
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรม หลกัสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
.............................................. 

1. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
1.1 สมัครอีเมล์กระทรวงพาณิชย์ (@moc.go.th) เพื่อเข้าใช้งานระบบ MOC e-Learning  
1.2 กรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในระบบ MOC e-Learning ของกระทรวงพาณิชย ์
1.3 เรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ภายในวันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 โดยประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

•  หลักสูตร “ภารกิจกระทรวงพาณิชย์” ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
•  หลักสูตร “MOC Marketing : การขายในยุค New normal” ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
•  หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ” ของสำนักงาน ก.พ. 

หมายเหตุ หากหัวข้อวิชาที่ สจบ.กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเรียนก่อนหน้าแล้ว สามารถนำใบประกาศที่ได้รับ ส่งให้ สจบ. ได้เลย โดยไม่ต้องเข้าเรียนซ้ำ 

 โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้าไปท่ี https://pcni.moc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลกัสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 
34 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี่นายอภนิัทธ์ เชาว์หมื่นไวย โทรศัพท์มือถือ 089 660 7474 

2.  การเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 9 มิ.ย. 65 
2.1 การลงเวลาเข้าเรียนรายวิชา ต้องลงเวลา ผ่าน google form วันละ 2 ช่วงเวลา ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ดังนี้ 
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. 
2.2  การ Login เข้า Join Zoom Meeting เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี ้

-  ตั้งช่ือ พร้อมบอกตัวย่อของหน่วยงาน ตัวอย่าง สุปวีร์ (สป.) / นครินทร์ (สพจ.จันทบุรี) เป็นต้น 
- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ปิดไมโครโฟนก่อน และขณะที่มีการเรียนการสอน หากมีข้อซักถาม ให้กดปุ่ม Participants เลือก 

Raise Hand (ยกมือ) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบทราบ และดำเนินการเปิดไมโครโฟน 
-  ระหว่างการฝึกอบรม ให้ผู้เข้าอบรมเปิดกล้องตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบจำนวนเวลาเข้าเรียน ไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพ

แทนตัวบุคคล โดยสามารถปิดกล้องได้เวลาพักเบรค และเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่าน
ทางข้อความ chat ในโปรแกรม Zoom  

2.3 การขาด การลา ระหว่างการฝึกอบรม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และส่งใบลาตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการ สจบ. ทั้งนี้ กรณีที่ขอลาเพื่อไปปฏิบัติราชการต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น 
(สามารถขาดได้ 9 ช่ัวโมง) 

2.4 การทำแบบประเมินรายวิชา ให้ดำเนินการภายใน 1 ช่ัวโมง หลังการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการฝึกอบรม (งานกลุ่ม) 
  มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 5 กลุ่ม และให้แบ่งหน้าท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยดำเนินการได้ดังนี ้

3.1 กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ กลุ่มละ 3-4 วิชา (ตามที่ได้รับมอบหมาย) โดยใหผู้้แทนนำเสนอ 2 - 3 คน ใช้เวลา 5 - 10 
นาที ต่อกลุ่ม ในวันถัดไปของการบรรยาย และทำรายงานสรุป (เฉพาะวิชาที่ได้รับมอบหมาย) วิชาละ 1 - 2 หน้า A4 ส่งทางอีเมล์ 
tr.pcni.moc@gmail.com ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565   

3.2 มอบหมายผู้แทนกลุ่ม เป็นผู้กล่าวแนะนำ และกล่าวขอบคุณวิทยากร  
3.3 มอบหมายผู้แทนกลุ่ม ต้ังคำถามสอบถามวิทยากร อย่างน้อย 2 คำถาม : วิชา 

4. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
4.1 ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ก่อนเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 2  
4.2  ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับฟังการบรรยายในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ผ่าน

ระบบ Zoom ระหว่างวันท่ี 30 พ.ค. – 9 มิ.ย.65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
4.3 ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้หลัง (Post test) การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และต้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมในช่วงที่ 3 กิจกรรม/ฝึกปฏิบัติ จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 
4.4 ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 

5. หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
5.1 ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบประเมินความคุ้มค่า ภายใน 1 เดือน หลังการฝึกอบรม 
5.2 การประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน ภายใน 3 เดือน หลัง

การฝึกอบรม 
หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี่นางสาวสุปวีร์ แกว้ไทย โทรศัพทม์ือถอื 080 061 3531 หรือ 7018 (ภายใน) 

https://pcni.moc.go.th/
mailto:tr.pcni.moc@gmail.com%20ภายใน

