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 “กรอบการสัง่สมประสบการณ์” (Experience Accumulation Framework) จดัท า

แยกตามต าแหน่งเป้าหมายท่ีส่วนราชการก าหนด และกรอบการสัง่สมประสบการณ์ดังกล่าวน้ี  

จะไดร้บัการพฒันาเป็นกรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล (Individual Experience Accumulation 

Framework-IEAF) หรือแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคลส าหรับขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง 

แต่ละคนท่ีไดร้ับการคัดเลือก ซ่ึงขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงทุกคนจ าเป็นตอ้งมีแผนดังกล่าว 

เพ่ือเป็นกรอบการพฒันาตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง  

   

 เน้ือหาของ คู่มือการจัดท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ส  าหรับขา้ราชการ       

ผู ้มีผลสัมฤทธ์ิสูงฉบับน้ี เ ร่ิมต้นด้วยการอธิบายถึงแนวคิดของการจัดท ากรอบการสัง่สม

ประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นแผนเร่ิมตน้ของการจดัท าแผนความกา้วหน้าในอาชีพ

รายบุคคล  ประโยชน์ของการมีกรอบการสัง่สมประสบการณ์ ขั้นตอนการจัดท ากรอบการสัง่สม

ประสบการณท์ั้งภาพรวมและรายบุคคล บทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และประเด็นค าถาม-ค าตอบ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการสัง่สมประสบการณ ์  

บทน ำ 

             “กรอบการสั่งสมประสบการณ์” (Experience Accumulation 

Framework) หรือ เรียกย่อ ๆ วา่ “EAF” เป็นแผนความกา้วหน้าในอาชีพ 

ซ่ึงเป็นกรอบความคิดใหส้่วนราชการไดใ้ชเ้ป็นเครื่ องมือในการวางแผนการ

พฒันาผ่านการปฏิบัติงานจรงิ (On-the-job-training) โดยการหมุนเวียน

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงไปท างานในส านัก/กองต่าง ๆ (Job Rotation) 

ภายในหน่วยงาน หรอืแมแ้ต่การหมนุเวยีนไปท างานในหน่วยงานภายนอก 

(Secondment)*** ท่ีอาจเป็นไดท้ั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

ซ่ึงการหมุนเวียนน้ีจะเป็นไปอย่างมีระบบและมีเป้าหมายของการพัฒนา

อยา่งชดัเจน  

 

*** ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการด าเนินการตามระเบียบ ก .พ. ว่าด้วยการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพของขา้ราชการ โดยการใหไ้ปปฏิบติังานท่ีหน่วยงานอ่ืนในประเทศ พ.ศ. 2554 
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  กรอบการสัง่สมประสบการณ์  (Experience Accumulation Framework-EAF)  

ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการวางแผนความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Planning) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

ของการวางแผนก าลังคนขององค์กร โดยเน้นท่ีการเตรียมก าลังท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงาน 

ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงหน่วยงานดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลจะเป็นหน่วยงานท่ีรวบรวม

ขอ้มูลจาก ฝ่ายบริหารเพ่ือจัดท า “แผนความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Plan)” และแจง้ให ้

คนในองคก์รทราบ เพื่อเป็นกรอบส าหรบัการพฒันาตนเองของบุคลากรแต่ละคน 

  ส าหรบักรอบการสัง่สมประสบการณ์  (Experience Accumulation Framework-

EAF) ถือเป็นนวตักรรมของแผนความกา้วหน้าในอาชีพรูปแบบหน่ึงท่ีส านักงาน ก .พ. พัฒนาขึ้ น 

โดยศึกษาจากลักษณะและปัญหาภายใตบ้ริบทของการท างานในภาคราชการ ดังน้ัน จากปัญหา 

ท่ีส าคัญของภาคราชการในปัจจุบันท่ีข ้าราชการมีความรู ้ลึกมากกว่ารู ้รอบ อันเน่ืองมาจาก 

การขาดการหมุนเวียนงาน ท าใหแ้นวคิดในการออกแบบกรอบการสัง่สมประสบการณ ์(Experience 

Accumution Framework-EAF) ไดร้ับการพฒันามาจากฐานความเช่ือท่ีว่า “การหมุนเวียนงาน”  

เป็นการพัฒนาขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีส าคัญท่ีสุด การสัง่สมประสบการณ์การท างาน 

ท่ีหลากหลายเป็นการพฒันาท่ีท าใหค้นไดเ้รียนรูก้ารท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  หลงัจากท่ีไดค้ดัเลือกขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแลว้ ตอ้งมีการปรบักรอบการสัง่สม

ประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกับขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงแต่ละคน ซ่ึงเรียกว่าเป็นการเขียนแผน

ความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือกรอบการสัง่ สมประสบการณ์รายบุคคล (Individual  

Experience Accumulation Framework – IEAF)นัน่เอง 

 

 

 กรอบการสัง่สมประสบการณ์ คือ กรอบส าหรับการพัฒนาท่ีเน้นการหมุนเวียนงาน 

เพ่ือปฏิบติังานในส านัก/กองต่าง ๆ ภายในส่วนราชการ  โดยการหมุนเวียนไปยงั ส านัก/กองน้ัน ๆ 

จะหมายถึง การไปปฏิบตังิาน  ในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการในส านัก/กองน้ัน ซ่ึงจะส่งผลใหข้า้ราชการ  

ผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงไดมี้โอกาสเรียนรูท้ั้งความรู ้ทกัษะ ขั้นตอน/กระบวนการท างาน รวมทั้งวฒันธรรม

ของส านัก/กองน้ัน ๆ ซ่ึงแตกต่างจากการไปฝึกงาน/ดูงานระยะสั้นท่ีไปในฐานะ “คนนอก” มากกว่า

การเป็น “คนในสงักดั”                   

บทท่ี 1 แนวคิดเรือ่งกรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ ์

ความส าคญัของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

ความหมายของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

ค าถามชวนคิด 

      ท่านคิดวา่การมีกรอบการสัง่สมประสบการณ ์(EAF) จะส่งผลดีต่อส่วนราชการอยา่งไร?  
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 กรอบการสัง่สมประสบการณ์เปรียบเสมือนการสรา้งแผนท่ีไปยงัสถานท่ีใดท่ีหน่ึง  

เป็นการสรา้งโดยผูท่ี้มีประสบการณ์ ซ่ึงเป็นเพียงการแนะน าเสน้ทางการเดินทางเท่าน้ัน หากแต่ 

ผู ้เดินทางจะไปถึงจุดหมายหมายไดห้รือไม่น้ัน ขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้เดินทางเป็นหลัก   

กรอบการสัง่สมประสบการณ ์จึงเป็นแผนท่ีการพฒันาท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเตรียมขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง

ใหม้ีความพรอ้มท่ีจะกา้วขึ้ นสู่ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงเท่าน้ัน การไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

เป้าหมายข้ึนอยู่กับการพิสูจน์ความสามารถ และการสรา้งผลงานของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง 

แต่ละคน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งเป้าหมายในกรอบการสัง่สมประสบการณ์

การณ ์
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  การเร่ิมตน้ของการจัดท ากรอบการพัฒนา คือ การก าหนดเป้าหมายว่าจะพฒันา         

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละคนใหเ้ป็นแบบใด  

 เป้าหมายการพฒันาตามแนวทางกรอบการสัง่สมประสบการณ์จ าแนกออกไดเ้ป็น  

3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะ (Specialist)  

 หมายถึง ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงท่ีมีขีดความสามารถและความเช่ียวชาญสูง

เฉพาะทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ียวชาญในเชิงเทคนิค โดยมีความสามารถเฉพาะเร่ืองใด  

เร่ืองหน่ึงไดถึ้งระดับเป็นเลิศ (Benchmarked) ทั้งน้ี ความสามารถดังกล่าวไดร้ับการยอมรับ 

ในแวดวงวิชาการ สาธารณะ หรือในระดบักระทรวง 

2) ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น (Expert) 

  หมายถึง ขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีมีขีดความสามารถในงานอย่างน้อย  

2 ดา้น และมีความสามารถในแต่ละดา้นน้ันในระดบัสูง (Advanced) โดยมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูม้ี

ความรอบดา้นในงานวิชาการ หรืองานนโยบายมากกว่าความเป็นเลิศทางเทคนิคเฉพาะด้าน 

(Technical Expert) 

3) ผูบ้ริหาร (Manager) 

หมายถึง ข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  

(Management) ผสมผสานกบัความเป็นผูม้ีความรอบดา้น (Generalist) 

 ซ่ึงแต่ละบทบาทจะถูกพฒันาดว้ยแนวทางเฉพาะท่ีแตกต่าง 

 

 

 จากแผนภาพจะเห็นว่าต าแหน่งประเภทบริหารจะมุ่งเน้นการเรียนรูร้อบดา้น (Well 

Rounded) ควบคู่กบัการเสริมสรา้งทกัษะและสมรรถนะทางการบริหารเป็นส าคญั ในขณะท่ีต าแหน่ง

ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมุ่งเน้นใหม้ีการพฒันาความรูแ้ละ 

สัง่สมประสบการณใ์นงานดา้นใดดา้นหน่ึง 
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ขอ้แนะน าเพิ่มเตมิ: 

           ในขั้นตอนการจัดท ากรอบการสั่งสม

ประสบการณ์และการน าไปใช้กับขา้ราชการ 

ผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง มักจะละเลยเจตนารมณ์เดิม   

ของการก าหนดต าแหน่งเป้าหมายท่ีมุ่งเน้น 

การสร ้างแผนท่ีการพัฒนาอย่างเ ป็นระบบ  

ซ่ึ ง เ กิ ด ก า ร เ ข ้า ใ จ ผิ ด ว่ า ก รอบกา ร สั่ ง ส ม

ประสบการณ ์คือ พันธะสัญญา (Commitment)  

หรือหลกัประกันท่ีส่วนราชการใหก้ับขา้ราชการ 

ผู ้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ สู ง ว่ า เ ม่ื อ ข ้า ร า ช ก า ร ผู ้ มี 

ผลสมัฤทธ์ิสูงท่ีใชก้รอบการสัง่สมประสบการณใ์ด   

      ส่วนราชการจะเตรยีมต าแหน่งน้ัน ๆ ไว ้

      ใหซ่ึ้งเป็นความเขา้ใจท่ีผิด 

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการมีกรอบการสัง่สมประสบการณ ์
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          กรอบการสัง่สมประสบการณ ์(EAF) แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) กรอบการสัง่สมประสบการณภ์าพรวม  

         คือกรอบการพัฒนาขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงแต่ละต าแหน่ง เป็นกรอบภาพรวม 

ท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาผ่านการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงตามต าแหน่งเป้าหมายน้ัน ๆ  
 

2) กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล (IEAF) 

         คือกรอบการพัฒนาของขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงแต่ละบุคคล ซ่ึงรายละเอียดของ

แผนการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาและระยะเวลาในกรอบของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน 

ขึ้ นอยู่กับขอ้มูลภูมิหลังท่ีเก่ียวกับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและสมรรถนะของ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละบุคคล  

 กรอบการสัง่สมประสบการณเ์น้นการเรียนรู ้เพ่ือปฏิบติัไดจ้ริงในลกัษณะ On the Job Training 

ผ่านกระบวนการหมุนเวียนสบัเปล่ียนงาน (Job Rotation)  

 พิจารณาความตอ้งการของส่วนราชการเป็นตวัตั้ง โดยส่วนราชการตอ้งมีเป้าหมายในการพฒันา

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงชดัเจน ซ่ึงส านักงาน ก.พ. เป็นเพียงผูใ้หค้ าปรึกษาเท่าน้ัน 

หลกัการของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

 ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีมี Career plan เดียวกัน อาจไปถึงต าแหน่งเป้าหมายโดยใช้

ระยะเวลาแตกต่างกนัแตกต่างกนัได ้ 

 กรอบการสัง่สมประสบการณไ์ม่มีรูปแบบตายตวั สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมและ

บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  

1 

2 

3 

4 

ระดบัของกรอบ EAF 
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        สรุปประเด็นส าคญั 

 กรอบการสัง่สมประสบการณ์ คือ กรอบส าหรับการพัฒนาท่ีเน้นการหมุนเวียนงาน 

เพ่ือปฏิบัติงานในส านัก/กองต่างๆภายในส่วนราชการ  ซ่ึงจะส่งผลให้ข ้าราชการผู้มี 

ผลสัมฤทธ์ิสูงได้มีโอกาสเรียนรูท้ั้งความรู ้ทักษะ ขั้นตอน/กระบวนการท างาน รวมทั้ง

วฒันธรรมของส านัก/กองน้ัน ๆ  

 กรอบการสัง่สมประสบการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กรอบการสัง่สมประสบการณ์

ภาพรวมและกรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล 

 หลักการส าคัญของกรอบการสัง่สมประสบการณ์ คือ เน้นการเรียนรู ้โดยปฏิบัติจริง 

ผ่านการหมุนเวียนงาน โดยท่ีส่วนราชการเป็นผูก้ าหนดเป้าหมายการพฒันา ซ่ึงกรอบน้ีไม่มี

รูปแบบตายตวัและสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

  

         

 

Note 
 

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
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  ค าถามแรก ท่ีส่วนราชการมักจะถามคือ ใครหรือหน่วยงานใดควรเป็นผู้ท่ี

รบัผิดชอบในการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ของส่วนราชการ  โดยจากประสบการณ์ของ

ส านักงาน ก.พ. ท่ีมีโอกาสเป็นท่ีปรึกษาส่วนราชการมากกว่า 100 ส่วนราชการ พบว่า ส่วนราชการ

ท่ีผูอ้ านวยการส านัก/กอง และหวัหน้างานมีส่วนร่วมในการจดัท ารายละเอียดของกรอบการสัง่สม

ประสบการณ์จะประสบผลส าเร็จทั้งด้านความรวดเร็วและความชัดเจนของกรอบการสัง่สม

ประสบการณ ์ โดยผูร้บัผิดชอบหรือเจา้ภาพหลกัในการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์ควรจะ

เป็นฝ่ายการเจ ้าท่ี  หรือหน่วยงานท่ี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารระบบข้าราชการ 

ผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงในส่วนราชการ  
 

       ขั้นตอนการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณภ์าพรวม จะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 ขัน้ตอนกำรจดัท ำกรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ ์

ค าถามชวนคิด 

      ท่านคิดวา่การจดัท า “กรอบการสัง่สมประสบการณ”์ มีกระบวนการอยา่งไร ?  

ขั้นตอนการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณภ์าพรวม 
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  ขัน้ตอนท่ี 1 การรวบรวมขอ้มูล        

 

 โดยท่ีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ขององค์กร เช่น 

เป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ โครงสรา้ง บทบาทและหน้าท่ี  สถานการณ์ก าลังคน  

เป็นตน้ นอกจากน้ี หวัใจส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ การซักถามขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรูง้าน ทักษะ

การท างาน  รวมทั้งพฤติกรรมบ่งช้ี หรือลักษณะงานท่ีควรจะท าได ้เพ่ือสะทอ้นว่าขา้ราชการมี  

องคค์วามรู ้และทกัษะท่ีก าหนดขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม แมก้ารรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจะใชเ้วลาและ

เป็นภาระอย่างมากส าหรับฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี แต่หากพิจารณาข้อมูลโดยละเอียดจะพบว่า

กระบวนการดงักล่าวมีประโยชน์ต่องานของฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีหลายประการ ไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการใหข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการส านัก/กอง หรือหวัหน้างาน/

กลุ่มงาน (Line Managers) ซ่ึงจะเป็นกลุ่มคนส าคัญท่ีสามารถใหข้อ้มูลแก่ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี

เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานโดยตรงในหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร  

โดยในขั้นตอนน้ี ฝ่ายการเจา้หน้าท่ีแสดงบทบาทของท่ีปรึกษาในการถามค าถาม การคน้ขอ้มูลและ

ประมวลข้อมูลการท างานจริงของผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือหัวหน้างาน/กลุ่มงาน  

(Line Managers) แต่ละท่าน และประมวลขอ้มูลดังกล่าวใหอ้ยู่ ในรูปแบบของกรอบการสัง่สม

ประสบการณ ์

 

 

 

 

1. ทราบรายละเอียดของ

การพฒันาในฐานะ

ผูติ้ดตามและผลกัดนัระบบ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง

ใหม้ีในส่วนราชการหรือให้

เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2.  สามารถประยุกต์

แนวทางในการวางแผน

ความกา้วหนา้ในอาชีพของ

ระบบขา้ราชการผูม้ี

ผลสมัฤทธ์ิสูงไปใชใ้นการ

วางแผนขา้ราชการอ่ืนๆ 

ในส่วนราชการ ซ่ึงส าคญั

อยา่งยิ่งกบัการวางแผน

ก าลงัคนและการบริหาร

ก าลงัคน 

ของส่วนราชการ 

 

3. เป็นโอกาสในการศึกษา

งานท่ีเป็นภารกิจหลกั และ

ภารกิจสนับสนุนทั้งทางดา้น

องคค์วามรู ้พฤติกรรม

ส าคญั และลกัษณะงานท่ี

ไดร้บัมอบหมายของ

หน่วยงานภายใน ซ่ึงจะมี

ความชดัเจนกวา่

รายละเอียดงาน 

ท่ีปรากฏในเอกสารต่าง ๆ 

อยา่งมาก 
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   ขัน้ตอนท่ี 2  การพิจารณาร่างกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

  

 หลงัจากท่ีฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มลูจากผูอ้ านวยการส านัก/กอง หรือหวัหน้า

งาน/กลุ่มงาน (Line Managers) และจัดท าในรูปแบบของกรอบการสัง่สมประสบการณ์แลว้ 

เน่ืองจากผูอ้ านวยการส านัก/กองจะเป็นผูท่ี้ใชก้รอบการสัง่สมประสบการณใ์นการพฒันาขา้ราชการ 

ผู ้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ฝ่ายการเจา้หน้าท่ีจ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลดังกล่าวใหแ้ก่ผู ้อ านวยการส านัก/กอง 

แต่ละท่านพิจารณาอีกครั้ง และขอความเห็นเพ่ิมเติมในการปรับปรุงร่างกรอบการสัง่สม

ประสบการณ์ เพ่ือใหส้ามารถน าไปด าเนินการจริงได ้โดยหลังจากการปรับแกร้ายละเอียดตาม

ความเห็นของผูอ้ านวยการส านัก/กองเรียบรอ้ยแลว้ ฝ่ายการเจา้หน้าท่ีจะตอ้งน าเสนอกรอบการสัง่

สมประสบการณเ์พ่ือขอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารต่อไป 

  จากประสบการณข์องส านักงาน ก.พ. พบว่าในขั้นตอนน้ีวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ การจดั

ประชุมร่วมกันทุกส านัก/กองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหผู้้เขา้ร่วมการประชุมเป็นผู้อ านวยการ 

ส านัก/กอง หรือผูแ้ทน (ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การในการท างานในส านัก/กอง และไดค้วาม

ไวว้างใจและไดร้บัมอบหมายใหม้ีอ านาจในการตัดสินใจแทนผูอ้ านวยการส านัก/กองได)้ ผูบ้ริหาร

ระดบัรองหวัหน้าส่วนราชการเป็นประธาน (โดยอาจมอบหมายท่ีปรึกษาส่วนราชการท าหน้าท่ีเป็น

ประธานแทน  หลงัจากการใหน้โยบาย) และฝ่ายการเจา้หน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ทุกคนจะร่วมกันพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับกรอบการสัง่สมประสบการณ์ทุกกรอบ โดยมอง 

ท่ีต าแหน่งเป้าหมายเป็นส าคัญ โดยค าถามท่ีผู้เขา้ร่วมประชุมตอ้งพิจารณาคือ “เพ่ือเตรียมให้

ข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงมีความพร้อมท่ีจะด ารงต าแหน่งเป้าหมายดังกล่าว ข ้าราชการผู้มี 

ผลสัมฤทธ์ิสู งจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างานใดบ้าง และเ ก่ียวข้องห รือตรงกับ 

งาน/โครงการใดภายใต้ความรับผิดชอบของส านัก/กองท่านหรือไม่” อาจมีบางกรณีท่ีงาน 

ท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่ต่างส านัก/กอง  ดงัน้ัน ผูบ้ริหารของทั้งสองส านัก/กองตอ้งแลกเปล่ียนความเห็น

กันเพ่ือตัดสินว่าขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงควรตอ้งไปเรียนรูง้านในส านัก/กองใด เพื่อท่ีสอดคลอ้ง 

กบัเป้าหมายการพัฒนามากท่ีสุด เป็นตน้  การร่วมกนัพิจารณาจะท าใหผู้บ้ริหารระดับส านัก/กอง

ทราบเก่ียวกับแนวคิด และมีส่วนร่วมของการจัดท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ และระบบ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงในภาพรวมอีกดว้ย  
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 ขัน้ตอนท่ี 3  การสรา้งภาพรวมเสน้ทางการหมุนเวียนงานของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์ 

 

  ขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งอีกประการหน่ึงของการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ คือ   

การสรา้งภาพรวมของเสน้ทางการหมุนเวียนงานตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์โดยด าเนินการ

ดงัน้ี 

 1. ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายส าหรบัการพฒันาเป็นล าดบัแรก   

  2. ก าหนดเสน้ทาง โดยการตั้งค าถามว่า “หากมีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงท่ีมีอายุ

ราชการเพียง 1 ปี ท่านจะหมุนเวียนใหข้า้ราชการท่านน้ันไปท างานในส านัก/กองใดบา้ง  

เพ่ือสัง่สมประสบการณ์ให เ้ป็นผูส้มัคร (Candidate) ท่ีน่าจะผ่านการคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่ง

เป้าหมาย ภายในระยะเวลา 6-10 ปี”      

 

 ขอ้สังเกต: การก าหนด “ระยะเวลา 6-10 ปี” ส าหรับการพัฒนา เป็นการค านวณ

ระยะเวลาโดยรวมของระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งขั้นต า่จากระดบั 4-8 ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งเดิม ซ่ึงเป็นเพียงกรอบเร่ิมต้นในการคิดเท่าน้ัน แต่ละส่วนราชการอาจเพ่ิม หรือลด 

ตามลกัษณะงานของต าแหน่งเป้าหมาย หรือ อาจก าหนดโดยศึกษาระยะเวลาเฉล่ียในการกา้วขึ้ น 

สู่ต าแหน่งของขา้ราชการภายในส่วนราชการก็ได้ นอกจากน้ีมาตรฐานขั้นต า่อาจเปล่ียนแปลงตาม

การเปล่ียนแปลงของการก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 

  อย่างไรก็ดี  การก าหนดประเภทของหน่วยงานย่อยภายในองคก์ร เพ่ือการจดัท า

กรอบการสัง่สมประสบการณ์จะเน้นในเร่ืองของประโยชน์ของการพัฒนา ซ่ึงจากประสบการณ์       

ท่ีผ่านมา ส่วนราชการโดยส่วนใหญ่จะแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ         

1. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบภารกิจหลกั (Core Function) และภารกิจส าคญั (Semi-core Function) 

และ 2. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบภารกิจสนับสนุน (Supporting Function) ไดแ้ก่ 

  ประเภทแรก  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบภารกิจหลกั (Core Function) เป็นงานท่ีตอ้ง

อยู่ในส านัก/กอง/กลุ่มน้ัน ๆ เท่าน้ัน จึงจะสามารถเรียนรูค้วามรูง้าน กระบวนการ เทคนิค และ

ฝึกฝนทักษะ ในการท างานน้ัน ๆ ได ้หากไม่เขา้ไปท างานในส านัก/กอง/กลุ่มดังกล่าวแลว้ ก็ไม่

สามารถเรียนรูด้ว้ยวิธีการอ่ืน ลกัษณะอีกประการหน่ึงของงานภารกิจหลัก คือ เป็นงานท่ีเป็นความรู้

งาน ทกัษะพ้ืนฐานท่ีทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในระดบัท่ีสามารถท าเองไดท้ั้งกระบวนงาน และงานดงักล่าว

เป็นงานพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัการท างานของส่วนราชการในระดบัท่ีสูงไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งใด ๆ  

ก็ตาม 

  ประเภทท่ีสอง   คือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจสนับสนุน (Supporting 

Function) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานสนับสนุน ซ่ึงเป็นงานท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน 

ในองคก์รมีความเฉพาะดา้น ตอ้งอาศัยทักษะเฉพาะดา้นในการท างาน อาทิ งานดา้นงบประมาณ 

งานดา้นสารสนเทศ งานดา้นการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้   
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  ส าหรับความรูง้าน และทักษะการท างานดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานความรูท่ี้ควรจะตอ้ง

เรียนรู ้แต่อาจไม่จ าเป็นรูใ้นระดับท่ีปฏิบัติงานเชิงลึก อาทิ “งานดา้นการงบประมาณ” ควรทราบ

กระบวนการในการตั้งงบประมาณ วิธีการจดัจา้งโครงการรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายเก่ียวกบัการเงิน/

การคลงั/การพสัดุ เป็นตน้ หรือ “งานดา้นสารสนเทศ” ควรทราบเก่ียวกบัโปรแกรมพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ทราบวิธีการ หรือขัน้ตอนเก่ียวกบัการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม เป็นตน้ ดงัน้ัน ระดบั

ความรู ้หรือทกัษะงานดงักล่าว ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงสามารถเรียนรูผ่้านการท างานโครงการหรือ

ปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานหลกัหรืออาจจะเรียนรูใ้นรูปแบบของการจดัฝึกอบรมระยะสั้นได ้   

 

 

 

 
 
      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ีน่ำสนใจ 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 

จะใชโ้ครงสรา้งแบบใด โครงสรา้งตามกฎหมาย หรือโครงสรา้งที่ใชจ้ริงในการ

บริหารจดัการ? 

โครงสรา้งท่ีใชจ้ริงในการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ เนื่องจากการ

พัฒนาเพ่ือเรียนรูง้าน ตอ้งอาศัยการสัง่สมความรู ้และประสบการณ์ในการ

ท างานจริงในสว่นราชการ 

 

1 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 

การเป็นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคน (การเจา้หนา้ท่ี)  

เงนิ (ดา้นงบประมาณ) งาน (การวางแผน)? 

งานดา้นการบริหารงบประมาณสามารถเรียนรูจ้ากการท างานจริงในส านกั/กองอ่ืน

ไดน้อกเหนือจากกลุ่มงานคลัง เนื่องจากการท างานจริง สามารถศึกษาระเบียบ 

กฎเกณฑ ์และท างานร่วมกับนกัวิชาการคลังเพ่ือเรียนรูง้านในฐานะผูใ้ชบ้ริการได ้ 

ซ่ึงในกรณีดังกล่าวเจ้าหนา้ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ หรือท างานได้เท่ากับผู้ท่ี

ปฏิบตังิานเป็นนกัวิชาการคลงั 

2 
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แบบฟอรม์กรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ ์
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 ส่วนราชการตอ้งก าหนดองคค์วามรู ้/ความสามารถ/งาน ของแต่ละกอง โดยแบ่ง

ระดบังานออกเป็น 

1) ระดบัพ้ืนฐาน (Fundamental) 

      หมายถึง ความสามารถในระดบัความรูพ้ื้นฐานทัว่ไปในการปฏิบติัหน้าท่ี เน้นท่ี

องคค์วามรูท้ัว่ไป เช่น เป็นองคค์วามรูท่ี้ทุกคนในส่วนราชการควรทราบ/ท าได ้หรือเขา้ใจ ไม่ว่าจะ

เป็นต าแหน่งใด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไมต่อ้งใชเ้วลานานในการเรียนรูแ้ละฝึกฝน รวมถึงมีระดบัค่างานไมสู่ง 

2) ระดบัสูง (Advanced) 

 หมายถึง ความสามารถในระดับท่ีประยุกต์ใชอ้งค์ความรูพ้ื้นฐานกับงานใน

ลกัษณ์ต่าง ๆ ได ้สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่น งานท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นงานส าหรบัขา้ราชการระดบัช านาญการ และตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานระดับ

หน่ึง ซ่ึงเป็นงานท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้ นจากระดบัพ้ืนฐาน 

3) ระดบัเป็นเลิศ (Benchmarked) 

 หมายถึง ความสามารถในระดับท่ีเก่ียวเน่ืองกับองค์ความรูใ้หม่ นวัตกรรม 

รวมถึงความสามารถในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลในวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ความสามารถระดับน้ีต้องใชก้ารศึกษาเฉพาะในทางลึก เช่น งานท่ีก าหนดใหเ้ป็นงานส าหรับ

ขา้ราชการระดับช านาญการพิเศษ งานท่ีต้องอาศัยความรู ้เฉพาะทาง/วิชาชีพเฉพาะ หรือมี 

การท างานวิจยัและนวตักรรมใหม ่ๆ 

 

 

 

 

ระดบัเป็นเลิศ 

(Benchmarked) 

ระดบัสงู 

(Advanced) 

ระดบัพ้ืนฐำน 

(Fundamental) 

รายละเอียดของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์
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ตวัอย่างที่ 2 ส านกังานสง่เสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 

เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและ ผูส้งูอาย ุ

ต าแหนง่เป้าหมาย: นกัวิเคราะหง์บประมาณช านาญการพิเศษ ส านกังบประมาณ 

ต าแหนง่เป้าหมาย: ต าแหนง่นกัพฒันาสงัคมช านาญการพิเศษ 

ส านกัสง่เสริมและพิทกัษเ์ด็ก 

ตวัอยำ่งท่ี 1 ส ำนกังบประมำณ 

ตวัอย่าง: ภาพรวมเสน้ทางการหมนุเวียนงาน 
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  จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นภาพท่ีชดัเจนวา่เสน้ทางในการหมุนเวียนงาน เพ่ือเตรียม

ความพรอ้มไปสู่ต าแหน่งเป้าหมายต่างๆ ซ่ึงได้แก่ นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ  

ส านักงบประมาณ (ตวัอย่างท่ี 1) หรือนักพฒันาสงัคมช านาญการพิเศษ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์

เด็กฯ (ตัวอย่างท่ี 2) จะตอ้งไปปฏิบัติงานในส านัก/กองใดบา้ง เป็นระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ดี 

รายละเอียดของความรูง้าน ทักษะงาน และพฤติกรรมบ่งช้ีใน แต่ละส านัก/กองจะปรากฏในกรอบ

การสัง่สมประสบการณใ์นส่วนท่ีเป็นรายละเอียดดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

   

 หลังจากท่ีมีการทบทวนและฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นชอบกรอบการสัง่สม

ประสบการณ์ ส่วนราชการจะด าเนินการจดัส่งกรอบการสัง่สมประสบการณ์ไปยงัส านักงาน ก .พ.  

เพ่ือเป็นขอ้มลูในการติดตามความกา้วหน้าไดต้ามบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายเก่ียวกบั

ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงของส่วนราชการ    

 

  อย่างไรก็ดี หากส่วนราชการท่ีไดน้ ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ไปด าเนินการ

ทดลองปฏิบติัจริงระยะหน่ึงแลว้ และตอ้งการปรบัแกก้รอบการสัง่สมประสบการณใ์หม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้ น ส านักงาน ก.พ. จะก าหนดระยะเวลาในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือใหส้่วนราชการไดแ้สดง

ความจ านงขอปรบัแกก้รอบการสัง่สมประสบการณ์เพ่ือใหก้ารพัฒนาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง     

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้ นทุกรอบปีงบประมาณ เพ่ือใหส้อดรบักบัผลการคดัเลือก

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงของทุกปี 

 

  ขัน้ตอนท่ี 4  การส่งกรอบการสั่งสมประสบการณ ์
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 ส่วนราชการสามารถเร่ิมด าเนินการเม่ือส่วนราชการและขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง

ร่วมกันตัดสินใจเลือกต าแหน่งเป้าหมายและกรอบการสัง่สมประสบการณ์เรียบรอ้ยแลว้ โดยมี

รายละเอียดขัน้ตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนแรก การรวบรวมขอ้มูลภมิูหลัง 
 

 

                 รวบรวมข้อมูลภูมิหลัง ท่ีเก่ียวกับการศึกษา และประสบการณ์การท างานของ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละคน  ซ่ึงรวมถึงการท างานท่ีผ่านมาทั้งหมดทั้งงานในภาคราชการ 

งานภาคเอกชน (หากมี) รวมถึงผลงานในขณะศึกษา อาทิ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ บทความ 

ผลงานทางวิชาการหรืองานเขียนต่าง ๆ เป็นตน้   

 

 

 

 

ขั้นตอนการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เปรยีบเทียบ  

 

  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลภูมิหลงัในขั้นตอนแรกกบัรายละเอียดของกรอบ

การสัง่สมประสบการณ์  เพ่ือเทียบเคียงว่ามีองค์ความรู ้ทักษะ ความสามารถในการท างานหรือ

สมรรถนะใดบา้งท่ีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงมีอยู่แลว้ โดยอาจจะพิจารณาจากแง่มุมของผลงาน 

ท่ีเคยท ามา  ทกัษะท่ีใชใ้นการท างานท่ีผ่านมา  หรือ สมรรถนะท่ีใชใ้นการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

  โดยเร่ิมต้นจากการเปรียบเทียบประสบการณ์การท างาน และผลงานท่ีผ่านมา 

ในส่วนราชการน้ัน ๆ วา่ผลงาน หรือ การท างานในโครงการใดท่ีสามารถเทียบเคียงกบัรายละเอียด 

ท่ีก าหนดในกรอบการสัง่สมประสบการณ์ได้ ก็สามารถปรับลดระยะเวลา หรือ ปรับระดับ  

องคค์วามรู ้ทักษะ หรือสมรรถนะใหสู้งขึ้ นเพ่ือความเหมาะสมของการพฒันาได้ และในบางกรณี

สามารถปรับลดระยะเวลาในการเรียนรูไ้ด ้เช่น กรณีท่ีขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีรับราชการ 

ในส่วนราชการน้ัน ๆ มานาน (ประมาณ 4-5 ปี) และปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งกับส่ิงท่ีก าหนด 

ในกรอบการสัง่สมประสบการณก็์สามารถปรบัลดระยะเวลา  
 

  ส าหรบัขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงท่ีมีประสบการณก์ารท างานเพียงหน่ึงปี  หรือเคย

ท างานในหน่วยงานอ่ืน ๆ มาก่อน ก็สามารถน าขอ้มูลภูมิหลังของการท างานมาเปรียบเทียบกับ

รายละเอียดในการอบการสัง่สมประสบการณไ์ด ้

 

 
 

  ตวัอยา่งของการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ เช่น 

 

ตวัอย่าง ขอ้มูลภูมิหลงั 
รายละเอียด 

ในกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

1 ไดร้บัรางวลังานวิจยัดีเด่นระดบั

ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร ์

สามารถศึกษา วิจยัในหวัขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามท่ีหน่วยงานก าหนด (2 ปี) 

2 มีผลงานการเขียนบทความลงใน

เอกสารวิชาการเก่ียวกบัเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา  3 ปี

ในขณะท่ีเป็นพนักงานราชการใน 

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงเดียวกนั 

สามารถติดตามความเคล่ือนไหว 

การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และจดัท ารายงานการวิเคราะห์

สภาวะดงักล่าวได ้(1 ปี) 

3 ท างานในส านักวิจยัมาเป็นระยะเวลา 

3 ปี  โดยท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มลู

จากแบบสอบถาม 

สามารถวางแผนโครงงานวิจยั ด าเนินการวิจยั

และน าเสนอผลการวิจยัพรอ้มขอ้เสนอในการ

ปรบัปรุงงานท่ีเช่ือมโยงกบัภารกิจของ

ส านักงาน (2 ปี) 
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    จากตัวอย่างท่ี 1 จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลภูมิหลังของขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

ว่าทั้งองคค์วามรู ้และทักษะในการท างานวิจัยท่ีดีเยี่ยม ดังน้ัน ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงอาจจะ 

“ลดระยะเวลา” การเรียนรู ้ หรือปรบัใหท้ างานวิจยัในระดับท่ีมีความซับซอ้นมากขึ้ นได้ในขณะท่ี

ขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รายอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีพ้ืนฐานท่ีดีเยี่ยมอาจจะเรียนรูง้านตามระยะเวลา 

ท่ีกรอบการสัง่สมประสบการณก์ าหนด และเร่ิมตน้จากงานวิจยัท่ีไมซ่บัซอ้น 

 

  จากตัวอย่างท่ี  2 จะเห็นว่าทักษะในการท างานท่ีผ่านมาของข้าราชการผู้มี 

ผลสัมฤทธ์ิสูง ในขณะท่ีเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานอ่ืนมีความสอดคลอ้งกับงานท่ีก าหนด 

ในกรอบการสัง่สมประสบการณ์ ดังน้ัน ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงอาจไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรูง้าน 

ในส่วนน้ี โดยอาจไปเพิ่มการเรียนรูก้ารวิเคราะหเ์ศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคไดท้นัที 
 

  จากตวัอยา่งท่ี 3 จะเห็นวา่แมข้า้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงจะอยู่ในส านักวิจยัฯ มาแลว้

เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ได้ท างานเฉพาะขั้นตอนของการประมวลผลขอ้มูล ดังน้ันจึงจ าเป็น 

ต้องท างานในส านักวิจัยฯ เพ่ิมเติม แต่จะต้องมอบหมายงานเก่ียวกับการวางแผนงานวิจัย  

การวิเคราะหแ์ละประมวลผลในภาพรวม รวมทั้งการสงัเคราะหผ์ลงานวิจยัใหเ้ป็นขอ้เสนอเก่ียวกบั

การปรบัปรุงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วงานในภาพรวมอีกดว้ย 
 

  อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์เปรียบเทียบดังกล่าว ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ขึ้ นอยู่กับ

ดุลพินิจของผูอ้ านวยการส านัก/กอง และผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้เป็นส าคญั  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ทราบ

รายละเอียดขององค์ความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องมีในการท างานภาคราชการ 

ในหน่วยงานน้ัน ๆ  ซ่ึงอาจมีกรณีท่ีไมส่ามารถเทียบเคียงกนัไดเ้ลยก็เป็นไปได ้  

 

   

ขัน้ตอนท่ี 3 พิจารณาปรบัเสน้ทางการหมุนเวียนในภาพรวม 

   

  เป็นขั้นตอนของการพิจารณาปรับเส้นทางการหมุนเวียนในภาพรวม ซ่ึงเป็น 

การก าหนดหลงัจากท่ีไดป้รบัรายละเอียดส าหรบัการจดัท าแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล

หรือกรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคลใหเ้หมาะสมกบัขา้ราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสูงแต่ละคน

แลว้  ซ่ึงการจัดล าดับของการเรียนรูใ้ชห้ลักการเดียวกันกับการก าหนดเสน้ทางในภาพรวมของ  

การจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ (ขั้นตอนท่ี 3) หากแต่ขั้นตอนน้ี เน้นใหฝ่้ายการเจา้หน้าท่ี 

มีบทบาทเพ่ิมเติม  โดยเพ่ิมมุมมองของการบริหารจดัการก าลงัคนในภาพรวมเป็นส าคญั เน่ืองจาก

การหมุนเวียนงานส่งผลกระทบต่อการวางแผนก าลังคนในภาพรวม อีกนัยหน่ึงคือเมื่อมีการ

หมุนเวียนขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง ก็จ าเป็นตอ้งสบัเปล่ียนหมุนเวียนขา้ราชการอ่ืนเพ่ือใหเ้กิด

ความสมดุลของก าลังคนในหน่วยงานด้วย  ดังน้ัน ในบางส่วนราชการท่ีมีข ้าราชการผู้มี 

ผลสมัฤทธ์ิสูงมากกว่า 1 คน อาจมีการก าหนดการหมุนเวียนงานในระดับพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกัน 

หรือการหมุนเวียนระหว่างขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงในหน่วยงานหน่ึงไปอีกหน่วยงานหน่ึง  

เป็นตน้  ดังน้ัน ในขั้นตอนน้ีฝ่ายการเจา้หน้าท่ีจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามเห็นเพ่ือใหก้ารก าหนดเสน้ทาง  

การหมุนเวียนเป็นไปตามจุดประสงค์ของการพัฒนาและผลักดันใหม้ีการหมุนเวียนงานไดจ้ริง 

ในทางปฏิบติัอีกดว้ย 
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  ส าหรับแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคลหรือกรอบการสัง่สมประสบการณ์

รายบุคคล น้ัน จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทขององคก์รและประสบการณ์รายบุคคล แมว้่า

ต าแหน่งเป้าหมายจะเป็นต าแหน่งเดียวกัน ทว่าแต่ละส่วนราชการจะมีรายละเอียดของ 

กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคลแตกต่างกันไป การปรับปรุงและทบทวนกรอบฯ  

อย่างต่อเน่ืองจะช่วยส่งผลใหก้ารพัฒนาขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงประสบความส าเร็จสูงสุด  

ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของระบบฯ 

 

 

 

 

**************************************** 
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ใบงาน 

     ลองทดสอบจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์(EAF) ส าหรบัขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

ในส่วนราชการของท่าน เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวทางการด าเนินการมากยิง่ข้ึน 

 
 

 

กรอบการสัง่สมประสบการณข์องส่วนราชการ ต าแหน่งเป้าหมาย............................................................................................ 

หน่วยงานเป้าหมาย............................................................................................................. รวมทั้งหมด...............................ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเป้าหมาย 

ระดบัเป็นเลิศ 

(Benchmarked) 

รวม.....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

Training 

ระดบัสูง 

(Advanced) 

รวม.....ปี 

ระดบัพื้ นฐาน 

(Fundamental) 

รวม.....ปี 

HiPPS 

Training 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 

หน่วยงาน 

........................... 

ระยะเวลา....ปี 



 

คู่มือการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) หน้า 23 

 

รายละเอียดกรอบการสัง่สมประสบการณ ์ 

 

 

หน่วยงานที่ตอ้งผ่านงาน 

Positions/Roles 
ความรูง้านที่ตอ้งเรียนรู ้

ตวับ่งช้ี

พฤติกรรม 
ระยะเวลา ผูส้อนงาน 

กลไกการพฒันา 

หลกัสูตร

ฝึกอบรม 

งานที่

มอบหมาย 

 

ระดบัพ้ืนฐาน 

(Fundamental) 

            

            

            

ระดบัสูง 

(Advanced) 

            

            

     
  

ระดบัเป็นเลิศ 

(Benchmarked) 
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        สรุปประเด็นส าคญั 

 ขั้นตอนส าคญัในการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์ประกอบดว้ย 

         1) การรวบรวมขอ้มลู 

         2) การพิจารณาร่างกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

         3) การสรา้งภาพรวมเสน้ทางการหมุนเวียนงานของกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

         4) การส่งกรอบการสัง่สมประสบการณ ์

 ขั้นตอนส าคญัในการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล ประกอบดว้ย 

         1) การรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการศึกษา ประสบการณท์ างาน 

         2) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบองคค์วามรู ้ทกัษะ ความสามารถในการท างาน 

         3) พิจารณาปรบัเสน้ทางการหมุนเวียน 

 

 

  

 Note 
 

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
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ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญัในการพฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงใหเ้ป็นไปตามการสัง่สม

ประสบการณร์ายบุคคล ประกอบดว้ย  

 
 

    

 

 ผูบ้ริหารระดับสูง ท าหน้าท่ีในการสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับระบบขา้ราชการผู้มี

ผลสมัฤทธ์ิสูงในองคก์รใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งก ากบัดูแลความกา้วหน้าในการพฒันาของ

ขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงแต่ละคนให้เป็นไปตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์ และแผน

ความกา้วหนา้ในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสนับสนุนใหม้ีการหมุนเวียนงานอยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูท่ี้พิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัปรบัแกก้รอบการสัง่สมประสบการณใ์นภาพรวมอีกดว้ย 
 

 
 

 ฝ่ ายการเจ ้าหน้า ท่ี  ท าหน้า ท่ี เ ป็น ผู้บ ริหารการด า เ นินการ ในภาพรวม  

วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือจัดท าร่างกรอบการสัง่สมประสบการณ์ ติดตามการพัฒนาของขา้ราชการผู้มี

ผลสัมฤทธ์ิสูงแต่ละคนว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการสัง่สมประสบการณ์ รวมทั้ งแผน

ความกา้วหนา้ในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคลหรือไม่ อย่างไร  และ

น าเสนอขอ้มูลกับฝ่ายบริหารเมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้งต่าง ๆ อีกดว้ย 

บทท่ี 3 ผ ูเ้กี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำกรอบกำรสัง่สมประสบกำรณ ์ 

1. ผ ูบ้รหิำรระดบัสงู 

2. ฝ่ำยกำรเจำ้หนำ้ท่ี 

ค าถามชวนคิด 

      ท่านคิดวา่ใครบา้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์?  



 

คู่มือการจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) หน้า 26 

 

 

 

 ผูอ้ านวยการส านัก/กอง ท่ีขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงปฏิบัติราชการในสังกัด  

เป็นผูท่ี้รับผิดชอบในการท่ีจะพิจารณาผลการพัฒนาในภาพรวมของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง  

โดยเม่ือขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงหมุนเวียนมาท่ีส านัก/กองและเร่ิมปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการ

ส านัก/กอง จะมีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

    

    ก่อน ท่ีข ้าราชการ ผู้ มี ผลสัมฤท ธ์ิสู งจะห มุนเวี ยนไปยังส า นัก/กอง ต่อไป              

ผูอ้ านวยการส านัก/กองจะเป็นผูล้งนามเห็นชอบว่าขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงมีความรูง้าน ทกัษะ

การท างาน รวมทั้งผลงานท่ีตรงตามท่ีแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สม

ประสบการณ์รายบุคคลก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ทั้งน้ี  ผูอ้ านวยการส านัก/กองอาจใหค้วามเห็น

เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงต่อไป 

 

 

3. ผ ูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง 

 ศึกษาแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านัก/กอง เพ่ือพิจารณาว่าในปัจจุบนัมีงาน/โครงการใดบา้งท่ีจะมอบหมาย

ใหข้า้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงปฏิบติัเพ่ือใหมี้โอกาสไดเ้รียนรูง้าน ทกัษะการท างาน  รวมทั้งไดแ้สดง

พฤติกรรมบ่งช้ีและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานตามท่ีแผนความกา้วหนา้ในอาชีพรายบุคคล หรือ 

กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคลก าหนดไว ้ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูอ้ านวยการส านัก/

กองควรหารือกับหัวหน้างานหรือผูบ้ังคับบัญชาระดับตน้ของขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธ์ิสูงจะตอ้ง

ศึกษาก่อนท่ีจะมีการมอบหมายงาน 

 

 ศึกษาแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล

ในล าดับต่อไปของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงไวล่้วงหน้าประมาณ 3 เดือนก่อนระยะเวลาท่ี

ข ้า ร าชการ ผู้ มี ผ ลสัมฤท ธ์ิ สู ง จ ะต้อ งห มุน เ วี ย น ไปป ฏิบั ติ ง าน ในห น่ ว ย งานถัด ไ ป  

เพ่ือความต่อเน่ืองของการเรียนรูร้ะหวา่งงานในส านัก/กองท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนักบัการท างาน

ในส านัก/กองท่ีจะไปปฏิบติัในล าดบัต่อไป  

 

2 

3 

       ศึกษาแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สมประสบการณร์ายบุคคล

ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงดังกล่าว  เ พ่ือจะได้ทราบว่าข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

มีพ้ืนฐานความรูง้าน ทกัษะงาน และมีประสบการณใ์นการสรา้งผลงานอะไรบา้งในส านัก/กองอ่ืน ๆ 

ท่ีผ่านมา และวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ การจดัประชุมร่วมระหว่างหวัหน้างานหรือผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้

และผู้อ านวยการส านัก/กองเดิมท่ีขา้ราชการผู้น้ีสังกัดอยู่ กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 

ระดบัตน้และผูอ้ านวยการส านัก/กองท่ีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงจะหมุนเวียนไปท างาน 

1 
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 ผู ้บังคับบัญชาระดับต้น/หัวหน้างาน เป็นผู้อ านวยการเรียนรู ้ (Facilitator)   

ผ่านการมอบหมายงานใหข้า้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงปฏิบติั รวมทั้งท าหน้าท่ีหลกัในการสอนงาน 

(Coach) โดยจุดมุ่งหมายในการสอนงานของผูบ้งัคบับญัชาระดับตน้จะมุ่งเน้นท่ีความรู ้และทักษะ 

ท่ีจ าเป็นส าหรบัการท างาน ความรูด้า้นเทคนิคในการท างานเป็นหลกั โดยผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้/

หวัหนา้งานจะมีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผ ูบ้งัคบับญัชำระดบัตน้/หวัหนำ้งำน 

      ใหค้ าปรึกษา และตดัสินใจเก่ียวกบัการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์การ

ท างาน และผลงานท่ีผ่านมาของขา้ราชการ 

ผู ้ มี ผ ลสัม ฤท ธ์ิ สู ง กับ ก รอบก า รสั ่ง ส ม

ประสบการณเ์พ่ือวิเคราะหว์่าองคค์วามรูง้าน 

ทักษะ หรือพฤติกรรมบ่งช้ีใดท่ีก าหนดใน

กรอบการสัง่สมประสบการณ์ตรงกับส่ิงท่ี

ข ้า ราชการ ผู้ มี ผลสัมฤท ธ์ิสู ง ได้เ รี ยน รู ้

ครบถ้วนแล้ว และสามารถยกเวน้ไม่ต้อง

เรียนรูเ้พ่ิมเติมแลว้  เพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมา

ก าหนดเป็นกรอบการสัง่สมประสบการณ์

รายบุคคล หรือ แผนความกา้วหน้าในอาชีพ

รายบุคคล 

 

1       หารือกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พัฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี

ผลสัมฤทธ์ิสูงตามแผนความกา้วหน้าใน

อาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สม

ประสบการณ์รายบุคคล รวมทั้งตัดสินใจ

เก่ียวกบังาน/โครงการท่ีจะมอบหมายใหแ้ก่

ขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงซ่ึงส่ิงท่ีส าคัญ

ท่ีสุด ท่ีตอ้งค านึงถึง คือ งาน/โครงการท่ีจะ

มอบหมาย ตอ้งสรา้งโอกาสใหข้า้ราชการ 

ผู ้มีผลสัมฤทธ์ิสูงได้แสดงพฤติกรรมการ

ท า ง าน ท่ี ส ะท้อนว่ ามี ค ว ามรู ้  ทั กษ ะ 

สมรรถนะตามท่ีก าหนดไว ้

 

  มอบหมายงานใหข้า้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง และบริหารผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีอยู่ ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  

จะหมายความรวมถึงกระบวนการตั้งแต่ การวางแผนปฏิบติังาน การพฒันาผลการปฏิบติังาน  

การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว  

เป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 

3 

2 

     ให้ข ้อมูลเ ก่ียวกับการพัฒนาผ่านการท างานจริงของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสู ง 

ในทุกแง่มุม และร่วมหารือกบัผูอ้ านวยการส านัก/กองในการประเมินภาพรวมของขา้ราชการ 

ผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

 

      ใหค้วามเห็นในการปรบัแกก้รอบการสัง่สมประสบการณแ์ก่ผูร้บัผิดชอบในการจดัท ากรอบ

การสัง่สมประสบการณ ์เน่ืองจากเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการท างานจริงและมีประสบการณ์

ตรงในการในการพฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงแลว้ 

4 

5 
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 ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง เป็นผู้ท่ีไดร้ับผลกระทบโดยตรง ดังน้ัน หลังจากตกลง

ร่วมกับส่วนราชการในการเลือกเป้าหมายการพัฒนาแลว้  ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงจะตอ้งศึกษา

กรอบการสัง่สมประสบการณท่ี์ตนเองเลือก โดยปรึกษากบัหวัหนา้งานเพ่ือเปรียบเทียบประสบการณ์

การท างาน รวมทั้งผลงานท่ีผ่านมาว่าสามารถเทียบเคียงกับรายละเอียดในกรอบการสัง่สม

ประสบการณ์ได้หรือไม่ เช่น การเคยอยู่ในส านัก/กองท่ีตรงกับท่ีก าหนดในกรอบการสัง่สม

ประสบการณ์แต่ไม่ไดท้ างานตามท่ีกรอบการสัง่สมประสบการณ์ก าหนด  หรือ การท่ีอยู่ในส านัก/

กองหน่ึง  แต่มีโอกาสไดร้บัมอบหมายงานโครงการท่ีไดม้ีโอกาสเรียนรูค้วามรูง้าน ทักษะ รวมทั้ง

สรา้งผลงานท่ีตรงกับรายละเอียดท่ีกรอบการสัง่สมประสบการณ์ก าหนด เป็นตน้ เพ่ือน าขอ้มูล

ดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสัง่สม

ประสบการณร์ายบุคคลของตนเอง 

 จากน้ัน เมื่อสามารถก าหนดแผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ  

กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคลของตนเองแล้ว หน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดในระยะเร่ิมต้น  

คือการท าความเขา้ใจกบัเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวท่ีก าหนดในกรอบดังกล่าว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การวางแผนระยะสั้นซ่ึงต้องศึกษาว่าเมื่อมาปฏิบัติงานอยู่ท่ีส านัก /กองใดกองหน่ึง

จ าเป็นตอ้งเรียนรูค้วามรูง้านเร่ืองใด และจะตอ้งเพ่ิมพูนทกัษะงานดา้นใด หรือ ตอ้งท างานอะไรบา้ง

เพ่ือสะทอ้นว่ามีความรูแ้ละทักษะงานน้ัน ๆ  รวมทั้งจะตอ้งไดร้ับมอบหมายงานประเภทใดบา้ง  

ซ่ึ งการทราบเป้าหมายโดยละเอียดจะท าให้ข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงมีข ้อมูลเ บ้ืองต้น 

ในการวางแผนพฒันาตนเองซ่ึงจะใชใ้นการหารือกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน เช่น ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้  

ผูอ้ านวยการส านัก/กองต่อไป  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขำ้รำชกำรผ ูมี้ผลสมัฤทธ์ิสงู 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUjP3dn-DKAhWMco4KHdFOB5kQjRwIBw&url=https://www.ssdmo.org/about_us/news_releases/pac_1_14_15.html&bvm=bv.113370389,d.c2E&psig=AFQjCNH7fuAPv_9nglC-jZHZwK-kjfFY3Q&ust=1454748748124834
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        สรุปประเด็นส าคญั 

 ผู ้เก่ียวขอ้งท่ีส าคัญในการพัฒนาขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงให้เป็นไปตามการสัง่สม

ประสบการณร์ายบุคคล ประกอบดว้ย 

         1) ผูบ้ริหารระดบัสูง 

         2) ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 

         3) ผูอ้ านวยการส านัก/กอง 

         4) ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

         5) ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

 

 

  

 
Note 
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  การจดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์ และแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล

หรือกรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคล เป็นเพียงขั้นตอนเร่ิมตน้ของการพัฒนาขา้ราชการ 

ผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงในส่วนราชการ โดยเป็นเพียงกรอบกวา้งๆ ของแต่ละต าแหน่งเป้าหมายเท่าน้ัน  

และถือเป็นการด าเนินการในระยะแรกของส่วนราชการท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียน และปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานของส่วนราชการ วฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ 

   อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของการพัฒนาขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงมิไดข้ึ้นอยู่กับ 

การมีกรอบการสัง่สมประสบการณ์ของส่วนราชการ หรือแผนความกา้วหน้าในอาชีพรายบุคคล 

ท่ีสมบูรณ์ หากแต่ข้ึนอยู่กับการผลักดันใหมี้การพัฒนาขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงใหเ้ป็นไปตาม

กรอบไดจ้ริง  ซ่ึงปัจจัยส าคัญไดแ้ก่การด าเนินการภายในของแต่ละส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ.  

จะด าเนินการเพ่ือสรา้งกลไกในการตรวจสอบและติดตามการพฒันาดงักล่าว รวมทั้งการสรา้งกลไก

ในการสนับสนุนการด าเนินการเก่ียวกับกรอบการสัง่สมประสบการณ์และแผนความกา้วหน้าใน

อาชีพรายบุคคลอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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บทสรปุ 
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ค าถาม ค าตอบ 

1 .  ก ร ณี ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการหรือคณะท างาน

จดัท ากรอบการสัง่สมประสบการณ์

แลว้ตอ้งด าเนินการอะไรต่อไป 

1.1 คณะกรรมการหรือคณะท างาน ควรศึกษาและท าความ

เข้าใจเก่ียวกับระบบ HiPPS อย่างละเอียด โดยเฉพาะ

แนวทางการจัดท ากรอบ EAF เพ่ือใชก้ าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานระบบ HiPPS ของส่วนราชการ 

1.2 สรา้งการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขอความคิดเห็นเก่ียวกับการ

พัฒนาก าลังคนคุณภาพเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลไปจัดท า

กรอบ EAF ต่อไป 

1.3 ร่วมกันก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย และกรอบ EAF  

ในแต่ละต าแหน่งเป้าหมาย โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ ์

และขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 2 ขา้งตน้ประกอบการพิจารณา 

1.4 เสนอร่างกรอบ EAF  ต่อผูบ้ริหาร เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

2. ระยะเวลาการพฒันาตามกรอบ

การสัง่สมประสบการณ์จ าเป็นตอ้ง 

6 – 10 ปี หรือไม ่

ไม่จ  าเป็น โดยการก าหนดระยะเวลาการพฒันาจะขึ้ นอยู่กบั

ต าแหน่งเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งและหลักเกณฑ์วิธีการเล่ือน/การย้าย 

ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

3. แผนการพฒันาอย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ือง คืออะไร 

แผนการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง คือ กรอบการ 

สัง่สมประสบการณ์ ( Experience Accumulation Frame-

work :EAF) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาขา้ราชการผูม้ี

ผลสมัฤทธ์ิสูงอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด โดยจะค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานและ

จะก าหนดจุดหมายปลายทางของการพฒันาของขา้ราชการ

ในระบบน้ี โดยระบุวา่เม่ือพิจารณาภารกิจของหน่วยงานและ

ศักยภาพของข้าราชการแต่ละคนแล้ว ข ้าราชการผู้มี

ผลสัมฤท ธ์ิ สู ง มีต าแห น่ ง เ ป้ าหมายอะ ไรและควร มี

ความสามารถ ทกัษะ และความรูใ้นดา้นใดและในระดบัใด 

ประเด็นถำม – ตอบ 
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ค าถาม ค าตอบ 

4. ใครเป็นผู้เลือกเส้นทางความ 

ก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ 

ในระบบ HiPPS 

หลักการของระบบ HiPPS คือ การเตรียมบุคลากรให้มี

คุณภาพเพ่ือด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญของส่วนราชการ เช่น 

ผูบ้ริหาร ผูอ้ านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

วิชาชีพ โดยเมื่อได้ข ้าราชการเข ้าสู่ ระบบ HiPPS แล้ว  

ส่ วนราชการและข้าราชการ ผู้มี ผลสัมฤท ธ์ิสู งจะท า 

ความตกลงร่วมกันภายใตก้รอบการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกับ

หลกัการ ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการก าลงัคนของส่วนราชการ 

2. ความสามารถของขา้ราชการในระบบ HiPPS 

3. ความตอ้งการการพฒันาของขา้ราชการในระบบ HiPPS 

ทั้งน้ี ส่วนราชการจะใชห้ลักการทั้ง 3 ขอ้ในการร่วมกัน

ก าหนดต าแหน่งเป้าหมายใหแ้ก่ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

5. ข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสู ง

สามารถเปล่ียนต าแหน่งเป้าหมาย

ของการพฒันา ไดห้รือไม่ 

ได  ้แต่ต้องยึดหลักการเดิมคือ ความต้องการก าลังคนของ 

ส่วนราชการเป็นล าดับแรก โดยการเปล่ียนแปลงต้องมีการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์และ

ผลงานท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจและก าหนด

แผนการพฒันาตามกรอบ  

 

6. การปรบักรอบ EAF ทั้งภาพใหญ่

ของส่ วนราชการและรายบุคคล 

สามารถท าไดอ้ยา่งไร 

ท าได ้โดยจดัประชุมคณะกรรมการจดัท ากรอบ และตอ้ง

แจง้ไปยงัส านักงาน ก.พ. เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ 

7. ระยะเวลาในการหมุนเวียนงาน

ควรจะใช้ระยะเวลาสั้น – ยาว  

ก่ีเดือนถึงจะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ 

HiPPS 

การหมุนเวียนงานตอ้งดูตามลกัษณะงานของแต่ละบุคคล 

ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนราชการ ไม่มีเกณฑ์

ก าหนดไวต้ายตัว บางงานท่ีมีระดับความยากมากก็ตอ้งใช้

เวลาในการเรียนรูง้านนาน หากเป็นงานในระดับท่ีไม่ตอ้ง

ใชค้วามรูค้วามสามารถในงานมากเท่าไรก็ใชเ้วลาเรียนรู ้

งานไม่มากนัก ดังน้ันการหมุนเวียนงานใหดู้ตามความ

เหมาะสมของลักษณะงานเป็นหลักและไม่จ าเป็นต้อง

หมุนเวียนไปทุกท่ี 
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8. ในการระบุหน่วยงานเพ่ือเรียนรู ้

ง า น ส า ห รั บ ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี

ผลสัมฤทธ์ิสูง ควรระบุหน่วยงาน

ตามโครงสรา้งแบบใด โครงสรา้ง

ตามกฎหมายหรือโครงสรา้งจริงท่ี

ใชใ้นการบริหารจดัการ 

ควรใช้โครงสร้างท่ีใช้จริงในการบริหารจัดการภายใน 

ส่วนราชการ เน่ืองจากการพฒันาเพ่ือเรียนรูง้านตอ้งอาศัย

การสัง่สมความรู ้และประสบการณ์ในการท างานจริงใน

ส่วนราชการ 

9. หากต าแหน่งเป้าหมายของ 

HiPPS คือต าแหน่งทางดา้นบริหาร 

จ าเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งหมุนเวียน

ไปป ฏิบั ติ ง าน ในห น่ วย ง าน ท่ี

รบัผิดชอบภารกิจสนับสนุน (Sup-

porting Function)  อาทิ งานดา้น 

บุคลากร งานด้านงบประมาณ 

งานดา้นสารสนเทศ งานดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ เพ่ือจะไดม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

ส าหรบัความรูง้าน และทักษะการท างานดังกล่าวเป็นพ้ืน

ฐานความรูท่ี้ควรจะตอ้งเรียนรู ้แต่อาจไมจ่ าเป็นรูใ้นระดบัท่ี

ปฏิบัติงานเชิงลึก อาทิ “งานดา้นการงบประมาณ” ควร

ทราบกระบวนการในการตั้งงบประมาณ วิธีการจัดจา้ง

โครงการรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายเก่ียวกับการเงิน/การ

คลัง/การพัสดุ เป็นตน้ หรือ “งานดา้นสารสนเทศ” ควร

ทราบเก่ียวกบัโปรแกรมพ้ืนฐานต่าง ๆ ทราบวิธีการ หรือ

ขั้นตอนเก่ียวกับการวิ เคราะห์ความต้องการของผู้ใช ้

โปรแกรม เป็นต้น ดังน้ัน ระดับความรู ้หรือทักษะงาน

ดังกล่าว ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงสามารถเรียนรูผ่้าน

การท างานโครงการหรือปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานหลัก

หรืออาจจะเรียนรูใ้นรูปแบบของการจดัฝึกอบรมระยะสั้นได ้

ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนของ 

ส่วนราชการเป็นส าคญั 

10. กรณีท่ีส่วนราชการตน้สังกัด

พิจารณาอนุญาตใหข้า้ราชการผูม้ี

ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ สู ง ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น 

ในหน่วยงานอ่ืน เช่น  องค์กร 

ไมแ่สวงหาผลก าไร ฯลฯ จะสามารถ

น ามารวมอยู่ในกรอบ EAF ได้

หรือไม ่

ได ้ เน่ืองจากเป็นหน่ึงในแนวทางการพฒันาขา้ราชการผูม้ี

ผลสัมฤทธ์ิสูง ซ่ึงหากส่วนราชการเห็นชอบ ก็สามารถน า

ช่วงเวลาท่ีไปปฏิบติังานในองคก์รอ่ืนมานับรวมอยู่ในกรอบ 

การสัง่สมประสบการณไ์ด ้
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11. กรณีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิ

สู ง ไ ด้ รั บ ทุ น ไ ป ศึ กษ า วิ ช า  ณ 

ต่างประเทศ ถือว่าเป็นวิธีการหน่ึง

ของการพัฒนาข้าราชการ ผู้มี

ผลสมัฤทธ์ิสูงหรือไม่ หากใช่ ส่วน

ราชก ารสามารถด า เ นิ นกา ร

ป รั บ ป รุ ง ก ร อ บ ก า ร สั ่ ง ส ม

ประสบการณ์รายบุคคลไดห้รือไม ่

และอยา่งไร 

10.1 การไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศอาจเป็นวิธีการหน่ึง

ของการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงตามกรอบ 

การสัง่สมประสบการณ์ได ้หากส่วนราชการพิจารณาเห็น

ว่าการศึกษาของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงรายดังกล่าว

เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเตรียมและพฒันาขา้ราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์

สอดคล้องตามต าแหน่งเป้าหมายท่ีก าหนดในกรอบ 

การสัง่สมประสบการณ ์

10.2 ส่วนราชการสามารถปรบัปรุงระยะเวลาการเรียนรูใ้น

กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคลได ้โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบองคค์วามรู ้ทกัษะ สมรรถนะและประสบการณ์

ของขา้ราชการผูน้ั้นกบัรายละเอียดการพฒันาท่ีไดก้ าหนด

ไ ว ้ใ นกรอบการสั ่ง สมประสบการณ์ภ าพร วมขอ ง 

ส่วนราชการ 

10.3 ส่วนราชการและขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงควร

จัดท าขอ้ตกลงร่วมกัน เพ่ือจะไดม้ีช่องทางในการติดตาม 

ประเมินความกา้วหน้า และใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนา 

ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการในการเตรียมก าลังคนของ

ส่วนราชการ อันจะท าใหก้ารศึกษาต่อเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนราชการอยา่งแทจ้ริง 

12. กรณีท่ีข ้าราชการผู้มี

ผลสมัฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่จะตอ้งรบัทุน

ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น  ( ใ น แ ล ะ

ต่างประเทศ) ซ่ึงเป็นทุนส าหรับ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงรุ่นใหม ่

จะสามารถน าช่วงเวลาน้ีนับรวมอยู่

ในกรอบการสัง่สมประสบการณ์ 

ไดห้รือไม ่

ได้ เน่ืองจากการรับทุนฝึกอบรมก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการพฒันาทกัษะและสมรรถนะของขา้ราชการผูม้ี

ผลสมัฤทธ์ิสูงเช่นกนั 
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13 .  ส่ วนราชการสามารถให้

ข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงเร่ิม

ด าเนินการตามกรอบการสัง่สม

ประสบการณไ์ดเ้มื่อใด 

ส่วนราชการควรก าหนดให้ขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

เ ร่ิมหมุนเวียนงานตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์

รายบุคคลใหต้รงรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

เอกสารส าหรบัศึกษาขอ้มูลเพิ่มเตมิ 

 

ภ         คู่มือ      โ ล ไ ้ท   QR Code 

 
 

คู่มือการด าเนินการตามระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ย

การเพ่ิมพนูประสิทธิภาพของขา้ราชการ  

โดยการใหไ้ปปฏิบติังานท่ีหน่วยงานอ่ืน 

ในประเทศ พ.ศ. 2554  
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