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ระบุชื่อสมรรถนะ (Core, Functional, Technical 
Competency) และทักษะดิจิทัล  พิจำรณำจำก GAP 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร PMS ปี 2565
หรือกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรและ
ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล

• หมำยเหตุ : กำรพัฒนำตนเอง บุคลำกรต้องเลือกหลักสูตรจำกแผนกำรเรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรออนไลน์
(Training Roadmap for E-Learning) อย่ำงน้อย 3 หลักสูตร



เครื่องมอืการพัฒนา
(Learning Model 70 : 20 : 10)

สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การติดตามแม่แบบ 
(Job Shadow) 

เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ผ่านการติดตามการ
ท างานกับผู้เชี่ยวชาญ เป็นเทคนิคการสร้างและท า
ตามอย่างแม่แบบ ท่ีเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระยะส้ัน 
ไม่ต้องลงทุนมากนัก อาศัยแม่แบบท่ีดีท่ีสามารถ
แสดงตัวอย่ างให้พนักงานผู้ติดตามรับรู้ และ
เลียนแบบได้ในระยะเวลาท างานปกติ



สัดส่วน
กิจกรรมการ
เรียนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การมอบหมาย
งานพิเศษ 

(Job Assignment)

เป็นเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะท่ีเน้นการท างานจริงตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยการมอบหมายงาน
ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังน้ี

❑ 1. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
เป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการท่ีเน้นออกแบบลักษณะงาน 
เป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ เน้นให้บุคลากรเกิด   
ความช านาญในงานท่ีหลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบ
ในงานตนเอง (Task Identity) เป็นลักษณะงานท่ีมีความส าคัญ 
(Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานน้ันด้วยตนเอง 
(Autonomy) และการได้รับข้อมูลป้อนกับ จากผู้บังคับบัญชา 
(Feedback) เป็นระยะ การเพ่ิมคุณค่าในงานเป็นการเพ่ิมงาน
ชนิดเดียวกันให้มีคุณค่างานมากขึ้น เป็นงานท่ียากและท้าทาย 
มากขึ้น ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความคิดอย่างเป็นระบบในการท างานมากขึ้น



สัดส่วน
กิจกรรมการ
เรียนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การมอบหมาย
งานพิเศษ 

(Job Assignment)

❑ 2. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอีกเครื่องมือหน่ึง        
โดยมุ่งเน้นการมอบหมายปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นด้วย
ลักษณะงานท่ีมีมูล ค่างาน (Job Value) ไม่แตกต่างไปจาก
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของ
งานท่ีรับผิดชอบจะเพ่ิมหรือขยายขอบเขตขึ้น เน้นการเพ่ิม
ทักษะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือบริหารงานท่ีมีปริมาณมาก
ขึ้นกว่าเดิม (ทักษะการวางแผนงาน / บริหารเวลา / แก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ / บริหารทีมงาน / สอนและพัฒนา
ทีมงาน)



สัดส่วน
กิจกรรมการ
เรียนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การมอบหมาย
โครงการพิเศษ

(Project Assignment)

เป็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีท าได้ท้ังในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ซ่ึงการมอบหมาย
โครงการรายบุคคลเป็นการมอบหมายโครงการให้บุคลากรคน
ใดคนหน่ึงด าเนินการจัดท าเป็นโครงการท่ีมีขอบเขตไม่กว้าง
มาก ระยะเวลาในการด าเนินงานส้ัน และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก 
แตกต่างกับการมอบหมายโครงการเป็นกลุ่มซ่ึงเป็นการ
มอบหมายโครงการให้บุคลากรท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือ
ต่างหน่วยงานกันร่วมกันจัดท าโครงการท่ีมีขอบเขตโครงการ
กว้าง มีงานท่ีต้องรับผิดชอบมาก รวมถึงเป็นโครงการท่ีต้อง
อาศัยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย ท้ังน้ี การ
มอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว 
ผู้บังคับบัญชาต้องก าหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจน ในการบริหาร
โครงการท่ีก าหนดขึ้นให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของโครงการเป็นระยะ 
การมอบหมายโครงการจะไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation)

เป็นการสับเปล่ียนหมุนเวียนให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีอ่ืน เน้นไป
ท่ีการเปล่ียนงาน โดยต าแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ได้รับยังคงเหมือนเดิมงานท่ีหมุนเวียนอาจอยู่ในส่วนใดของโครงสร้าง
องค์กรก็ได้ เช่น การหมุนเวียนภายในกลุ่ม หรือระหว่างหน่วยงาน

การดูงาน
นอกสถานท่ี 
(Site Visit)

เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหน่ึง โดยมอบหมายให้
บุคลากรไปสังเกตเหตุการณ์ การกระท าหรือบุคคลท่ีต้องการในสถานท่ี
เฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงการดูงานนอกสถานท่ีมักนิยมใช้กับบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานในเชิงบริหาร (หัวหน้างานขึ้นไป) เป็นการดูงานท่ีมีขอบเขต
งานท่ีรับผิดชอบเหมือนกันหรือเป็นการดูงานจากลักษณะงานท่ีต้อง
ท างานร่วมด้วย การดูงานนอกสถานท่ีมีวัตถประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้
เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เห็นรูปแบบการท างานท่ีเป็น Best Practice 
เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีดีจากองค์กรภายนอก ซ่ึงวิธีการ
ดังกล่าวน้ีจะท าให้บุคลากรสามารถน าแนวคิดท่ีได้รับจากการดูงาน
ภายนอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารรถ
ตนเอง อีกท้ังบุคลากรยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น ซ่ึงการดูงานนอกสถานท่ีโดยท่ัวไป
จะประกอบไปด้วยการดูงานภายในประเทศ และดูงานในต่างประเทศ



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
70

การฝึกปฏบิตัิ
งานจริง

(On the Job 
Training)

เป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีมี ลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัว        
โดยผู้สอนงานจะสามารถชี้แนะ ส่ังสอน ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิค
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรได้โดยตรง โดยการพัฒนาบุคลากรจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) ซ่ึงการพัฒนารูปแบบน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี
❑ 1. แบบไม่มีการวางแผน/ไม่ เป็นทางการ โดยส่วนมากจะไม่มี        
การก าหนดให้ใครท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนอย่างชัดเจน ไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า และไม่มีการบันทึกผลของการฝึกสอนอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้
บุคลากรใช้ประสบการณ์และทดลองท าเอง
❑ 2. แบบมีแบบแผน/เป็นทางการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีท าหน้าท่ี
การสอน โดยจะมีการวางแผน การสอนงาน ท้ังเน้ือหา ขั้นตอน 
แผนงานและการประ เ มินผล ล าดับขั้นตอนตามแผนการสอน           
และระบุขั้นตอนส าคัญท่ีต้องเน้นย ้า มีการประเมินผลด้วยหลักเกณฑ์        
ท่ีชัดเจน และจัดเก็บเป็นบันทึก รูปแบบ เน้ือหา วิธีการปฏิบัติและบันทึก
ท่ีใช้ในการสอนงานถูกจัดเก็บ และทบทวนตามความเหมาะสม



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
20

การสอนงาน 
(Coaching)

เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหน่ึงท่ีน ามาใช้พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนงานใช้เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว       
ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ท่ีวางแผนไว้เป็นอย่างดี ท าการสอนให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดขึ้น จนกระท่ังสามารถฝึกให้พนักงาน
ปฏิบัติงานตามท่ีสอนให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ โดยการสอนงาน
มักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล ซ่ึงต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ัน การสอนงานจึงเป็นเทคนิคในการพัฒนาบุคลากร          
หรือลูกน้องของตนเอง

การเป็นพ่ีเล้ียง 
(Mentoring)

เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ 
เสริมสร้างความเข้าใจในองค์กร โดยอาศัยการปลูกฝัง ถ่ายทอดจาก
คนหน่ึง ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) ไปสู่อีกคนหน่ึงซ่ึงท าหน้าท่ี
เป็นน้องเล้ียง (Mentee)



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
20

การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/
Seminar)

เป็นการพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม           
การแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงทักษะในการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สามารถน าแนวคิดท่ีได้จากการประชุมมาปรับ
ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

การให้ค าปรึกษา 
(Consulting) 

เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมักใช้ในการแก้ไขปัญหา      
ท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน ซ่ึง
ผู้ บังคับบัญชาก าหนดแนวทางแก้ ไขปัญหาท่ี เหมาะสมร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ โดยผู้ให้ค าปรึกษาแนะน ามักเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ
พิเศษในเรื่องน้ันๆ



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
20

การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/
Seminar)

เป็นการพัฒนาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม           
การแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงทักษะในการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สามารถน าแนวคิดท่ีได้จากการประชุมมาปรับ
ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน

การให้ค าปรึกษา 
(Consulting) 

เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมักใช้ในการแก้ไขปัญหา      
ท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน ซ่ึง
ผู้ บังคับบัญชาก าหนดแนวทางแก้ ไขปัญหาท่ี เหมาะสมร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ โดยผู้ให้ค าปรึกษาแนะน ามักเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ
พิเศษในเรื่องน้ันๆ



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
20

การเป็นวิทยากร
ในหน่วยงาน 
(In-House 
Instructor)

เป็นอีกหน่ึงวิธีการท่ีใช้ในกาพัฒนาบุคลากร เน่ืองด้วยการเป็นวิทยากร
ได้น้ัน ต้องมีความรู้ ทักษะ และความช านาญ รวมท้ังประสบการณ์        
ใน เรื่ อง ใด เรื่ องห น่ึง  และพร้อม ท่ีจ ะถ่ ายทอดใ ห้กับ บุคลากร 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมี
ความช านาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานท าหน้าท่ีเป็น
วิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูดความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติให้กับบุคลากร ซ่ึงการส่งเสริมในเรื่องน้ีจะเป็นการสร้างให้
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป



สัดส่วน
กิจกรรม
การเรยีนรู้

รายละเอยีด

การเรียนรู้แบบ 
10

การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(Self-Learning) 
ผ่านหลักสูตร
E-Learning

เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่าน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และส่ือต่างๆ ท่ีต้องการได้ ซ่ึงวิธีการน้ีเหมาะสมกับ
บุคลากรท่ีชอบเรียนรู้และพัฒนาเองอยู่เสมอ ซ่ึงสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียน E-Learning ท้ังตามท่ีกรมก าหนด และตามท่ี
จัดหามาเองได้

การฝึกอบรม 
(Classroom 
Training)

เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และความช านาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และเปล่ียนพฤติกรรมไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด



แผนการเรยีนรูผ้า่นหลกัสูตรออนไลน ์
(Training Roadmap for E-Learning) 

บุคลากรแรกบรรจุ/เริม่ปฏบิตังิาน
ข้าราชการ : ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต ่ากว่า

ประเภทหลกัสูตร หลักสูตร

หลักสูตรในระบบ DDC Academy

หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
ภาร กิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ ของ
กรมควบคุมโรค

❑ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561 - 2580)
❑ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
❑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

หลักสูตรในระบบ OCSC Learning Portal

การพัฒนาองค์ความรู้ ❑ KD01 สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน
❑ KD04 การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
❑ KD06 วินัยและจรรยาข้าราชการ

การพัฒนากรอบความคิด ❑ MS04 การสร้าง Growth Mindset เพ่ือผลส าเร็จของชีวิตและงาน
❑ MS06 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี



แผนการเรยีนรูผ้า่นหลกัสูตรออนไลน ์
(Training Roadmap for E-Learning) 

บุคลากรแรกบรรจุ/เริม่ปฏบิตังิาน
ข้าราชการ : ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
พนักงานราชการ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต ่ากว่า

ประเภทหลกัสูตร หลักสูตร

หลักสูตรในระบบ OCSC Learning Portal

ทักษะเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้น า ❑ SL02 การส่ือสารและการประสานงาน
❑ SL03 การคิดเพ่ือประสิทธิผลของงาน
❑ SL04 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
❑ SL07 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill)
❑ SL10 การวางแผนกลยุทธ์
❑ SL29 การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน

ทักษะดิจิทัล ❑ DS01 Data Visualization
❑ DS08 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล

ทักษะด้านภาษา ❑ LS01 ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
❑ LS02 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ



แผนการเรยีนรูผ้า่นหลกัสูตรออนไลน ์
(Training Roadmap for E-Learning) 

บุคลากรทีม่ปีระสบการณ/์บทบาทหวัหน้างาน
ข้าราชการ : ช านาญงาน/ช านาญการ
พนักงานราชการ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า

ประเภทหลกัสูตร หลักสูตร

หลักสูตรในระบบ DDC Academy

หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
ภ า ร กิ จ  น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์         
ของกรมควบคุมโรค

❑ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561 - 2580)
❑ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
❑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

หลักสูตรในระบบ OCSC Learning Portal

การพัฒนาองค์ความรู้ ❑ KD12 Project Management ส าหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
❑ KD13 การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
❑ KD28 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุค Post New Normal

การพัฒนากรอบความคิด ❑ MS04 การสร้าง Growth Mindset เพ่ือผลส าเร็จของชีวิตและงาน
❑ MS06 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี



แผนการเรยีนรูผ้า่นหลกัสูตรออนไลน ์
(Training Roadmap for E-Learning) 

บุคลากรทีม่ปีระสบการณ/์บทบาทหวัหน้างาน
ข้าราชการ : ช านาญงาน/ช านาญการ
พนักงานราชการ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า

ประเภทหลกัสูตร หลักสูตร

หลักสูตรในระบบ OCSC Learning Portal

ทักษะเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้น า ❑ SL12 การสอนงาน (Coaching)
❑ SL16 การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ
❑ SL26 การออกแบบกระบวนการท างานและสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ
❑ SL28 ภาวะผู้น ากับความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
❑ SL31 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการวัดผลงาน
❑ SL33 การออกแบบกระบวนการใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะดิจิทัล ❑ DS02 Data Visualization 2
❑ DS08 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล

ทักษะด้านภาษา ❑ LS01 ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
❑ LS02 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ



แผนการเรยีนรูผ้า่นหลกัสูตรออนไลน ์
(Training Roadmap for E-Learning) 

บุคลากรอืน่ๆ
ลูกจ้างประจ า/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ ลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างโครงการ สสส.)

ประเภทหลกัสูตร หลักสูตร

หลักสูตรในระบบ DDC Academy

หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
ภ า ร กิ จ  น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์         
ของกรมควบคุมโรค

❑ ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2561 - 2580)
❑ การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
❑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0



ช่องทางการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ 

https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal

https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/



แบบฟอรม์แผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development Plan : IDP) 




