๑

แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 ช่องทางการเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการในสั งกัดหน่วยงาน/กลุ่ มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/ส านักงานจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
จานวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย
๑.๑ หลักสูตรทักษะดิจิทัล เรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของสานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิทัล เป็นต้น) และได้สอบผ่าน
หลักสูตรการเรีย นรู้ทางระบบการพัฒ นาข้าราชการด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-Learning) อย่า งน้อ ย
๑ หลักสูตร หรือเรียนหลักสูตรทักษะดิจิทัลทั้ง ๒ หลักสูตร
๑.๒ หลักสูตรทั่วไป เรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของสานักงาน ก.พ. และได้สอบผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ทางระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
ทั้งนี้ การเข้าเรียนผ่านระบบเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
การผ่านหลักสูตรนั้น ๆ ระยะเวลาที่ต้องศึกษาให้ครบเต็มจานวนเวลาที่กาหนด เงื่อนไขการผ่านแบบทดสอบ
และระยะเวลาที่สามารถจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้ละเอียดครบถ้วน
๒. เกณฑ์การนับจานวนผู้ผ่านการเรียน
๒.๑ เกณฑ์การนับ จานวนผู้ผ่านการเรียนจะต้อ งประกอบด้ว ย ๑ คน : อย่างน้อย ๒ หลักสูต ร
ตามข้อ ๑ (หลักสูตรทักษะดิจิทัล ๒ หลักสูตร หรือหลักสูตรทักษะดิจิทัล ๑ หลักสูตรและหลักสูตรวิชาทั่วไป
๑ หลักสูตร : ๑ คน)
๒.๒ การพิจารณาจากผลส าเร็จจากประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลั กสูตรการเรียนรู้ด้ว ย
ตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จะเป็นหลักฐานการเรียนรู้ และพิมพ์เอกสารรับรองได้จาก
ระบบภายใน ๓ วัน หลัง อบรมผ่า นตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนด ได้ตั้ง แต่บัด นี้จ นถึง วัน ที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๕ (วันสิ้นสุดรอบการประเมิน)
๒.๓ จ านวนข้ าราชการในสั ง กัด หน่ว ยงาน/กลุ่ มยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาภาค/ส านักงานจัง หวั ด
สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยทั้ง หมด คือ จานวนข้า ราชการที่ป ฏิบัติร าชการจริง ทั้ง หมดที่สัง กัด
หน่วยงานนั้น ๆ (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) และให้รวมถึงข้าราชการที่มาช่วยราชการในหน่วยงานเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นด้วย
๓. สูตรการคานวณ/เกณฑ์การให้คะแนน
สูตรการคานวณ :
จานวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/สานักงานจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรฯผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
จานวนข้าราชการในสังกัดหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/สานักงานจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด

X 100

๒
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
๑
ร้อยละ ๒๕
๒
ร้อยละ ๓๐
๓
ร้อยละ ๓๕
๔
ร้อยละ ๔๐
๕
ร้อยละ ๔๕

รายละเอียด

๔. การรายงานข้อมูลผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารให้สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้
๔.๑ แบบรายงานจานวนข้าราชการหน่วยงาน/กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/สานักงานจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕) ตามเอกสาร
ที่แนบ และสาเนาประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ
ส่งมาให้กับสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔.๒ จัดทาแบบรายงานตามข้อ ๔.๑ ในรูปแบบไฟล์ Excel และสาเนาประกาศนียบัตรฯ ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ stabundamrong@gmail.com
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์ สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html หัวข้อ e-Learning
--------------------------------------------

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สาหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานจานวนข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (หน่วยงานในสังกัด สป.) ทีเ่ ข้ารับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕)
หน่วยงาน……………………………………………………….
๑. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕* จำนวน ………….. คน
๒. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ของสำนักงำน ก.พ. หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล
จำนวน.........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด

ที่ เลขบัตรประชาชน

ชือ่ - ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตร/วิชาทีเ่ รียน

กลุม่ งาน

หลักสูตรทัว่ ไป

หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

วันทีผ่ ่านหลักสูตร
(ตามประกาศฯ)
หลักสูตรทัว่ ไป
หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

ช่วยราชการ

ผูร้ ำยงำนข้อมูล**
ชือ่ - ชือ่ สกุล........................................................................................... ตำแหน่ง.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................
ลงชือ่ ..............................................................................ผูร้ ับรองข้อมูล***
(..................................................................................)
วันที.่ .................................................................
หมายเหตุ : * จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถึง จำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบตั ิรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกัดหน่วยงำน ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่หน่วยงำนในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจำนวนข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งให้มำช่วยรำชกำรที่หน่วยงำนเป็นกำรประจำ
เกินกึง่ หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งข้ำรำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรหน่วยงำน และข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดที่มำช่วยรำชกำรหน่วยงำน
** ผู้รำยงำนข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำนวยกำร /หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หรือเทียบเท่ำ
*** ผู้รับรองข้อมูล ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยงำน

แบบรายงานจานวนข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) ทีเ่ ข้ารับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕)
กลุม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค……………………………………………………….
๑. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕* จำนวน ………….. คน
๒. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ของสำนักงำน ก.พ. หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล
จำนวน.........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด

ที่ เลขบัตรประชาชน

ชือ่ - ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

กลุม่ งาน

หลักสูตร/วิชาทีเ่ รียน
หลักสูตรทัว่ ไป

หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

วันทีผ่ ่านหลักสูตร
(ตามประกาศฯ)
หลักสูตรทัว่ ไป
หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

ช่วยราชการ

ผูร้ ำยงำนข้อมูล**
ชือ่ - ชือ่ สกุล........................................................................................... ตำแหน่ง.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................
ลงชือ่ ..............................................................................ผูร้ ับรองข้อมูล***
(..................................................................................)
วันที.่ .................................................................
หมายเหตุ : * จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถึง จำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบตั ิรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกัดกลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่กลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจำนวนข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งให้มำช่วยรำชกำรที่กลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเป็นกำรประจำ
เกินกึง่ หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งข้ำรำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค และข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดที่มำช่วยรำชกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค
** ผู้รำยงำนข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำนวยกำร /หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป หรือเทียบเท่ำ
*** ผู้รับรองข้อมูล ได้แก่ หัวหน้ำหน่วยงำน

แบบรายงานจานวนข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สานักงานจังหวัด) ทีเ่ ข้ารับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕)
สานักงานจังหวัด……………………………………………………….
๑. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕* จำนวน ………….. คน
๒. จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำน “ระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)” ของสำนักงำน ก.พ. หรือ อืน่ ๆ ในกรณีหลักสูตรทักษะดิจิทัล
จำนวน.........................คน คิดเป็นร้อยละ.......................ของข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด

ที่ เลขบัตรประชาชน

ชือ่ - ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

กลุม่ งาน

หลักสูตร/วิชาทีเ่ รียน
หลักสูตรทัว่ ไป

หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

วันทีผ่ ่านหลักสูตร
(ตามประกาศฯ)
หลักสูตรทัว่ ไป
หลักสูตรทักษะดิจทิ ลั

ช่วยราชการ

ผูร้ ำยงำนข้อมูล**
ชือ่ - ชือ่ สกุล........................................................................................... ตำแหน่ง.......................................................................... โทรศัพท์.............................................................
ลงชือ่ ..............................................................................ผูร้ ับรองข้อมูล***
(..................................................................................)
วันที.่ .................................................................
หมายเหตุ : * จำนวนข้ำรำชกำรในสังกัดทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หมำยถึง จำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบตั ิรำชกำรจริงทั้งหมดในสังกัดสำนักงำนจังหวัด ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่สำนักงำนจังหวัดในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ และรวมจำนวนข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งให้มำช่วยรำชกำรสำนักงำนจังหวัดเป็นกำรประจำ
เกินกึง่ หนึ่งของรอบกำรประเมินดังกล่ำว ทั้งข้ำรำชกำร สป . ที่มำช่วยรำชกำรสำนักงำนจังหวัด และข้ำรำชกำรต่ำงสังกัดที่มำช่วยรำชกำรสำนักงำนจังหวัด
** ผู้รำยงำนข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
*** ผู้รับรองข้อมูล ได้แก่ หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด

