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การจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ ์

Experience Accumulation Framework 

E A F  

การประชมุชีแ้จงขยายผลระบบการบรหิารจดัการก าลงัคนคณุภาพ  

ส าหรบัราชการไทย เรือ่ง แนวทางการคดัเลอืกขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุน่ที ่13 
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• เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ 

ของกรอบการส่ังสมประสบการณ์  

• เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 

ทั้งในภาพรวมและรายบุคคลของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

วตัถุประสงค ์
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   Career plan ท่ีตอบค ำถำมว่ำ 

หำกจะกำ้วข้ึนส ู ่“ต ำแหน่งเป้ำหมำย” ตอ้งมีเสน้ทำง

ควำมกำ้วหนำ้อยำ่งไรบำ้ง 

หรอื ตอ้งหมนุเวียนไปท ำงำนในส ำนกั/กองใดบำ้ง

เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบกำรณท่ี์จ ำเป็น  

ตอ้งมีทกัษะ และควำมร ูอ้ะไรบำ้ง เพ่ือใหไ้ปส ู่

ต ำแหน่งเป้ำหมำยและสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง

เป้ำหมำยและปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

EAF คือ... 



Experience Accumulation Framework 

Experience Accumulation Framework- EAF คือ Career plan ท่ีตอบค ำถำมว่ำ 

หำกจะกำ้วข้ึนส ู ่“ต ำแหน่งเป้ำหมำย”  ตอ้งมีเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้อยำ่งไรบำ้ง 

หรอื ตอ้งหมนุเวียนไปท ำงำนในส ำนกั/กองใดบำ้งเพ่ือเกบ็เกี่ยวประสบกำรณท่ี์จ ำเป็น 

ตอ้งมีทกัษะ และควำมร ูอ้ะไรบำ้ง เพ่ือใหไ้ปส ูต่ ำแหน่งเป้ำหมำย 



ส านัก/กอง 

ส านัก/กอง 

ส านัก/กอง 

Experience Accumulation Framework 

ทกัษะ? 

อยูก่ีป่ี? 

ต าแหนง่เป้าหมาย 
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 สร้างขวัญและก าลังใจ 
 มีเส้นทางการพัฒนาที่
ชัดเจน  
มีความมั่นคงในสายอาชีพ 
สร้างความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนนิงานขององค์กร  

 โอกาสในการสื่อสารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบขอบเขต
ของงาน 
 ช่วยลดภาระงานประจ าวัน
ในการมอบหมายงาน 
 มีเวลาเพียงพอในการ
วางแผนงานด้านต่าง ๆ 
 สร้างตัวแทนในการท างาน
แทนหัวหน้างาน 

 สร้างระบบ/มาตรฐานในการ
พัฒนาบุคลากร 
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร 
 จูงใจคนเก่ง คนดี ให้อยู่ 
ในองค์กร 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมี EAF 

HiPPS หวัหนา้งาน องค์กร 



7 

ประเภทของกรอบ EAF 

กรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ์

ภำพรวม (EAF) 

กรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ์

รำยบคุคล (IEAF) 

 กรอบการพฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละต าแหน่ง  
 

กรอบภาพรวมท่ีแสดงเสน้ทางการพฒันาผ่านการหมุนเวยีนการปฏิบติังานตาม

ต าแหน่งเป้าหมายน้ัน ๆ  

 กรอบการพฒันาของขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละบุคคล  
 

 รายละเอียดของแผน ทิศทางการพฒันาและระยะเวลาของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั 
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ต าแหน่งเป้าหมาย 

1. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
(Specialist)  

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(Expert) 

3. ผู้บริหาร  
(Manager) 

 มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ด้าน 
 มีความสามารถในแต่ละด้านนัน้ ในระดับสูง (Advanced) 
 มีคุณสมบัตทิี่จะเป็นผู้มีความรอบด้าน ในงานวิชาการ หรือ
นโยบาย 

 มีความเชี่ยวชาญสูงเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเชิง
เทคนิค 
 มีความสามารถเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งสูงระดบัเปน็เลิศ 
(Benchmarked) 
 ความสามารถดังกล่าวได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ 
หรือสาธารณะ 

 มีศักยภาพในการบริหารจัดการ (Management) 
 มีความรู้รอบด้าน (Generalist) 
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ผ ูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำกรอบ EAF 

5. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  4. ผู้บังคบับัญชาระดับต้น 

3. ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

1. ผู้บริหารระดับสงู 

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 



 

ต าแหนง่และหนว่ยงานเปา้หมาย 

 

กรอบการสั่งสมประสบการณ์ ต าแหน่งเป้าหมาย.................... หน่วยงาน .................... 
 

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

ระดบัพืน้ฐาน 

(Fundamental) 

Training รวม ... ป ี

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

หน่วยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

Training 

ระดบัสงู 

(Advanced) 

รวม ... ป ี

หนว่ยงาน____ 

ระยะเวลา ____ 

ระดบัเปน็เลศิ 

(Benchmark) 

รวม ... ป ี

รวมทัง้หมด ... ป ี
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Source: Center for Creative Leadership (CCL)  

70-20-10 Model 
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จัดท ำกรอบกำรส่ังสมประสบกำรณ์ 

1. ก ำหนดหน่วยงำนที่
ตอ้งผ่ำนงำน จงึจะท ำให้

พฒันำสู่ต  ำแหน่ง
เป้ำหมำยได ้

2. พิจำรณำว่ำตอ้งผ่ำน
งำนในหน่วยงำนถึงใน
ระดบัใด เป็นระดบั 

Fundamental, 
Advanced หรือ 

Benchmarked และ
ก ำหนดหวัเรื่องควำมรู ้

งำนที่ตอ้งเรียนรู ้

3. ระบุตวับ่งช้ี
เชิงพฤตกิรรม
ที่จะใชว้ดั หรือ 
แสดงใหเ้ห็น
ถึงกำรบรรลุได้
ตำมระดบั

ควำมสำมำรถ  

4. ระบุระยะเวลำที่เหมำะสมใน
กำรผ่ำนงำนในหน่วยงำน ณ.
ระดบัควำมสำมำรถหน่ึงๆ 

5. ระบุผูส้อนงำน ใครคือ
ผูท้ี่เหมำะสมและมี

ศกัยภำพในกำรสอนงำน 

6. ระบุหลกัสูตรกำร
ฝึกอบรมที่เก่ียวเน่ือง
กบัวิชำชีพ หลกัสูตร
ใดที่จ  ำเป็นเพ่ือสรำ้ง
ฐำนควำมรูใ้หเ้พียงพอ
กบักำรปฎิบตังิำน 

7. ระบุงำนที่ควร
มอบหมำย ซ่ึงจะท ำให้

บรรลุไดถ้ึงระดบั
ควำมสำมำรถที่

มุ่งหวงั 

แบบฟอร์ม EAF 
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ขัน้ตอนกำรจดัท ำ 

     กรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ ์(EAF) 
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ขัน้ตอนกำรจดัท ำ 

     กรอบ EAF ภำพรวม 
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รวบรวมขอ้มูล 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อมูล 

เป้าหมาย
องค์กร 

ยุทธศาสตร ์

โครงสร้าง
องค์กร สถานการณ์

ก าลังคน 

บทบาทและ
หน้าที ่

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้บริหาร  
 ผู้อ านวยการส านัก/กอง  
 หัวหน้ากลุ่มงาน (Line Managers) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd7ob31OnKAhXNH44KHYtGAO8QjRwIBw&url=http://www.educationaldatamining.org/&psig=AFQjCNF2l1MzAayjnOvfEzTPl8qVhXrjYA&ust=1455072310427721
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พิจารณาร่างกรอบ EAF 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

จัดประชุมทุกส านักที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างกรอบ EAF 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จัดท าร่างกรอบ EAF 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vpzF4-nKAhUDcI4KHVYCA2IQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/341928/chair_cubicle_desk_job_man_monitor_office_working_icon&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNF8jcmKNWgOsi-V4fhLSHSlJW1zuQ&ust=1455076238611808
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4ZPR4-nKAhURCo4KHTqGAOAQjRwIBw&url=http://g2g3.digital/capabilities/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNFS80SE4lMFOUm2to5OHcJUwDU66A&ust=1455076262352134
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZkJzT5OnKAhWEHY4KHWFeDJUQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/240529/base_coordinate_coordinates_direction_find_folding_geo_gps_locate_location_map_marker_navigate_navigation_path_pin_plan_position_road_rout_route_scheme_tag_target_travel_unfold_icon&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNElhG0oXU1SCVTYWqoWOE3SDHm37Q&ust=1455076532494687
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สร้างภาพรวม 
เส้นทางหมุนเวียน 

1. ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายการพัฒนา 

2. ก าหนดเส้นทางการพัฒนา 

ตั้งค าถามว่า “หากมี HiPPS ทีม่ีอายุ
ราชการเพียง 1 ปี  

ท่านจะหมนุเวียนให้ข้าราชการท่านนั้นไป
ท างานในส านัก/กองใดบ้าง  

เพื่อสั่งสมประสบการณ์เพื่อด ารงต าแหน่ง
เป้าหมาย ภายในระยะเวลา 2-10 ปี”      

 สังเกต!!! 
“ระยะเวลา 2-10 ปี” ส าหรับการพัฒนา 
เป็นการค านวณระยะเวลาโดยรวม แต่ละ

ส่วนราชการอาจเพ่ิม หรือลด 
ตามลักษณะงานของต าแหน่งเป้าหมาย  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjL6s5enKAhULc44KHVRYDSwQjRwIBw&url=https://nelioabtesting.com/powerful-analytics/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNEwLt3_aZ5TgkUBx07Kj0_8VG7bhQ&ust=1455076683652142
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaqsea5unKAhXWBY4KHXFuDQwQjRwIBw&url=http://tendenciasenegocios.com.br/revista/capacitacao/a-capacitacao-mora-ao-lado/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHcN-JAcWSAnzpjpUCf0cf66ZnM_Q&ust=1455076949559720
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlKDv5unKAhUBjo4KHTsGDPgQjRwIBw&url=http://chineduflexzone.wapka.mobi.hypestat.com/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNG4feZnUUrzIDdWfrEFjG5TiriJSQ&ust=1455077039889686
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รายละเอียดของกรอบ EAF 

• ก าหนดองค์ความรู้/ความสามารถ/งาน ของแต่ละกอง 
โดยแบ่งระดับงานเป็น  

     - ระดับพื้นฐาน (Fundamental) 
     - ระดับสูง (Advanced)  
     - ระดับเป็นเลิศ (benchmarked) 
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Fundamental 

ความรู้พื้นฐาน 

เน้นการปฏิบัติหน้าที่ 

องค์ความรู้ทั่วไป 

ตัวอย่าง 
สิ่งที่ทุกคนใน สรก.  

ควรทราบ /ท าได้ /เข้าใจ         
 ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งใด 

สิ่งที่ไม่ต้องใช้เวลานานในการ
เรียนรู้ หรือ ฝึกฝน 

ระดับค่างานไม่สูง 

รายละเอียดของกรอบ EAF (ต่อ) 
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Advanced 

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

คิดวิเคราะห์ 

ตัดสินใจบางประเด็น 

ตัวอย่าง 
งานส าหรับ 

ระดับช านาญการ 

มีประสบการณ์ในการท างาน
ระดับหนึ่ง 

การท างานที่มี 
ความซับซ้อนมากขึ้น 

รายละเอียดของกรอบ EAF (ต่อ) 
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Benchmarked 

องค์ความรู้ใหม่ 

เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน 
และนอกองค์กร 

ต้องศึกษาเชิงลึกโดยเฉพาะ 

ตัวอย่าง 
งานส าหรับ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

มีทั้งความรู้เฉพาะทาง/ 
วิชาชีพเฉพาะ 

การท างานวิจัยใหม่ๆ 
นวัตกรรมใหม่ๆ 

รายละเอียดของกรอบ EAF (ต่อ) 
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Fundamental Advanced Benchmarked 
สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านสารเคมีท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ อ.ย. ท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดการ
ควบคุมวัตถุอันตรายและการออกประกาศ
กฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ 

กระบวนการจัดท าและขัน้ตอนการพิจารณา
ออกกฎหมายด้านวัตถุอันตราย ตลอดจนการ
ก าหนดแนวทางนโยบายหรือการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการวัตถุอันตรายใน
ระดับประเทศ 

สามารถวางและจัดท าผังมืองรวมจังหวัด และ
จัดท ารายการประกอบผังเมืองรวมจังหวัด 

- สามารถสรุปประเด็น แนวทาง วิธีการของการ
จัดท าผังท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้  
- มีส่วนร่วมในการวางผังประเทศ 

สามารถท าวิจัยเชิงลึกในการพัฒนามาตรฐาน 
และมาตรการต่างๆด้านการผังเมือง 
เสนอแนะแนวทาง มาตรการท่ีจ าเป็นต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการวางผังระดับต่างๆ หรือ
เพื่อพัฒนางานผังเมือง 

ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับภาวะรายได้และ
หนี้สาธารณะ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ การ
คลังและการงบประมาณ 

- ติดตามประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ ในมิติยุทธศาสตร์ มิติหน่วยงาน มิติ
พื้นท่ีและจัดท ารายงานเสนอ นรม. และครม. 
- ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ติดตามประเมินผลให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

-เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณด้านอุตสาหกรรม แรงงาน พาณิชย์ 
เกษตร ทรัพยากรฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท างบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รายละเอียดของกรอบ EAF (ต่อ) 
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จัดส่งกรอบ EAF 

          หลังจากที่มีการทบทวนและฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นชอบกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ ส่วนราชการจะด าเนินการจัดส่งกรอบการสั่งสมประสบการณ์ไปยัง
ส านักงาน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าได้ตามบทบาทและหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ    
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ขัน้ตอนกำรจดัท ำ 

    กรอบ EAF รำยบคุคล 

รวบรวมข้อมูลภูมิหลังของ HiPPS เช่น ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 

วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลภูมิหลังกับรายละเอียดใน
กรอบ EAF ภาพรวม 

พิจารณาปรับเส้นทางการหมุนเวียนงาน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5tHhhOrKAhWPGo4KHR3QDgIQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/compare/71604/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNGBm9OFcJ8ZJpSfDy72trDN72O9dQ&ust=1455085145567193
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR4Mf7hOrKAhXII44KHeuAADAQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feedbin-Icon-home-edit.svg&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHVVEni2kzZBJzjm_t9zQf7WD3h4Q&ust=1455085210364841
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjthpyohurKAhVNc44KHb32CdcQjRwIBw&url=http://www.softicons.com/application-icons/adobe-cs3-icons-by-adam-betts/adobe-photoshop-lightroom-data-icon&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNEQQeeHp7zhtGAr1GVnIRyQ44diVQ&ust=1455085247112202
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ผ ูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำกรอบ EAF 

5. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  4. ผู้บังคบับัญชาระดับต้น 

3. ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

1. ผู้บริหารระดับสงู 

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
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1. ผู้บริหารระดับสูง 

บทบำท 

 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงในองค์กร 

 ก ากับ ดูแลความก้าวหน้าในการพัฒนา 

 ก ากับ ดูแล ให้ HiPPS มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานตามที่ก าหนดในกรอบ EAF  

 ให้ความเหน็ชอบเกี่ยวกับปรับแก้กรอบ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7srwuerKAhXNWI4KHTFpCG8QjRwIBw&url=http://worldartsme.com/ceo-clipart.html&bvm=bv.113943665,d.dGo&psig=AFQjCNFuMnixbFnxw_Ic0cqGyblnfW0zsQ&ust=1455099358694017
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บทบำท 

 ประสานงานกบัฝา่ยต่าง ๆ ที่มีเกี่ยวข้องใน
การท ากรอบ EAF 

 ติดตามการพัฒนาของ HiPPS แต่ละคนว่ามี
ความสอดคล้องกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์
หรือไม ่

 น าเสนอข้อมูลกับฝ่ายบริหาร 

 เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCxPDWt-rKAhXUkY4KHSURBOoQjRwIBw&url=http://www.eremedia.com/tlnt/tech-insights-when-does-hr-need-to-get-involved-in-sustainability/&psig=AFQjCNFJajsDp58KyfmPVOt0TYsA8imH-Q&ust=1455098807140441
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บทบำท 

3. ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

 ศึกษากรอบ EAF ของ HiPPS เพื่อทราบว่ามีประสบการณ์ใดบ้างมาจาก
ส านัก/กองอื่น 

 หารือร่วมกับผูบ้ังคับบัญชาระดับต้นเพื่อวางแผนมอบหมายงาน 

 ศึกษากรอบ EAF ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนก่อนระยะเวลาที่ HiPPS 
จะต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในหนว่ยงานถัดไปเพื่อความต่อเนื่องของการ
เรียนรู้ระหว่างงานในส านัก/กอง 
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4. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

บทบำท 

 วิเคราะห์เปรียบเทยีบประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมาของ HiPPS 

 หารือกับผู้อ านวยการส านักเกี่ยวกับการ
พัฒนาตามกรอบ EAF 

 มอบหมายงานให้ HiPPS ในสังกัดและบรหิาร
ผลการปฏิบัติราชการ 

 ให้ความเหน็ในการปรบัแก้กรอบ EAF  
ในกรณีจ าเป็น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAv5vFn-rKAhWBj44KHQaCDt0QjRwIBw&url=http://www.fimareconsulting.net/coaching&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHHFG0-OgTRstpJWqEogfaLp7c89A&ust=1455092266356468
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLm9Hhn-rKAhVOW44KHR8LBzIQjRwIBw&url=http://www.danpena.com/tag/coaching/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHHFG0-OgTRstpJWqEogfaLp7c89A&ust=1455092266356468
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLm9Hhn-rKAhVOW44KHR8LBzIQjRwIBw&url=http://www.danpena.com/tag/coaching/&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHHFG0-OgTRstpJWqEogfaLp7c89A&ust=1455092266356468
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjht56YoOrKAhWIHo4KHTXtBy8QjRwIBw&url=http://the-isei.com/seip_certification_program.aspx&bvm=bv.113943665,d.c2E&psig=AFQjCNHHFG0-OgTRstpJWqEogfaLp7c89A&ust=1455092266356468
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บทบำท 

5. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 ศึกษากรอบ EAF ในต าแหน่งของตนและเทียบเคียงรายละเอียด
ประสบการณ์ 

 มีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบ EAF ของตนเอง 

 ท าความเข้าใจกับเป้าหมายระยะสั้น/ยาว ที่ก าหนดตามกรอบ เพื่อเรียนรู้
และสั่งสมประสบการณ์ 
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ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับกรอบ EAF 
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คู่มือเพิ่มเติม 

ภำพประกอบ ค ู่มือ ดำวนโ์หลดไดท้ำง 

คู่มือการด าเนินการตามระเบยีบ ก.พ. ว่าด้วย 
การเพิ่มพูนประสทิธิภาพของข้าราชการ  
โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอืน่ 

ในประเทศ พ.ศ. 2554 

คู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 

คู่มือการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ ์

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หรือเว็บไซต ์www2.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ “คู่มอืและเอกสาร” 
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