
แผนการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ หลักสูตร/หัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความสอดคล้อง 

Inhouse Training  
 หลักสูตรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

๑ การบริการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ -  เพ่ือสร้างกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างทัศนคติเชิงบวก ความประทับใจในการ
ให้บริการรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
/ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 
ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ อพ. 

พ.ย.๖๔ ๘๐,๐๐๐ CC01 การบริการที่ดี  
(Service Mind) 
CC04 การสนับสนุนภารกิจองค์กร  
(Supporting the Organization) 

๒ การสร้างทีมเพ่ือพัฒนาองค์กร -  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพทำให้บุคคล ทีม และงานมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกันและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ร่วมกัน 

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง 
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

ม.ค.๖๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ CC 03 การทำงานร่วมกับผู้อื่น  
(Teamwork) 
FC 13 มนุษยสัมพันธ์  
(Human Relations) 

๓ การพัฒนาทักษะความคิดวิเคราะห์เพ่ือ
ความสำเร็จ 

-  เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญใน
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะรวมถึงข้ันตอนการ
พัฒนาความคิดวิเคราะห์ เพ่ือประเมินภาพของ
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/พนักงานทุกศูนย์/
พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

  มิ.ย.๖๕ 
 

๖๐,๐๐๐ CC 02 ความคิดสร้างสรรค์และการ 
พัฒนา (Creativity and  
Development) 
FC 14 การบริหารจัดการและ 
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Management and  
Development Performance) 

            หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
๔ การสื่อสารกับสายงานเพ่ือสร้างความร่วมมือ - เพ่ือลดข้อผิดพลาดและปัญหาในการปฏิบัติงาน 

- สร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ตรงกัน  
  เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
ทุกศูนย์พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

ธ.ค.๖๔ ๔๐,๐๐๐ MC02 การสื่อสาร 
(Communication) 
FC17 การติดต่อประสานงาน 
(Coordination) 

๕ ยุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ - สร้างความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์องค์กร  
- วางแผนในการบริหารจัดการกลยุทธ์ให้เป็นไปตาม   
  วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร 

ผู้บริหาร/พนักงานกลุ่ม  
Pre-Position 

ก.พ.๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ MC01 การวางแผนกลยุทธ์  
(Strategic Planning) 

๖ การโคช้ (Coaching) สำหรับผู้บริหารระดับ
ต้น 
 

- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถแนะนำให้ 
  ผู้อื่นได้บรรลุผล สง่เสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  และการทำงาน 

พนักงานกลุ่ม Pre-Position ก.ย.๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ MC02 ความสามารถในการสื่อสาร 
และการถ่ายทอด  
(Communication and Policy  
Proficiency 



ลำดับ หลักสูตร/หัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความสอดคล้อง 

            สมรรถนะบ่งช้ีตามระดับความเชี่ยวชาญ (Functional Competency) 
๗ การรักษาวินัยตามกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร/การเขียนหนังสือ
ราชการ 

-  เพ่ือทราบประวัติ โครงสร้างองค์การ กฎระเบียบ
องค์กรและระเบียบที่กฎหมายกำหนด สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
ที่ได้รับการบรรจุใหม ่
 

ต.ค.๖๔ ๔๕,๐๐๐ FC02 ความรู้เก่ียวกับกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ (Regulation  
Knowledge) 

๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
  ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ  
  การบริหารสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   

พนักงาน/ลูกจ้าง  
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

มี.ค.๖๕ ๔๐,๐๐๐ FC10 ทักษะการบริหารการเงิน 
และงบประมาณ(Financial and  
Budget Management Skills) 
FC11 ทักษะการบริหารงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง(Procurement  
Management Skill 

๙ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) 

-  สร้างความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานเบื้องต้น 
   เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านการนำเสนอเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

พนักงาน/ลูกจ้าง  
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

เม.ย.๖๕ ๕๐,๐๐๐ FC14 การบริหารจัดการและพัฒนา 
ผลการปฏิบัติงาน (performance  
Management) 
FC24 การสื่อสารและการถ่ายทอด 
ความรู้ (Communication and  
Knowledge Transfer Skills) 

๑๐ ขับเคลื่อนองค์กรสูค่วามสำเร็จด้วย OKR : 
Objective and Key Result 

- วิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของ
บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นในองค์กรให้มีความ  

  สอดคล้องกัน 

พนักงาน/ลูกจ้าง  
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

พ.ค.๖๕            
๕๐,๐๐๐ 

FC14 การบริหารจัดการและ 
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Management Skills  
Development Performance) 

๑๑ Creative and Innovative Thinking - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าในในนวัตกรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรทั้งจาก
ภายในและภายนอก 

ผู้บริหาร/พนักงานทุกศูนย์/
พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

มค.๖๕ ๕๐,๐๐๐ - การพัฒนาทักษะและการจัดการ
ความรู้ ตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ อพวช.ปี๒๕๖๕-
๒๕๖๘ 

๑๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการทำแผน
บริหารความเสี่ยง 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนริหาร
ความเสี่ยง และจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ อพ. 

พนักงาน/ลูกจ้างทุกศูนย์/
พิพิธภัณฑ์ /สำนัก 

ก.ย.๖๕ ๕๐,๐๐๐  - FC 10 ทักษะการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

- Core Business Enables ด้าน 
RM & IC 

 
 



ลำดับ หลักสูตร/หัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ความสอดคล้อง 

            หลักสูตรที่กฎหมายกำหนด 
  ๑๓ การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี ๒๕๖๕ 
- เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมดับเพลิงและ 
  ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับบุคลกร 

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง 
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 
รับจ้างปฏิบัติงานให้ อพ   

ก.ค..๖๕          
๑๐๐,๐๐๐ 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การป้องกันและระงับอคัคีภัย 

๑๔ ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำ
ผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) 

-  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ความขัดแย้ง 
   ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและองค์กรได้ 

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง 
ทุกศูนย์/พิพิธภัณฑ์/สำนัก 

 ส.ค.๖๕            
๓๐,๐๐๐ 

FC07 จริยธรรมและความซื่อสัตย์  
(Ethics and Integrity) 
การประเมินระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม 
ระบบ ITA โดย ปปช. 

หมายเหตุ : หลักสูตรและวิธีการอบรม อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ (Online, Onsight) รวม ๑,๗๙๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ลำดับ หลักสูตร/หัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา งบประมาณ (บาท) 
Public Training  

๑ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
ผู้บริหาร * CG 

- เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ      
โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดย
คำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหารระดับสูง ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ *SP 
 
 

- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการคิดเชิงกล
ยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและ
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์/สำนัก ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๕๐,๐๐๐ 

๓ หลักสูตร HR for Non HR * HCM - สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารงานบุคคล
ให้กับผู้บริหาร 

ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์/สำนัก ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๑๐๐,๐๐๐ 

๔ หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง 
* CG 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ ผู้บริหาร ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 

๕ SEPA Overview 
(Core Business Enables) 
 
 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ 
องค์ประกอบของระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) และแนวทางการพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์ SEPA และปัจจัยแห่งความสำเร็จตาม
แบบ SEPA 

ผู้บริหารระดับสูง ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๕๐,๐๐๐ 

๖ หลักสูตรการกำหนดนโยบายและระเบียบ
ข้อบังคับด้านไอซีที *DT 

- เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัล
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
และ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ผู้บริหาร/พนักงานที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรม
กำหนด 

๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗๐๐,๐๐๐ 
 


