘.๔ ๑๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๓ ต้องมีความสามารถในการบูรณาการการท างานกับเครือข่ายได้ ๖๑.๗ ๒๒.๒ ๑๔.๘ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๔ ต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ ๕๔.๓ ๒๘.๔ ๑๔.๘ ๒.๕ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๕ ต้องพัฒนาส านักให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๕๖.๘ ๒๓.๕ ๑๙.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๖ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ 

๗๒.๘ ๒๔.๗ ๒.๕ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๗ ต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๖๗.๙ ๒๕.๙ ๖.๒ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๘ ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ ๖๗.๙ ๒๓.๕ ๗.๔ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๙ ต้องมีภาวะผู้น า  ๘๐.๒ ๑๖.๐ ๓.๗ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๐ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้อง
มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์

๘๐.๒ ๙.๙ ๙.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านัก 

๖๗.๙ ๒๔.๗ ๗.๔ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๒ ต้องมีความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของส านักให้
เกิดความคุ้มค่า 

๖๐.๕ ๒๘.๔ ๑๑.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๓ ต้องมีทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่างทีมงานภายในและภายนอกส านัก  

๖๖.๗ ๒๑.๐ ๑๒.๓ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๔ ต้องมีความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างาน
ภายในส านัก 

๖๕.๔ ๒๔.๗ ๙.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๕ ต้องมีความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ๖๖.๗ ๒๔.๗ ๘.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๖ ต้องมีทักษะในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้ 

๖๐.๕ ๒๕.๙ ๑๓.๖ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

๓.๑๗ ต้องมีทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ (Strategic 
Planning & Management) 

๕๙.๓ ๒๕.๙ ๑๔.๘ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๗๘ - 
 

ค าถาม ความคิดเห็น การ 
แปลความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย

ค่อนข้างมาก 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

 
๓.๑๘ ต้องมีทักษะดิจิทัล ๔๖.๙ ๓๓.๓ ๑๘.๕ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๑๙ ต้องมีทักษะในการประเมินผลงานในภาพรวมของส านัก  ๖๕.๔ ๒๔.๗ ๙.๙ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๐ ต้องมีความสามารถในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๖๑.๗ ๒๗.๒ ๑๑.๑ ๐.๐ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๑ ต้องมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ๗๐.๔ ๑๘.๕ ๙.๙ ๐.๐ ๑.๒ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
๓.๒๒ ต้องมีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว  ๕๔.๓ ๒๙.๖ ๑๔.๘ ๑.๒ ๐.๐ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย ๖๓.๙ ๒๔.๓ ๑๑.๓ ๐.๓ ๐.๑ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
 จากตารางผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์

ของนักบริหารระดับสูงข้างต้น พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้  
(๑) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้  
(๒) ภาวะผู้น า (๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๔) ความสามารถในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการท างานภายในส านัก 
และ (๕) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์/ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของ
ส านักให้เกิดความคุ้มค่า/ทักษะในการบริหารทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานภายในและภายนอก
ส านัก ส่วนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับสูง 
พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ความสามารถในการน าเทคนิคและ
เครื่องมือการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ไปใช้พัฒนาการท างานของส านักได้ (๒) ความสามารถในการตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ (๓) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ (๔) ภาวะผู้น า (๕) วุฒิภาวะทางอารมณ์/ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส านัก/ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของส านักให้เกิดความคุ้มค่า/ทักษะในการบริหาร
ทีมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานภายในและภายนอกส านัก/ความสามารถในการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการท างานภายในส านัก/ความสามารถในการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา/ทักษะในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้/ทักษะในการวางแผนและบริหารกลยุทธ์/ความสามารถในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ส่วนความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของนักบริหารระดับสูง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ (๑) 
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (๒) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ (๓) ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ (๔) พัฒนาส านักให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถสังเคราะห์ประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน าผลการสังเคราะห์ไปใช้
ในการพัฒนาการท างานของส านักได้ ส่วนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มเป้าหมายต่อคุณลักษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับสูง พบว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ ๕ อันดับ เรียง



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๗๙ - 
 

ตามล าดับได้ดังนี้ (๑) ภาวะผู้น า(๒) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๓) ความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ (๔) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (๕) 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์  

สรุปได้ว่าคุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารระดับสูง ได้แก่ (๑) ความสามารถ 
ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษและมีผลกระทบในระดับส านักได้ (๒) ภาวะผู้น า 
(๓) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (๔) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และ (๕) ความสามารถในการก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบการท างานภายในส านัก/ความสามารถในการบริหารงบประมาณและโครงการของส านักให้เกิด
ความคุ้มค่า/ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านัก 

๒.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เป็นระดับต าแหน่งเป้าหมาย  
  ๒.๓.๑ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นจากข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน (กลุ่มเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น) สรุปได้ว่า 
     ๑) บทบาทและพฤติกรรมนักบริหารระดับต้นที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจของผู ้บริหารหน่วยงาน ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่  
นักแก้ปัญหา นักประสานงาน นักพัฒนา นักสันติวิธี ผู้สอนงาน ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า พฤติกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทัศนคติที่ดี เคารพผู้อ่ืน ถ่ายทอดความรู้ในการท างานให้แก่ผู้อ่ืน ความเป็นผู้น า มีความเป็นกลาง 
ไม่อคติ ยึดหลักความรู้และความสามารถ ละเว้นการใช้ดุลยพินิจโดยอาศัยความรู้จักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว  
อันจะน าไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เส้นสาย ยึดมั่นหลักการความเป็นธรรม เข้ากับคนได้ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
กล้าตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ อธิบายงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รักองค์กร วางคนให้ถูกงาน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เรียนรู้ตลอดเวลา ทันสมัยเท่าทันสถานการณ ์
   ๒) ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับต้นจ าเป็นต้องได้รับ 
การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือให้สามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่  ความรู้
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน งานในต าแหน่ง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบและ 
แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การเงินและการพัสดุ เป็นต้น  ความรู้ด้าน
กระบวนการวิจัย (เบื้องต้น) ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับต้นจ าเป็นต้องได้รับ 
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 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันสิทธิมนุษยชน 
อ่ืน ๆ On the job training,  Project based learning, Rotation, Management Journey เส้นทางการสู่นักบริหาร  
   ๒.๓.๒ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง)    
    ๑) บทบาทและพฤติกรรมนักบริหารระดับกลางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจของผู้บริหารหน่วยงาน ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ตัวแทน
องค์กร ผู้น า นักพัฒนา นักประชาธิปไตย ผู้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ผู้ยึดมั่นหลักเมตตาธรรม นักประสานงาน  
นักจัดการมืออาชีพ พฤติกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ ความเป็นผู้น า แสวงหาและเรียนรู้หาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ พัฒนา
งานให้ดีขึ้น แก้ปัญหางานได้อย่างรวดเร็ว มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ ปฏิบัติตนอยู่ใน
จริยธรรม มีความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดใจรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 
กล้าตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ การรับฟังความคิดเห็น บุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ ประสานงาน 
ได้ทุกระดับ 
    ๒) ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับกลางจ าเป็นต้องได้รับ 
การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือให้สามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่ ความรู้ในงาน
ของกลุ่มงานเชิงลึก ความรู้ในภาพรวมของส านักและในองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้พ้ืนฐาน เช่น
ภาษาอังกฤษ กฎ ระเบียบ กติกา ระหว่างประเทศ อ่ืน ๆ ความรู้ในสายงาน เช่นสิทธิ บุคคล การเงิน พัสดุ ดิจิทัล 
อ่ืน ๆ และความรู้ในการบริหารงาน เช่น การวางแผน เทคโนโลยี การจัดท างบประมาณ โครงการ ทักษะด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับกลางจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ ทักษะในการ
บริหารบุคคล ทักษะโน้มน้าวจิตใจผู้บังคับบัญชา การสื่อสารภายในและภายนอก การประสานงาน ทักษะในการ
จัดการความขัดแย้ง ทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน ทักษะในการบริหารเวลา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัย เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์  
    ๓) วิธีการฝึกอบรมและพัฒนานักบริหารระดับกลาง ได้แก่ จัดหลักสูตร Online 
Training และ Onsite training อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาวิชาการ 
จัดการความรู้ E-learning หน่วยงานจัดเองหรือส่งอบรมภายนอก การมอบหมายให้ท างานวิจัย  
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   ๒.๓.๓ ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
ระดับต้น และผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง) 
    ๑) บทบาทและพฤติกรรมนักบริหารระดับสูงที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจของผู้บริหารหน่วยงาน ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ผู้น าในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างทีม 
สร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น 
ในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กร เพ่ือให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม ภาวะผู้น า ครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ร่วมหัวจมท้ายในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ยึดหลักเหตุผละความถูกต้องในการตัดสินใจ สามารถท างาน/ติดต่อประสานงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี ทันต่อ
สถานการณ์รอบตัว เสียสละเพ่ือองค์กรและส่วนร่วม 
    ๒) ความรู้และทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับสูงจ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือให้สามารถบริหารงานตามบทบาทและพฤติกรรมของนักบริหาร ได้แก่ จิตวิทยา
องค์กร ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล ความรู้การใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ภายใต้
ข้อจ ากัดทั้งภายในและภายนอก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล  ความรู้ในการ
บริหารองค์การ  ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่นักบริหารระดับสูงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา ได้แก่ ทักษะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะการเป็นผู้น าองค์กรภาครัฐ ทักษะการจัดการความขัดแย้ง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการบริหาร
จัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการติดตามประเมินผล (งานคุ้มเงิน) ทักษะ 
การสั่งงานและมอบหมายงาน และติดตามงาน ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นส าคัญ ทักษะการบริหารอย่างเป็นระบบ ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทักษะในการสอนงาน ทักษะการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
    ๓) แนวทางการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารควรมุ่งพัฒนาตนเอง 
ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานและอ่ืน ๆ โดยกิจกรรมต่อไปนี้ ส ารวจหลักสูตรผู้บริหารขององค์กร
เอกชนทั้งในและนอกประเทศเพ่ือน ามาปรับใช้ วิเคราะห์หน้าที่และอ านาจขององค์กร และคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต สัมภาษณ์ความต้อการของกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรมและผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ศึกษาหลักสูตร
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ออกแบบและพัฒนาการฝึกอบรม  วิธี/รูปแบบการฝึกอบรม ได้แก่  
Workshop บรรยาย ดูงาน ประชุม การบริหาร KM ถอดบทเรียน ท าผลงานเชิงวิชาการ และภาคปฏิบัติ 
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๓. โครงร่างแนวคิดในการจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารและหลักสูตร
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ในหมวดความรู้/
ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

จากการศึกษาวิเคราะห์จากข้อ ๑ และข้อ ๒ ประกอบกับทบทวนแนวคิด ทฤษฎีจากบทที่ ๒ น ามาสู่การ
จัดท าโครงร่างแนวคิดในการจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านขีดสมรรถนะทางการบริหารและหลักสูตร  
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร หมวดความรู้/ทักษะด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
ดังนี้  

๓.๑ หลักการและแนวคิด 
 ๑) ด้วยกระแสปัจจัยผลักดันต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ และบริบทชีวิตประจ าวัน 

ส่งผลให้บุคลากรต้องเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้แก่องค์กร ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยน
วิธี คิด  วิ ธีท างาน ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ อง  เ พ่ือให้ทันกับการเปลี่ ยนแปลงของบริบท  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  รวมทั้งเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการบริหารคนมากขึ้น โดยมองว่า คน 
คือ “ต้นทุน” ที่ส าคัญขององค์กรที่สามารถพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีความพร้อมในการท างานด้วยทักษะ
และความสามารถใหม่ ๆ ก็จะเป็นทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร อันเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จและยั่งยืนต่อองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์มาสู่ระดับการปฏิบัติ ตลอดจนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร  

๓.๒ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
๑) ส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมไปสู่กรอบความคิดใหม่ คือ เน้นให้เห็นถึง

ความส าคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอยู่เสมอ และต้องสามารน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริหารงานให้ดีขึ้น โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าต้องสัมพันธ์กับศักยภาพและ
ผลงาน ทั้งนี้จุดมุ่งหมายและผลที่ตามมาคือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะ ค่านิยมที่เหมาะสมและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภารกิจตามหน้าที่
และอ านาจตามต าแหน่งที่รับผิดชอบให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

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 การเรียนรู้ในลักษณะให้ลงมือปฏิบัติและสามารถน าไปใช้
งานและด าเนินชีวิตได้ รวมถึงเรียนรู้จากแรงจูงใจภายในของตนเอง  

๓.๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) 
จากหลักการแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร น าไปสู่การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดับผู้บริหาร) ดังนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ 

(๑) เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(Critical Role Transition)  

(๒) มุ่งพัฒนาโดยให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency)  
ที่เหมาะสมกับบทบาทที่สูงขึ้นในต าแหน่งระดับผู้บริหาร และทันสมัยสอดรับกับบริบทความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๓) เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านการคิดและลงมือท า (Active Learning)  
มีความยืดหยุ่นและผสมผสานวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย บนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)  

๒) สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย   
(๑) ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง (Managing Strategy and 

Change) เพ่ือให้เข้าใจบทบาทในการบริหารและการก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ โดยตระหนักถึงทิศทาง 
แนวโน้ม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหน้าที่และอ านาจ ตลอดจน
นโยบายและเป้าหมายขององค์กรในระดับต่าง ๆ  
   ตัวอย่างประเด็นการเรียนรู้ เช่น ความสามารถเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น า การพัฒนาและ 
น ายุทธศาสตร์องค์กรไปปฏิบัติ การสร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและบริหารผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานภาครัฐ 
แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

(๒) ด้านการบริหารองค์กร ทรัพยากร และผลลัพธ์ (Managing the Organization, 
Resources, and Results) เพ่ือให้เข้าใจบทบาทในการบริหารองค์กรและบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจงานและ
ทีมงานภายในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร สามารถตัดสินใจได้อย่างทันการณ์และบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๘๔ - 
 

   ตัวอย่างประเด็นการเรียนรู้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานและโครงการ การบริหารองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การบริหาร  
ความเสี่ยง ค่านิยมและจรรยาบรรณ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น 

(๓) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Managing and Developing People) 
เพ่ือให้เข้าใจบทบาทในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถก าหนด  
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   ตัวอย่างประเด็นการเรียนรู้ เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารและให้ข้อมูล
ป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจ การให้ค าปรึกษาแนะน า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้ เป็นต้น 

(๔) ด้านการบริหารจัดการตนเอง (Leading Self) เพ่ือให้เข้าใจบทบาทในการบริหารจัดการ
ตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดี รับผิดชอบต่องานและผลลัพธ์ของงาน บริหารงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการตนเองให้มีความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างาน 
   ตัวอย่างประเด็นการเรียนรู้ เช่น ความมั่นใจในตนเอง การปรับใช้แนวคิดความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) การจัดการความเครียด การบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
ตนเอง เป็นต้น  
    โดยหลักสูตรแต่ละด้านจะออกแบบโดยค านึงถึงบทบาทท่ีพึงประสงค์ของต าแหน่งผู้บริหาร ระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้ 

(๑) ผู้บริหารระดับต้น ถูกคาดหวังให้สามารถท างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญงานค่อนข้างสูง/สูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก/ยากมาก รวมทั้ง
สามารถก ากับ แนะน า ตรวจสอบการท างาน สอนงานผู้ร่วมปฏิบัติงานหรือทีมงาน (People Management)  
สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มงานอ่ืนเพ่ือเชื่อมโยงการท างาน สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหา 
การท างานของทีมงานได้ 

(๒) ผู้บริหารระดับกลาง ถูกคาดหวังให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เชี่ยวชาญในงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และ/หรือ ซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง 
รวมทั้ง สามารถบริหารและก ากับดูแลการท างาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา (People Management) และสามารถ
บริหารโครงการภาพรวมได้ (Financial Management) 

(๓) ผู้บริหารระดับสูง ถูกคาดหวังให้สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กรมาสู่
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Management) และบูรณาการการท างานภายในและระหว่าง
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หน่วยงาน และ/หรือเชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา รวมทั้ง สามารถก ากับดูแล บริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
(People Management) และสามารถบริหารงบประมาณและโครงการภาพรวมได้ (Financial Management) 

๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  
(๑) เป็นผู้ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(๒) เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับรองว่าเป็น

ผู้ที่มีผลงานที่เป็นประจักษ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง เป็นต้นแบบที่มีและ 
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 

๔) โครงสร้าง ระยะเวลา และวิธีจัดด าเนินการ และวิธีการเรียนรู้  
(๑) โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ 

(๑.๑) กิจกรรรมเตรียมความพร้อม 
(๑.๒) กิจกรรมการเรียนรู้ 
(๑.๓) การท าผลงานเสนอในรูปแบบผลงานรายบุคคลและผลงานกลุ่ม 
(๑.๔) สรุปผลการเรียนรู้ 

(๒) ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลาและช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรม  
จะก าหนดโดยค านึงถึงความครอบคลุมของเนื้อหาและกิจกรรม และความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ความพร้อมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๓) วิธีการจัดการการฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตร 
(๓.๑) ใช้วิธีการจัดการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียนผ่าน

ระบบหรือโปรแกรมออนไลน์ และการเรียนแบบพบปะกันอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ
กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นส าคัญ 

(๓.๒) วิธีการเรียนรู้ในหลักสูตร ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
(Adult Learning) ค านึงถึงบทบาทที่พึงประสงค์ของต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง ให้ความส าคัญกับ  
การเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ กระตุ้นความคิด การเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายด้วยกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้ผ่านประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างรูปแบบวิธีการในการพัฒนาต าแหน่งผู้บริหาร เช่น  
การถกประเด็นและแก้ไขปัญหาผ่านกรณีศึกษา (Case Study) การอภิปรายถกเถียง (Buzz Group) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติ (Workshop) การเรียนรู้และท างาน
ด้วยการแก้ไขปัญหาจริง (Action Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) และการศึกษา 
ดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ (Site Visit) เป็นต้น 
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   ๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
                 (๑) การประเมินหลักสูตร เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างที่ด าเนินการฝึกอบรม (Formative 
Evaluation) และหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม (Summative Evaluation) ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แบบประเมินการเรียนรู้ เป็นต้น 
        (๒) การประเมินผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นผลมาจากการเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยเครื่องมือการประเมินที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
การส าเร็จการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้  
 
 

 
 

---------------------------- 
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บทที่ ๔  
ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ/ความล้มเหลวในการให้บริการ
สาธารณะ เนื่องจากบุคลากรภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการส่งมอบบริการสาธารณะและผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐอาจท าได้หลายรูปแบบได้แก่ องค์กรจัดการ
ฝึกอบรมบุคลากรขึ้นเอง หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามองค์กร/หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของบริการสาธารณะที่องค์กรรับผิดชอบว่ามีความเฉพาะเจาะจงมากน้อยเพียงใด ขอบเขตการให้บริการ
สาธารณะครอบคลุมผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด ความสลับซับซ้อนของบริการสาธารณะมีมากน้อยเพียงใด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะส่งผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจง กระบวนการให้บริการสาธารณะมีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้รับบริการมีจ านวนมาก
และหลากหลาย ผลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะส่งผลกระทบในวงกว้าง รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรก็คือการจัดการฝึกอบรมขึ้นเองเพ่ือให้ตรงกับลักษณะขององค์กร
ดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรโดยองค์กรจัดฝึกอบรมขึ้นเองนั้น จ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับลักษณะขององค์กร และความจ าเป็นขององค์กร หน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการทางวิชาการและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องแบบ ๓๖๐ องศา  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ อ านาจ 
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่ครอบคลุมภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติและทุกระดับ ผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและประเทศชาติในวงกว้าง ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรขึ้นเอง และหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรให้แก่
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับระดับกลาง และระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 
และระดับสูง 
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๒.๒ เพ่ือน าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรให้แก่
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กรต่อไป 
๓. โครงสร้างหลักสูตร 

๓.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น  

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) เทคนิคการท างานเป็นทีม (Team Work) 
๘) เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Technique) 
๙) การสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy Workplace) 

๓.๑.๒ สาระส าคัญของรายวิชา 
๑) วิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation Thinking) 

๑.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 
๑.๑.๑) เข้าใจความส าคัญ วิธีการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
๑.๑.๒) สามารถน าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาและ

แก้ปัญหาการบริหารงานได้ 
๑.๒) สาระส าคัญ 

๑.๒.๑) ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และขั้นตอนของการคิดเชิง
สร้างสรรค ์

๑.๒.๒) ความคิดสร้างสรรค์กับจินตนาการ วิสัยทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
๑.๒.๓) เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
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๑.๒.๔) ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาและแก้ปัญหาการบริหาร การบริการ 
และการท างาน 

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๒.๑.๑) ให้ความส าคัญและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๑.๒) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการบริหารงานได้  

๒.๒) สาระส าคัญ 
๒.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความส าคัญและประโยชน์ของ

เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการปฏิบัติงานและการท างานร่วมกัน  
๒.๒.๒) ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการ

ยุคดิจิทัล 
๒.๒.๓) Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 
๓.๑.๑) เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
๓.๑.๒) สามารถน าวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารงานได้   
๓.๒) สาระส าคัญ 

๓.๒.๑) ประเภทของปัญหา หลักการและกระบวนการแก้ปัญหา  
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๓.๒.๒) วธิีการระบุปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ 
การคัดเลือกปัญหาที่จะน าไปแก้ไข 

๓.๒.๓) หลักการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเทคนิคในการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา 

๓.๒.๔) หลักและวิธีก าหนดทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และ
เทคนิคที่ใช้ในการประเมินทางเลือก เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีที่สุด 

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 
๔.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผน การติดตาม และ 

การประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
๔.๑.๒) สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ และออกแบบการติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการได้   
๔.๒) สาระส าคัญ 

๔.๒.๑) ความส าคัญของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน หลักการส าคัญ 
ในการวางแผน ประเภทของแผน การวางแผนในระบบราชการไทย 

๔.๒.๒) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการ  
๔.๒.๓) กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ 
๔.๒.๔) การคิดริเริ่มแแผนปฏิบัติการ 
๔.๒.๕) การจัดท าแผนปฏิบัติการ : การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม 

ระยเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ 
๔.๒.๖) เทคนิค เครื่องมือ และข้ันตอนในการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการ 
๔.๒.๗) เทคนิค เครื่องมือ และข้ันตอนในการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

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 วสิษฐ์ธ ารงค์  

๕) วิชา เทคนิคการประสานงาน (Coordination Technique) 
๕.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๕.๑.๑) เข้าใจหลักการ รูปแบบ วิธีการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  

๕.๑.๒) สามารถน ารูปแบบและวิธีการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๒) สาระส าคัญ  
๕.๒.๑) ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญ 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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๖.๑.๑) เข้าใจกระบวนการและวิธีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
๖.๑.๒) สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่นได้ 
๖.๑.๓) สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารได้ 

๖.๒) สาระส าคัญ  
๖.๒.๑) ความส าคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารภายในและภายนอก

องค์กร  
๖.๒.๒) รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
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๖.๒.๓) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน 
๖.๒.๔) การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร 
๖.๒.๕) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการสื่อสาร และวิธีการจัดการกับปัญหา

อุปสรรค 
๖.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๖.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ 
๖.๕) วิทยากร อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์/ผศ.ดร.รฐัวุฒิ รู้แทนคุณ/อาจารย์พัชรี แช่มช้อย 

๗) วิชา เทคนิคการท างานเป็นทีม (Team Work) 
 ๗.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๗.๑.๑) เข้าใจการท างานเป็นทีม  
๗.๑.๒) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
๗.๑.๓) สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารได้ 

๗.๒) สาระส าคัญ  
๗.๒.๑) ความหมายของทีมงาน ประเภทของทีมงาน ลักษณะของทีมงานที่ดี 

หลักการท างานเป็นทีม 
๗.๒.๒) การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล : การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 

ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การสื่อสารภายในทีม มนุษยสัมพันธ์  
การแก้ปัญหา ฯลฯ 

๗.๒.๓) ปัญหาอุปสรรคของการท างานเป็นทีมและแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

๗.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง 
๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย 
๗.๕) วิทยากร อาจารย์สุธาสินี โพธิจันทร์/ดร.ชาตรี ลุนด า/ดร.จตุพร สังขวรรณ 

๘) วิชา เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Technique) 
๘.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๘.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 
๘.๑.๒) เข้าใจหลัก วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 
๘.๑.๓) สามารถน าหลัก วิธีสอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาเจ้าหน้าที่ใหม่หรือบุคคลอื่นได้ 
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๘.๒) สาระส าคัญ  
๘.๒.๑) ความเข้าใจเกี่ยวกับ Coaching and Mentoring : ความหมายของ

การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การสอนงานกับการเป็นพี่เลี้ยง 

๘.๒.๒) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 
๘.๒.๓) ตัวแบบในการสอนงานและทักษะส าคัญในการสอนงาน (การก าหนด

เป้าหมาย การฟัง การตั้งค าถาม และการตอบค าถาม) 
๘.๒.๔) ตัวแบบและกระบวนการในการเป็นพ่ีเลี้ยง 
๘.๒.๕) ความส าเร็จและความล้มเหลวของการสอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยง 

๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย 
๘.๕) วิทยากร อาจารย์กมลวรรณ สัตยายุทย์/อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ 

๙) วิชา การสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy Workplace) 
๙.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต้น 

๙.๑.๑) ทราบวิธีพัฒนาความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  
๙.๑.๒) สามารถน าวิธีการพัฒนาความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการท างานไปใช้ใน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
๙.๒) สาระส าคัญ  

๙.๒.๑) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Quotient) 
๙.๒.๒) การปรับทัศนคติที่ดีในการท างาน ๓๖๐ องศา 
๙.๒.๓) วธิีการสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อตนเอง ผู้อ่ืน การท างาน 
๙.๒.๔) วธิีการสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสุขในการท างาน 
๙.๒.๕) วธิีการจัดการกับความเครียด 

๙.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๙.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ 
๙.๕) วิทยากร ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน/ภญ.ธนัยพร จารุไพศาล/ผศ.ดร.เมธาวุฒ ิพีรพรวิทูร 
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๓.๑.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 

๑) รูปแบบแนวทางการก าหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร 
วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 

ภาคเช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

พัก ภาคบ่าย 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันที่ ๑ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

 แนะน าบทบาทหนา้ที่ของผู้เข้ารับการ
อบรม ก าหนดการอบรม ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  

 แนะน าการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ 

* ไม่นบัชั่วโมงการอบรม 

 - 

วันที่ ๒ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creative and 
Innovation Thinking)” 

 วิชา “ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creative and 
Innovation Thinking)” (ต่อ)  

วันที่ ๓ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “ความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy)” 

 วิชา “เทคนิคการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ (Creative Problem 
Solving)” 

วันที่ ๔ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc.  

วิชา “เทคนิคการวางแผน การติดตาม 
และการประเมินผลแผนปฏบิัติการ 
(Action Plan : Planning 
Monitoring and Evaluating)” 

  วิชา “เทคนิคการวางแผน การติดตาม 
และการประเมินผลแผนปฏบิัตกิาร 
(Action Plan : Planning 
Monitoring and Evaluating)” 

วันที่ ๕ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

ก าหนดหัวข้อและแนวทางการจดัท า
รายงานกลุ่ม 

 วิชา “เทคนิคการประสานงาน 
(Coordination Technique)” 

วันที่ ๖ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “เทคนิคการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Communication)” 

 วิชา “เทคนิคการสอนงานและการเป็น
พี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring 
Technique)” 

วันที่ ๗ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 

วิชา “เทคนิคการท างานเปน็ทีม 
(Team Work)” 

 วิชา “เทคนิคการท างานเปน็ทีม 
(Team Work)” (ต่อ) 
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วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วันที่ ๘ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน  
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์  
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการบริหาร 

 การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการพฒันาองค์กร 

วันที่ ๙ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การสร้างความสุขในที่ท างาน 
(Happy Workplace)” 
 

 น าเสนอรายงานกลุ่ม 

วันที่ ๑๐ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จากหลักสูตร  - สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร 
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและพธิีปิด
การอบรม 

 

  
๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 

(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน แล้วน ามา 
หาข้อสรุปร่วมกันในการน าความรู้ไปใช้ในการบริหารงาน 

(๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านท าผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร และการท ารายงานกลุ่ม 

(๓) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน แล้วน ามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงาน 

๓) ระยะเวลาทั้งส้ินในการจัดฝึกอบรม 
(๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา       รวม  ๓๖ ชั่วโมง 
(๒) กิจกรรมการท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงาน    รวม     ๖ ชั่วโมง 
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(๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน                                               ๖ ชั่วโมง  
รวมทั้งสิ้น   ๔๘ ชั่วโมง 

 
๓.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง  
๓.๒.๑ ประกอบไปด้วย ๑๘ วิชาดังนี้ เวลาในการเรียนรู้ทั้งสิ้น ๖๖ ชัว่โมง 

๑) การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์  (Analytical and Critical Thinking) 
๒) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
๓) การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Project Management) 
๔) การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ (Budgeting) 
๕) การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Effective Positive Thinking) 
๖) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) 
๗) การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 
๘) เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติตามงาน (Directing, Delegation and 

Monitoring Technique) 
๙) เทคนิคการให้ค าปรึกษา (Counseling Technique) 
๑๐) การสร้างและบริหารเครือข่าย (Network Building and Development) 
๑๑) การประสานความร่วมมือและการท างานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(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) เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ (Digital Technology for 

Management) 
๑๘) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
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๓.๒.๒ สาระส าคัญของรายวิชา 
๑) วิชา การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์  (Analytical and Critical Thinking) 

๑.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๑.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
๑.๑.๒) สามารถน าเครื่องมือและเทคนิคในการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิง

วิพากษ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารได้  
๑.๒) สาระส าคัญ 

๑.๒.๑) แนวคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
๑.๒.๒) รูปแบบการคิดที่ท าให้การแก้ปัญหามีประสิทธิผล : การคิดเชิงวิเคราะห์ 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงออกแบบ  
๑.๒.๓) ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และ กรอบแนวคิดของการคิด

เชิงวิเคราะห์ 
๑.๒.๔) กรอบแนวคิดและเครื่องมือในการคิดเชิงวิพากษ์ 
๑.๒.๕) การประยุกต์การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ในการ

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๒.๑.๑) เข้าใจ ตัวแบบ เทคนิค และกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
๒.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหา 
๒.๑.๓) สามารถจัดท าข้อเสนอเพ่ือการตัดสินใจได้ 

๒.๒) สาระส าคัญ 
๒.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

ที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการบริหาร 
๒.๒.๒) พ้ืนฐานความคิดที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : คิดเชิง

เหตุผล คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงระบบ
ฯลฯ 
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๒.๒.๓) กระบวนการแก้ปัญหาและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา การหา
สาเหตุ การแสวงหาแนวทางแก้ไข และการเลือกแนวทางแก้ไขท่ีดีที่สุด 

๒.๒.๔) หลักการ รูปแบบ และกระบวนการตัดสินใจ 
๒.๒.๕) เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ 
๒.๒.๖) การจัดท าข้อเสนอเพ่ือการตัดสินใจ 

๒.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง 
๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
๒.๕) วิทยากร ดร.ต่อเกียรติ น้อยส าลี/อาจารย์เกษมพัฒน์ พาณิชลือชาชัย/ 

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 
๓) วิชา การวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Project Management) 

๓.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
     ๓.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการ 

๓.๑.๒) สามารถวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนและบริหารโครงการได้ 

๓.๑.๓) สามารถเขียนโครงการ และ จัดท าเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลโครงการได้ 

๓.๒) สาระส าคัญ 
๓.๒.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ 
๓.๒.๒) วงจรการบริหารโครงการ 
๓.๒.๓) หลักการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผน

โครงการ 
๓.๒.๔) หลักการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแปลงแผน

โครงการสู่การปฏิบัติ 
๓.๒.๕) หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการก ากับ 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 การวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ (Budgeting) 
๔.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๔.๑.๑) เข้าใจการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ 
๔.๑.๒) สามารถวิเคราะห์และจัดท างบประมาณของกลุ่มงานได้อย่างถูกต้อง 
๔.๑.๓) สามารถอธิบาย/ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของกลุ่มงานได้ 

๔.๒) สาระส าคัญ 
๔.๒.๑) หลักการ วิธีการด้านงบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การงบประมาณ 
๔.๒.๒) ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ  
๔.๒.๓) ระบบสารสนเทศในการจัดท างบประมาณ 
๔.๒.๔) ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการจัดท า

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๕.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับความคิดเชิงบวก  
๔.๑.๒) สามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความคิดเชิงบวก 

๕.๒) สาระส าคัญ 
๕.๒.๑) องค์ประกอบของความคิด ความแตกต่างทางความคิด แนวทางพัฒนา

ความคิด 
๕.๒.๒) เทคนิคและวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้เป็นบวก 
๕.๒.๓) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการคิดเชิงบวก 
๕.๒.๔) แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงบวกส าหรับผู้บริหาร 

๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การฝึกปฏิบัติ 
๕.๕) วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์/อาจารย์ฉันทลักษณ์ มงคล 

๖) การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) 
๖.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๖.๑.๑) เข้าใจ ความส าคัญ หลกัการ และเทคนิคในการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า 
๖.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อน าไปพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดกับตนเองได้ 
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๖.๒) สาระส าคัญ 
๖.๒.๑) ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า และการพัฒนาภาวะผู้น าสู่การ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
๖.๒.๒) ภาวะผู้น าในการบริหารงานภาครัฐ 
๖.๒.๓) ประเภทของผู้น า และคุณลักษณะที่ดีของผู้น า 
๖.๒.๔) เทคนิคการพัฒนาความสามารถ (Quotient) ด้านต่าง ๆ  

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้น า  
๖.๒.๕) หลักการ แนวทางและวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า 

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๗.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
๗.๑.๒) สามารถน าวิธีการพัฒนาตนเองได้ 

๗.๒) สาระส าคัญ 
๗.๒.๑) การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality Development) 

การเสริมสร้างความมั่นใจ และ ความศรัทธาในตนเอง  
๗.๒.๒) การพัฒนาทักษะการพูด และ การสื่อสาร (Speech and 

Communication Development)        
๗.๒.๓) การแต่งกายเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ (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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๘.๑.๑) เข้าใจเทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 
๘.๑.๒) สามารถน าเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ 

๘.๒) สาระส าคัญ 
๘.๒.๑) ความส าคัญ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการสั่งงาน 
๘.๒.๒) ความส าคัญ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือในการมอบหมายงาน 
๘.๒.๓) ความส าคัญ 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) เทคนิคการให้ค าปรึกษา (Counseling Technique) 
๙.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๙.๑.๑) เข้าใจหลัก กระบวนการ และเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
๙.๑.๒) สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 

๙.๒) สาระส าคัญ 
๙.๒.๑) ความแตกต่างระหว่างการสอนงาน (Coaching) กับการให้ค าปรึกษา 

(Counseling) 
๙.๒.๒) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา (Counseling Theories) 
๙.๒.๓) กระบวนการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic Counseling) 
๙.๒.๔) เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๑๐.๑.๑) เข้าใจหลักการและแนวคิดในการบริหารและสร้างเครือข่าย 
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๑๐.๑.๒) สามารถน าวิธีการสร้างและบริหารเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิผล 

๑๐.๒) สาระส าคัญ 
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) ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการสร้างและพัฒนา

เครือข่าย 
๑๐.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๑๐.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การอภิปราย 
๑๐.๕) วิทยากร รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ/ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 

๑๑) วิชา การประสานความร่วมมือและการท างานกับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Collaboration and Networking) 
๑๑.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๑๑.๑.๑) เข้าใจความส าคัญ หลัก รูปแบบ บทบาท เทคนิคและวิธีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

๑๑.๑.๒) สามารถน าเทคนิคและวิธีการประสานความร่วมมือไปใช้ในการสร้าง
และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
องค์กรได้ 

๑๑.๒) สาระส าคัญ 
๑๑.๒.๑) ความส าคัญ หลัก และวิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๑๑.๒.๒) ความส าคัญ ประเภทของเครือข่าย หลักการ เทคนิค วิธีการสร้าง

และพัฒนา และการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย 
๑๑.๒.๓) ปัจจัยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกองค์กร และเครือข่าย 
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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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๑๒.๑.๑) เข้าใจเทคนิคและวิธีการจัดการความขัดแย้ง 
๑๒.๑.๒) สามารถเทคนิคและวิธีการจัดการความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานได้ 

๑๒.๒) สาระส าคัญ 
๑๒.๒.๑) ประเภท สาเหตุ ปัจจัยบ่งชี้ และผลที่เกิดจากความขัดแย้ง 
๑๒.๒.๒) กระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
๑๒.๒.๓) เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง 
๑๒.๒.๔) ทักษะส าคัญในการจัดการความขัดแย้ง : 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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๑๓.๑.๑) เข้าใจหลักและวิธีการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓.๑.๒) สามารถน าหลักและวธิีการเจรจาต่อรองไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารงานได ้
๑๓.๒) สาระส าคัญ 

๑๓.๒.๑) ความส าคัญ ความหมาย และประเภทการเจรจาต่อรอง 
๑๓.๒.๒) องค์ประกอบของนักเจรจา 
๑๓.๒.๓) หลักคิด และการก าหนดเป้าหมาย 
๑๓.๒.๔) กลยุทธ์ และรูปแบบการเจรจา 
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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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๑๔.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับการสร้างและการพัฒนาทีมงาน 
๑๔.๒) สามารถน าเทคนิคและวิธีการสร้างและพัฒนาทีมงาน  

ไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานได้ 
๑๔.๒) สาระส าคัญ 

๑๔.๒.๑) ความส าคัญของการสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีต่อหน่วยงานและ
องค์กร 

๑๔.๒.๒) หลัก วิธีการ และเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงาน 
๑๔.๒.๓) องค์ประกอบส าคัญของการสร้างและพัฒนาทีมงาน : ภาวะผู้น า  

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๑๕.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

๑๕.๑.๒) ให้ความส าคัญและสามารถน าแนวคิด หลักการ และเทคนิคการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้ 
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๑๕.๒) สาระส าคัญ 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 

๑๖.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความส าคัญ และขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

๑๖.๑.๒) สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงาน  
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาต่อไปได้ 

๑๖.๒) สาระส าคัญ 
๑๖.๒.๑) ความส าคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงาน 
๑๖.๒.๒) ระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 
๑๖.๒.๓) กฎหมาย และหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้ประเมินควรรู้ 
๑๖.๒.๔) เทคนิคและเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
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๑๗.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 

๑๗.๑.๒) สามารถน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑๗.๒) สาระส าคัญ 
๑๗.๒.๑) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริหาร

จัดการ การตัดสินใจ ระบบการท างาน ฯลฯ 
๑๗.๒.๒) การจัดคลังข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงาน 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง 
๑๘.๑.๑) ให้ความส าคัญและเข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ประเทศไทยและต่างประเทศ  
๑๘.๑.๒) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่มี

ต่อการบริหารงานได้ 
๑๘.๑.๓) สามารถจัดท าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงได้  

๑๘.๒) สาระส าคัญ 
๑๘.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย และการบริหารราชการไทย  

๑๘.๒.๒) ความหมาย หลักการและขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๑๘.๒.๓) การก าหนดประเด็นและขอบเขตการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๑๘.๒.๔) การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๑๘.๒.๕) การจัดการกับช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง 
๑๘.๒.๖) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอย่างยั่งยืน 

๑๘.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๑๘.๔) วิธีการ การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่มย่อย 
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-๑๐๗ - 
 

๑๘.๕) วิทยากร ผศ. ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี/อาจารย์สุรเชษฎ์ พลวณิช/ 
ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ 

 
๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง 
๑) รูปแบบแนวทางการก าหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑ - จัดอบรมในสถานที่ 

- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

 แนะน าบทบาทหนา้ที่ของผู้เข้ารับ
การอบรม ก าหนดการอบรม 
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีป่ระจ า
โครงการ  

 แนะน าการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออเิล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ 

* ไม่นบัชั่วโมงการอบรม 

  - 

วันที่ ๒ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิด
เชิงวิพากษ์  (Analytical and 
Critical Thinking)” 

 วิชา “การคิดเชิงวิเคราะห์และการ
คิดเชิงวิพากษ์  (Analytical and 
Critical Thinking)” (ต่อ)  

วันที่ ๓ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making)” 

 วิชา “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving & Decision 
Making)” (ต่อ) 

วันที่ ๔ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc.  

วิชา “การวางแผนและบริหาร
โครงการ (Project Planning and 
Project Management)” 

 วิชา “การวางแผนและบริหาร
โครงการ (Project Planning and 
Project Management)” (ต่อ) 

วันที่ ๕ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

ก าหนดหัวข้อและแนวทางการจดัท า
รายงานกลุ่ม 

 วิชา “การวิเคราะห์และจดัท า
งบประมาณ (Budgeting)” 

วันที่ ๖ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 

วิชา “การพัฒนาความคิดเชิงบวก 
(Effective Positive Thinking)” 

 วิชา “การสร้างและพฒันาภาวะผู้น า 
(Leadership)” 
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-๑๐๘ - 
 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

 

วันที่ ๗ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(Personality Development)” 

 วิชา “เทคนิคการสัง่งาน มอบหมาย
งาน และติตามงาน (Directing, 
Delegation and Monitoring 
Technique)” 

วันที่ ๘ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
(Counseling Technique)” 
 

 การจัดท ารายงานกลุ่ม 
(พบปรึกษา) 

วันที่ ๙ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การสร้างและบริหารเครือข่าย 
(Network Building and 
Development)” 

 วิชา “การประสานความร่วมมือและ
การท างานกับเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Collaboration and 
Networking)” 

วันที่ ๑๐ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน  
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่าน Zoom 
Meeting etc. 

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการบริหาร 

 การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการพฒันาองค์กร 

วันที่ ๑๑ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation Technique)” 

 การจัดท ารายงานกลุ่ม 
(พบทีป่รึกษา) 

วันที่ ๑๒ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

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

 วิชา “การสรา้งและพฒันาทีมงาน 
(Team Building and Team 
Development) 
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team 
Building and Team 
Development)” 
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-๑๐๙ - 
 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑๓ - จัดอบรมในสถานที่ 

- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ (Human Resource 
Management)” 

 วิชา “การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Evaluation)” 

วันที่ ๑๔ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการ (Digital 
Technology for Management)” 

 วิชา “การบริหารการเปลีย่นแปลง 
(Change Management)” 

วันที่ ๑๕ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

น าเสนอรายงานกลุ่ม  น าเสนอรายงานกลุ่ม 

วันที่ ๑๖ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร 

 - สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร 
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและพธิีปิด
การอบรม 

 

  
๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน แล้วน ามา 
หาข้อสรุปร่วมกันในการน าความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนางานในรูปแบบทีมงานแบบข้ามสายงาน (Cross 
Function Team) 

(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านท าผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร และการท ารายงานกลุ่ม 

(๒) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน แล้วน ามาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และพัฒนางาน 

๓) ระยะเวลาทั้งส้ินในการจัดฝึกอบรม 
(๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา       รวม  ๖๖ ชั่วโมง 
(๒) กิจกรรมการท ารายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงาน    รวม   ๑๒ ชั่วโมง 
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-๑๑๐ - 
 

(๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน                                     รวม     ๖ ชั่วโมง  
รวมทั้งสิ้น   ๘๔ ชั่วโมง 

 
๓.๓ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
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) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (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) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร (Corporate Image Building) 
๑๔) คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  (Merit and Ethics of Public 

Management) 
๑๕) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 

Interest) 
๓.๓.๒ สาระส าคัญของรายวิชา 

๑) วิชา ความท้าทายผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศไทย 
๑.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๑.๑.๑) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศไทยในด้านการเมือง 
การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
ฯลฯ ที่มีส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการไทย  

๑.๑.๒) สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อองค์กร/หน่วยงาน 
และการบริหารจัดการได ้
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-๑๑๑ - 
 

๑.๑.๓) สามารถก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ 
๑.๒) สาระส าคัญ 

๑.๒.๑) แนวคิด มุมมอง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก 
๑.๒.๒) แนวคิด มุมมอง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
๑.๒.๓) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๑.๒.๔) การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
๑.๒.๕) แนวทาง/มาตรการการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการ

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๒.๑.๑) เข้าใจพัฒนาการแนวคิดการจัดการภาครัฐและการจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ 

๒.๑.๒) สามารถแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการได้ 

๒.๒) สาระส าคัญ 
๒.๒.๑) พัฒนาการของแนวคิดการจัดการภาครัฐ 
๒.๒.๒) แนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
๒.๒.๓) การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 

ราชการไทย 
๒.๒.๔) ปัจจัยแห่งความส าเร็จและล้มเหลวของการน าการจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่มาใช้ในการบริหารราชการไทย 
๒.๒.๕) แนวโน้มการจัดการภาครัฐไทย 

๒.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
   ๒.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒.๕) วิทยากร รศ ดร.ปกรณ์ ศริิประกอบ/ผศ.ดร.อัชกรณ ์วงศป์รีดี/ 
อาจารย์สีมา สีมานนัท์ 
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๓) วิชา การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 
๓.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

  ๓.๑.๑) เข้าใจการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ๓.๑.๒) สามารถน าการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ 

๓.๒) สาระส าคัญ 
๓.๒.๑) ความหมายและแนวคิดในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๒.๒) กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๒.๓) ลักษณะองค์กรที่บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๒.๔) การวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : 

กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน หลักการพ้ืนฐานในการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๒.๕) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
  ๔.๑.๑) เข้าใจแนวคิดและคุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง  

๔.๑.๒) สามารถจัดท าแผนพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงได้ 
    ๔.๑.๓) สามารถบริหารการเปลีย่นแปลงจากองค์กรในปจัจุบันสู่องค์กร 

สมรรถนะสูงได ้
๔.๒) สาระส าคัญ 

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

   ๕.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาองค์กร 

    ๕.๑.๒) สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรได้ 
๕.๒) สาระส าคัญ  

๕.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
๕.๒.๒) เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับองค์กร 
๕.๒.๓) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบงานในองค์กร 
๕.๒.๔) การบ ารุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง 

๕.๓) เวลา ๓ ชั่วโมง 
๕.๔) วิธีการ การบรรยาย/กรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การอภิปราย 
๕.๕) วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรรณ/อาจารย์ณัฐวัชร์ วรนพกุล/ 

อาจารย์ชัชวาล ชิดมงคล 
 ๖) วิชา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 

๖.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
  ๖.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 ๖.๑.๒) สามารถน าองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้ 
๖.๒) สาระส าคัญ  

๖.๒.๑) คุณลักษณะและองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
๖.๒.๒) ประเภทของภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ 
๖.๒.๓) การเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ 

 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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๗.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ 
๗.๑.๒) สามารถวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร และสามารถวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้ 
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๗.๑.๓) สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ และ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้  
๗.๑.๔) สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ได้ 

๗.๒) สาระส าคัญ  
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) การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

๗.๓) เวลา ๖ ชั่วโมง 
๗.๔) วิธีการ การบรรยาย/การประชุมกลุ่มย่อย/การอภิปราย 
๗.๕) วิทยากร รศ. ดร.ด ารงค์ วัฒนา/รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

๘) วิชา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance Based Budgeting : SPBB)    
๘.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๘.๑.๑) เข้าใจระบบงบประมาณ การจัดท าและอนุมัติงบประมาณ และ 
การบริหารงบประมาณ 

๘.๑.๒) สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า  
๘.๒) สาระส าคัญ  

๘.๒.๑ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการ 
๘.๒.๒) กระบวนการงบประมาณ 
๘.๒.๓) การจัดท าและอนุมัติงบประมาณ และการจัดท างบประมาณ 

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๙.๑.๑) เข้าใจสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐในปัจจุบัน 
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๙.๑.๒) เข้าใจการบริหารความหลากหลายภายในองค์กร และตระหนักถึง
ผลกระทบของความหลากหลายด้านทรัพยากรบุคคลที่มีต่อการ
บริหารงาน 

๙.๑.๓) สามารถน าแนวทาง กลยุทธ์ และเครื่องมือของการบริหารจัดการ
ความหลากหลายภายในองค์กรไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายได้ 

๙.๒) สาระส าคัญ  
๙.๒.๑) การบริหารความหลากหลายภายในองค์กร (Diversity 

Management) 
๙.๒.๒) ความส าคัญของการบริหารความหลากหลายต่อความส าเร็จของ

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๑๐.๑.๑) เข้าใจแนวคิด หลักการ ความส าคัญของการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน  

๑๐.๑.๒) สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่บุคคล และการติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๑๐.๒) สาระส าคัญ  
๑๐.๒.๑) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
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๑๐.๒.๒) กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน : การก าหนดและ
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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
๑๑.๑.๑) เข้าใจและความส าคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
๑๑.๑.๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ 

๑๑.๒) สาระส าคัญ  
๑๑.๒.๑) ความหมาย ความส าคัญ และหลักการการสื่อสารในภาวะ

วิกฤติ 
๑๑.๒.๒) การเตรียมการเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ 
๑๑.๒.๓) แบบจ าลองการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 

๑๒.๑.๑) เข้าใจลักษณะ เครื่องมือ เทคนิค และกลยุทธในการจัดการ
ความเครียด 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๑๑๗ - 
 

๑๒.๑.๒) สามารถจัดการกับความเครียดมิให้มีผลกระทบต่อการท างาน
และการใช้ชีวิต 

๑๒.๒) สาระส าคัญ  
๑๒.๒.๑) ความเครียดในการท างาน : ลักษณะ ประเภท สัญญานเตือน และ

อาการ ฯลฯ 
๑๒.๒.๒) ความสัมพันธ์ระว่างความเครียดกับความกดดันในการท างาน 

และความแตกต่างระว่างความเครียดกับความกดดันในการ
ท างาน 

๑๒.๒.๓) ความกดดันในการท างาน : 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 ธรีขวัญเลิศ/รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์/ 

รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 
๑๓) วิชา การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร (Corporate Image Building) 

๑๓.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
๑๓.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่

องค์กร 
๑๓.๑.๒) สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรได้ 
๑๓.๑.๓) สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ 

๑๓.๒) สาระส าคัญ  
๑๓.๒.๑) หลัก วิธีการ และข้ันตอนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่

องค์กร 
๑๓.๒.๒) การรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
๑๒.๒.๓) การพัฒนาภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 
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 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๑๑๘ - 
 

๑๔) วิชา คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ (Merit and Ethics of  
Public Management) 

๑๔.๑) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
๑๔.๑.๑) เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ  
๑๔.๑.๒) ให้ความส าคัญกับหลักจริยธรรมและคุณธรรม และสามารถ

น าไปใช้ในการบริหารงานได้ 
๑๔.๒) สาระส าคัญ  

๑๔.๒.๑) จริยธรรมและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๑๔.๒.๒) หลักและกลไกในการก ากับจริยธรรมและคุณธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 
๑๔.๒.๓) สถานการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
๑๔.๒.๔) แนวโน้มด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

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 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
๑๕.๑.๑) เข้าใจและให้ความส าคัญกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๕.๑.๒) สามารถก ากับ ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึนในองค์กรและ
หน่วยงาน 

๑๕.๒) สาระส าคัญ  
๑๕.๒.๑) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมตามหลักสากล 
๑๕.๒.๒) ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตามกฎหมายไทย 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๑๑๙ - 
 

๑๕.๒.๓) การก ากับ ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึนในองค์กรและ
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 แนวทางการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 ๑) รูปแบบแนวทางการก าหนดตารางกิจกรรมของหลักสูตร 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑ - จัดอบรมในสถานที่ 

- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

 แนะน าบทบาทหนา้ที่ของผู้เข้ารับ
การอบรม ก าหนดการอบรม 
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีป่ระจ า
โครงการ  

 แนะน าการใช้สื่อการเรียนการสอน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดโครงการ 

* ไม่นบัชั่วโมงการอบรม 

 - 

วันที่ ๒ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “ความท้าทายผูบ้ริหารกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและ 
ประเทศไทย” 
 

 วิชา “การจัดการภาครัฐแนวใหม่
กับการบริหารงานภาครัฐไทย 
(New Public Management for 
public Management)” 

วันที่ ๓ -จัดอบรมในสถานที่ 
-จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

ก าหนดหัวข้อและแนวทางการจดัท า
รายงานส่วนบุคคล 

 วิชา “การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management)” 

วันที่ ๔ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc.  
 

วิชา “การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization 
: HPO)” 

 วิชา “เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ศักยภาพองค์กร” 
 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
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-๑๒๐ - 
 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๕ - จัดอบรมในสถานที่ 

- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ ์ 
(Strategic Leadership)” 

 การจัดท ารายงานส่วนบุคคล 
(พบทีป่รึกษา) 

วันที่ ๖ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ 
(Planning and Strategic 
Management)” 

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

วันที่ ๗ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB)” 

 การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการบริหาร 

วันที่ ๘ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน  
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กรโดด
เด่นด้านการพัฒนาองค์กร 

 การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการบริหาร 

วันที่ ๙ - องค์กรราชการหรือ
เอกชนหรือภาค
ประชาชน  
- ศึกษาดูงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร 
โดดเด่นด้านการบริหาร 

 การศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
โดดเด่นด้านการพฒันาองค์กร 

วันที่ ๑๐ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การบริหารความหลากหลาย
ของบุคลากรภายในองค์กร (Diversity 
Management) 

 วิชา “การบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรภายใน
องค์กร (Diversity 
Management) (ต่อ) 
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-๑๒๑ - 
 

วัน - วันที่  รูปแบบ เวลา/กิจกรรม 
ภาคเช้า 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วันที่ ๑๑ - จัดอบรมในสถานที่ 

- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
(Performance Management)” 

 วิชา “การสื่อสารในภาวะวิกฤต ิ
(Crisis Communication)” 

วันที่ ๑๒ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

วิชา “การจัดการความเครียด 
(Stress Management)” 

 วิชา “การเสริมสร้างภาพลักษณท์ี่
ดีให้แก่องค์กร (Corporate 
Image Building)” 

วันที่ ๑๓ - จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

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

 วิชา “ความขัดแย้งกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest)” 

วันที่ ๑๔ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

การน าเสนอรายงานส่วนบุคคล  การน าเสนอรายงานส่วนบุคคล 

วันที่ ๑๖ - จัดอบรมนอกสถานที่ 
- จัดอบรมในสถานที่ 
- จัดอบรมออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting 
etc. 

สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร 

 -สัมมนาประเด็นการเรียนรู้จาก
หลักสูตร 
-พิธีมอบประกาศนียบัตรและพธิี
ปิดการอบรม 

 
 ๒) รูปแบบ/วิธีการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน แล้วน ามาหา
ข้อสรุปร่วมกันในการน าความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนางานของกลุ่มงาน หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Self - Learning  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านท าผลงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร  
 ๓) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาชน แล้วน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์ และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงาน 



โครงการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ระดบัผูบ้ริหาร) 

 

 

-๑๒๒ - 
 

๓) ระยะเวลาทั้งส้ินในการจัดฝึกอบรม 
 ๑) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา                                        รวม ๔๘ ชั่วโมง 
 ๒) กิจกรรมการท ารายงานส่วนบุคคลและการน าเสนอผลงาน         รวม ๑๒ ชั่วโมง 
 ๓) กิจกรรมการศึกษาดูงาน                                                 รวม ๑๕ ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น  ๗๕ ชั่วโมง 
 


