






๑ 

 

แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 
 ช่องทางการเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
 ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
จ านวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑.๑ หลักสูตรทักษะดิจิทัล เรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของส านักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิทัล เป็นต้น) และได้สอบผ่าน
หลักสูตรการเรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) อย่างน้อย 
๑ หลักสูตร หรือเรียนหลักสูตรทักษะดิจิทัลท้ัง ๒ หลักสูตร 
 ๑.๒ หลักสูตรทั่วไป เรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของส านักงาน ก.พ. และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) 
  ทั้งนี้ การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
การผ่านหลักสูตรนั้น ๆ ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้ครบเต็มจ านวนเวลาที่ก าหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ
และระยะเวลาที่สามารถจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้ละเอียดครบถ้วน  
 
 ๒. เกณฑ์การนับจ านวนผู้ผ่านการเรียน 
 ๒.๑ เกณฑ์การนับจ านวนผู้ผ่านการเรียนจะต้องประกอบด้วย ๑ คน : อย่างน้อย ๒ หลักสูตร 
ตามข้อ ๑ (หลักสูตรทักษะดิจิทัล ๒ หลักสูตร หรือหลักสูตรทักษะดิจิทัล ๑ หลักสูตรและหลักสูตรวิชาทั่วไป                
๑ หลักสูตร : ๑ คน) 
 ๒.๒ การพิจารณาจากผลส าเร็จจากประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จะเป็นหลักฐานการเรียนรู้ และพิมพ์เอกสารรับรองได้จาก
ระบบภายใน ๓ วัน หลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนด ได้ตั ้งแต่บัดนี้จนถึงวันที ่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๕ (วันสิ้นสุดรอบการประเมิน) 
 ๒.๓ จ านวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด คือ จ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติราชการจริงทั ้งหมดที่สังกัด
หน่วยงานนั้น ๆ (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รวมถึงข้าราชการที่มาช่วยราชการในหน่วยงานเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นด้วย 
 
 ๓. สูตรการค านวณ/เกณฑ์การให้คะแนน 
สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 

                 จ านวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด  
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรฯผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

                 จ านวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด  
                                          ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด 

X 100  



๒ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน รายละเอียด 

๑ ร้อยละ ๒๕ 
๒ ร้อยละ ๓๐ 
๓ ร้อยละ ๓๕ 
๔ ร้อยละ ๔๐ 
๕ ร้อยละ ๔๕ 

 
 ๔. การรายงานข้อมูลผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
 ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารให้สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 ๔.๑ แบบรายงานจ านวนข้าราชการหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕) ตามเอกสาร
ที่แนบ และส าเนาประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ           
ส่งมาให้กับสถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๔.๒ จัดท าแบบรายงานตามข้อ ๔.๑ ในรูปแบบไฟล์ Excel และส าเนาประกาศนียบัตรฯ ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ stabundamrong@gmail.com  
 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์ สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html หัวข้อ e-Learning 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทาง          
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ส าหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 









๑. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕*  จ ำนวน ………….. คน

๒. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning)” ของส ำนกังำน ก.พ.  หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล

   จ ำนวน.........................คน  คิดเปน็ร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด

หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั

ชือ่ - ชือ่สกลุ........................................................................................... ต ำแหนง่.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................

(..................................................................................)

แบบรายงานจ านวนขา้ราชการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (หน่วยงานในสงักัด สป.) ทีเ่ขา้รับการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) 

รอบการประเมนิวันที ่๑ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมนิที ่๑/๒๕๖๕)

หน่วยงาน……………………………………………………….

ผู้รำยงำนข้อมูล** 

           ลงชือ่..............................................................................ผู้รับรองข้อมลู***

หลกัสตูร/วิชาทีเ่รียน
กลุม่งานชือ่ - ชือ่สกุลเลขบตัรประชาชนที่

วันทีผ่่านหลกัสตูร 

(ตามประกาศฯ)ต าแหน่ง

ชว่ยราชการ

              *** ผู้รับรองขอ้มูล ได้แก ่หวัหน้ำหน่วยงำน

หมายเหต ุ: * จ ำนวนขำ้รำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถงึ จ ำนวนขำ้รำชกำรที่ปฏบิติัรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกดัหน่วยงำน ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                  เกนิกึง่หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งขำ้รำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรหน่วยงำน และขำ้รำชกำรต่ำงสังกดัที่มำช่วยรำชกำรหน่วยงำน

                  ซ่ึงเปน็ผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏบิติัรำชกำรที่หน่วยงำนในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจ ำนวนขำ้รำชกำรที่มีค ำส่ังใหม้ำช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนเปน็กำรประจ ำ 

วันที.่.................................................................

              ** ผู้รำยงำนขอ้มูล ได้แก ่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร /หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หรือเทียบเท่ำ



๑. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕*  จ ำนวน ………….. คน

๒. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning)” ของส ำนกังำน ก.พ.  หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล

   จ ำนวน.........................คน  คิดเปน็ร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด

หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั

ชือ่ - ชือ่สกลุ........................................................................................... ต ำแหนง่.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................

(..................................................................................)

แบบรายงานจ านวนขา้ราชการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (กลุม่ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค) ทีเ่ขา้รับการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) 

รอบการประเมนิวันที ่๑ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมนิที ่๑/๒๕๖๕)

กลุม่ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค……………………………………………………….

ผู้รำยงำนข้อมลู** 

           ลงชือ่..............................................................................ผู้รับรองข้อมลู***

หลกัสตูร/วิชาทีเ่รียน
กลุม่งานชือ่ - ชือ่สกุลเลขบตัรประชาชนที่

วันทีผ่่านหลกัสตูร 

(ตามประกาศฯ)ต าแหน่ง

ชว่ยราชการ

              *** ผู้รับรองขอ้มูล ได้แก ่หวัหน้ำหน่วยงำน

หมายเหต ุ: * จ ำนวนขำ้รำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถงึ จ ำนวนขำ้รำชกำรที่ปฏบิติัรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกดักลุ่มยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำค ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                  เกนิกึง่หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งขำ้รำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรกลุ่มยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำค และขำ้รำชกำรต่ำงสังกดัที่มำช่วยรำชกำรกลุ่มยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำค

                  ซ่ึงเปน็ผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏบิติัรำชกำรที่กลุ่มยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำคในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจ ำนวนขำ้รำชกำรที่มีค ำส่ังใหม้ำช่วยรำชกำรที่กลุ่มยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำคเปน็กำรประจ ำ 

วันที.่.................................................................

              ** ผู้รำยงำนขอ้มูล ได้แก ่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร /หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หรือเทียบเท่ำ



๑. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕*  จ ำนวน ………….. คน

๒. จ ำนวนข้ำรำชกำรในสังกดัที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Learning)” ของส ำนกังำน ก.พ.  หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล

   จ ำนวน.........................คน  คิดเปน็ร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกดัทั้งหมด

หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั หลกัสตูรทัว่ไป หลกัสตูรทกัษะดจิทิลั

ชือ่ - ชือ่สกลุ........................................................................................... ต ำแหนง่.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................

              *** ผู้รับรองขอ้มูล ได้แก ่หวัหน้ำส ำนักงำนจงัหวดั

หมายเหต ุ: * จ ำนวนขำ้รำชกำรในสังกดัทั้งหมด ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถงึ จ ำนวนขำ้รำชกำรที่ปฏบิติัรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกดัส ำนักงำนจงัหวดั ณ วนัที่ ๓๑  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                  เกนิกึง่หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งขำ้รำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรส ำนักงำนจงัหวดั และขำ้รำชกำรต่ำงสังกดัที่มำช่วยรำชกำรส ำนักงำนจงัหวดั  

                  ซ่ึงเปน็ผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏบิติัรำชกำรที่ส ำนักงำนจงัหวดัในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจ ำนวนขำ้รำชกำรที่มีค ำส่ังใหม้ำช่วยรำชกำรส ำนักงำนจงัหวดัเปน็กำรประจ ำ 

วันที.่.................................................................

              ** ผู้รำยงำนขอ้มูล ได้แก ่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

(..................................................................................)

แบบรายงานจ านวนขา้ราชการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (ส านักงานจงัหวัด) ทีเ่ขา้รับการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) 

รอบการประเมนิวันที ่๑ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมนิที ่๑/๒๕๖๕)

ส านักงานจงัหวัด……………………………………………………….

ผู้รำยงำนข้อมูล** 

           ลงชือ่..............................................................................ผู้รับรองข้อมลู***

หลกัสตูร/วิชาทีเ่รียน
กลุม่งานชือ่ - ชือ่สกุลเลขบตัรประชาชนที่

วันทีผ่่านหลกัสตูร 

(ตามประกาศฯ)ต าแหน่ง

ชว่ยราชการ


