
กรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
ข้าราชการในระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
(High Performance and  

Potential System: HiPPS)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
(Training and Development Roadmap) 



สารบัญ สารบัญ 

รายการ หน้า 

หลักสูตรส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 1 - 8 
 หลักสูตรการคิดเชิงสร้างสรรค์ 2 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ     3 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ           4 
 การบริหารจัดการความขัดแย้ง                                     5 
 ภาวะผู้น าและการบริหารทีมงาน                                   6 
 กิจกรรม CEO Visit                                                  7 
 กิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย       8 
 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปี                                   9 
 กิจกรรมวันดีดี                                                      10 

หลักสูตรส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 ผู้น าเชิงสร้างสรรค์                                                  12 
 กิจกรรม Site Visit                                                   13 
 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปี                                   14 

หลักสูตรส าหรับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ  
 การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือก                     16 
บุคลากรด้วยทฤษฎี DISC                                                
 การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ                  17 
 กิจกรรม Site Visit                                                   18 
 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปี                                   19 

ตารางสรุปหลักสูตรและก าหนดเวลาลงทะเบียน                     20 
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา            23 



หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา 

ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

รุ่นท่ี 1 - 8 



การคิดเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Thinking) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
 กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive Transformation) 
 เทคนิคการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
 การคิดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องประชุม 3 ช้ัน 9  
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์
และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 25 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Perspective) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
งานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
(Effective Presentation) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
 เนื้อหาเบ้ืองต้นที่ควรรู้ในการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
 การเลือกใช้ค า และประโยคที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
 การใช้ส านวนที่ท าให้การน าเสนองานราบรื่น ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องประชุม 5 ช้ัน 4  
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร Mr. Warran Kerr 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 15 คน 

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม 

มีทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษในระดับดี 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning) 

ความสามารถและทักษะ 
ในการสื่อสาร  
(Communication) 
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 Pre & Post work Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 



ทักษะภาษาองักฤษเพื่อ 
การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
(Advanced Presentation) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนองานในระดับที่สูงข้ึน 
 การฝึกปฏิบัติในห้อง โดยมีการให้ feedback จากอาจารย์ผู้สอน 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัดหลักสูตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องประชุม 5 ช้ัน 4  
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร Mr. Warran Kerr 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 15 คน 

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม 

 มีทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษในระดับดี 
 ได้รับมอบหมายภารกิจ 
ในการบรรยายหรือต้อง
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning) 

ความสามารถและทักษะ 
ในการสื่อสาร  
(Communication) 
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 Pre & Post work Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 



การบริหารจัดการความขดัแย้ง 
(Conflict Management) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
  การวินิจฉัยและปัจจัยที่น าไปสู่ความขัดแย้ง 
 แนวความคิดและหลักการจัดการกับความขัดแย้ง 
 การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

วันที่ 4 มีนาคม 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 1 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร อ. เปรมฤดี ปันกองงาม  
และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 25 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

ความสามารถและทักษะ 
ในการสื่อสาร  
(Communication) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



ภาวะผูน้ าและการบริหารทีมงาน 
(Leadership and Team Management) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
  ลักษณะและบุคลิกภาพของผู้น า 
  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น า 
  การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

วันที่ 4 เมษายน 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 1 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์  
ชาตรีวิศิษฎ์ และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 25 คน 

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม 

ควรเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นหัวหน้างานหรือมีทีมงาน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การตดัสินใจ   
(Decision Making) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

ความเป็นผู้น า   
(Leadership: LD) 

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



กิจกรรม CEO Visit 

     ขอบเขตกิจกรรม 
      กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ า
ประเทศไทย ในหัวข้อ “Indonesia: Preparedness and Readiness 
toward ASEAN Integration” 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
กิจกรรม 

วันที่ 26 มีนาคม 2557 
เวลา 13.30 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องประชุม 3 ช้ัน 9 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร H.E. Lutfi Rauf, Ambassador 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ 1 – 8 จ านวน 40 คน 

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม 

มีทักษะการส่ือสารอังกฤษ 
ในระดับดี 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมองในภาพรวม  
(Holistic View) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง  
(Commitment to Learning) 
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 Lecture Group Discussion Experience Sharing 

ลักษณะกิจกรรม (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม) 



กิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย 
(CEO Talk) 

     ขอบเขตกิจกรรม 
         เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้มี
โอกาสรับฟังมุมมอง ความรู้ และวิสัยทัศน์ของผู้น าในแต่ละมิติ จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมนี้ด าเนินภายใต้โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

กลุ่มเป้าหมาย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมองในภาพรวม  
(Holistic View) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง  
(Commitment to Learning) 

  
 Lecture Group Discussion Experience Sharing 

ลักษณะกิจกรรม 
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กิจกรรมสัมมนาวชิาการประจ าปี
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

     ขอบเขตกิจกรรม 
  เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
 เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มก าลังคนคุณภาพในวงกว้าง 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
กิจกรรม 

ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กรกฎาคม 2557 

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ 
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ 
  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การมองในภาพรวม  
(Holistic View) 

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 
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 Experience Sharing ลักษณะกิจกรรม: Discussion 



กิจกรรมวันดีด ี
(One Degree Drive) 

     ขอบเขตกิจกรรม 
         กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพได้ท า
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม และสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
กิจกรรม 

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 

สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ  
 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 นักเรียนทุนรัฐบาล 
 New Wave 
 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

บริการทีด่ี  
(Service Mind) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)  

การอุทิศตนเพื่อสงัคม  
(Social Dedication) 

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaborativeness) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 
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 Volunteer for social service Team Building ลักษณะกิจกรรม:  



หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา 

ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

ของข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง 



ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Leadership) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
 บทบาทในการเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ 
 การพัฒนาความเป็นผู้น า ฯลฯ 

 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

รุ่นที่ 1: 14 มีนาคม 2557 
รุ่นที่ 2: 21 มีนาคม 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 1 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร อ. ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ 
และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จ านวน 25 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Perspective) 

การคดิเชงิกลยุทธ์  
(Strategic Thinking) 

ความเป็นผู้น า   
(Leadership) 

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



กิจกรรม Site Visit 

     ขอบเขตกิจกรรม 
          เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา 
ดูงานในองค์กรช้ันน าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารคนเก่ง และน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัดกจิกรรม 7 มีนาคม 2557 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น. 

สถานที่ ธนาคารไทยพาณชิย์ ถนน
รัชดาภิเษก เขตจตจุักร กทม. 

วิทยากร คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวุโส  
กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  
จ านวนรวม 50 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง  
(Commitment to Learning) 
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 Lecture Group Discussion Experience Sharing 

ลักษณะกิจกรรม 



กิจกรรมสัมมนาวชิาการประจ าปี
ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
กิจกรรม 

ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กรกฎาคม 2557 

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ 
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ 
  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การมองในภาพรวม  
(Holistic View) 

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 
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 Experience Sharing ลักษณะกิจกรรม: Discussion 

     ขอบเขตกิจกรรม 
  เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
 เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มก าลังคนคุณภาพในวงกว้าง 



หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา 

ส าหรับผู้รับผิดชอบระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรด้วย ทฤษฎี DISC 

(Improving Selection Process with DISC) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
  การปรับปรุงการสรรหาคัดเลือกด้วย DISC 
  แกนพฤติกรรมตามทฤษฎี DISC 
  การวาดกราฟ DISC จากหน้าที่งาน และน ามาใช้กับการคัดเลือกผู้สมัคร ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัดหลักสูตร วันที่ 10 มีนาคม 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 1 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร อ.ญาสิกาญจน์ ธุวจิตต์ 
และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
จ านวน 25 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

การตดัสินใจ   
(Decision Making) 
 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



การสื่อสารและประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(Excellent Communication) 

     ขอบเขตเน้ือหา 
  นพลักษณ์กับการสื่อสาร รูปแบบที่เคยชิน จุดแข็ง จุดอ่อน 
 ทักษะที่จ าเป็นในการส่ือสารให้ประสบผลส าเร็จ ฯลฯ 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
หลักสูตร 

วันที่ 17 มีนาคม 2557 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่ ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 1 
ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 

วิทยากร อ.ญาสิกาญจน์ ธุวจิตต์ 
และทีมงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน25 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
(Interpersonal Competence) 
 ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication) 
การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration) 
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 Group Discussion Lecture Workshop 

ลักษณะการฝึกอบรม 



กิจกรรม Site Visit 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัดกจิกรรม 7 มีนาคม 2557 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น. 

สถานที่ ธนาคารไทยพาณชิย์ ถนน
รัชดาภิเษก เขตจตจุักร กทม. 

วิทยากร คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ 
ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวุโส  
กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  
จ านวนรวม 50 คน 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

มุ่งมั่นในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง  
(Commitment to Learning) 
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 Lecture Group Discussion Experience Sharing 

ลักษณะกิจกรรม 

     ขอบเขตกิจกรรม 
          เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา 
ดูงานในองค์กรช้ันน าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารคนเก่ง และน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



กิจกรรมสัมมนาวชิาการประจ าปี
ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา 

 

 

   

หัวข้อ รายละเอียด 

วันจัด
กิจกรรม 

ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กรกฎาคม 2557 

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง 

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ 
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ 
  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)  

การมองในภาพรวม  
(Holistic View) 

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication) 

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 
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     ขอบเขตกิจกรรม 
  เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
 เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กลุ่มก าลังคนคุณภาพในวงกว้าง 

  
 Experience Sharing ลักษณะกิจกรรม: Discussion 



ตารางสรุปหลกัสูตร 

กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตร/
กิจกรรม 

วันที่จดั 
ลงทะเบยีน
ภายใน 

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 1 - 8 

การคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

3 ก.พ. 2557 

ลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 

27 ม.ค. 2557 
และ 

ส านักงาน ก.พ. 
จะประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ 
เข้าร่วมแต่ละ
หลักสูตร 
ภายในวันที่  

29 ม.ค. 2557 

ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

24 ก.พ. 2557 

ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการน าเสนองาน
อย่างมืออาชีพ  

26 ก.พ. 2557 

การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง  

4 มี.ค. 2557 

ภาวะผู้น าและการ
บริหารทีมงาน  

4 เม.ย. 2557 

กิจกรรม CEO Visit  26 มี.ค. 2557 

20 

หมายเหตุ: ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถลงทะเบยีนได้เพยีง 
             คนละ 2 หลักสูตรเท่านั้น (ไม่รวมกิจกรรม CEO Visit) และ  
             จะพิจารณาตามล าดับก่อน - หลัง ของการลงทะเบียน  



ตารางสรุปกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม วันที่จดั 

กลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 

กิจกรรมวันดีดี ช่วงเดือน 
พ.ค. 2557 

 กลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 

 ผู้บริหาร 
 Coach 
 HR 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปี 
กลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนก.ค.  

2557 

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

กิจกรรมเสวนาและสร้างเครือข่าย 
(CEO Talk) 

ช่วงเดือน 
มี.ค. 2557 

โครงการแสดงผลงานวิจัยของนักเรียน 
ทุนรัฐบาล 

ช่วงเดือน  
พ.ค. 2557 

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้น า
ภาครัฐ ไทย - สปป.ลาว 

ช่วงเดือน  
พ.ค. 2557 

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้น า
ภาครัฐ ไทย - สิงคโปร์ 

ช่วงเดือน  
มิ.ย. 2557 

ส าหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้ ส านักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือเชิญส่วนราชการต่อไป 

21 



กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร/กิจกรรม วันที่จดั 
ลงทะเบยีน
ภายใน 

ผู้บังคับบัญชา
ระดบัต้น 

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1:  
14 มี.ค. 2557 
รุ่นที่ 2:  
21 มี.ค. 2557 

26 ก.พ. 2557 
ประกาศรายชื่อ 
ภายในวันที่  

28 ก.พ. 2557 
กิจกรรม Site Visit  7 มี.ค. 2557 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี  

ประมาณสัปดาห์
ที่ 2 ของเดือน 
ก.ค. 2557 

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

ผู้ดแูลระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

ทฤษฎี DISC                                               10 มี.ค. 2557 
26 ก.พ. 2557 
ประกาศรายชื่อ 
ภายในวันที่  

28 ก.พ. 2557 

การสื่อสารและ
ประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

17 มี.ค. 2557 

กิจกรรม Site Visit  7 มี.ค. 2557 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี  
 

ประมาณสัปดาห์
ที่ 2 ของเดือน 
ก.ค. 2557 

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 
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หมายเหตุ: เน่ืองจากแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม มีที่น่ังจ ากัด ส านักงาน ก.พ. จึง
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้ดูแลระบบ กลุ่มเป้าหมายละ 1 คน 
ต่อ 1 หลักสูตรในแต่ละส่วนราชการ และจะพิจารณาตามล าดับก่อน - หลัง 
ของการลงทะเบียน 



รายละเอียดการลงทะเบียน 
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา 

1. ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก .พ. 
www.ocsc.go.th เลือกเมนู “การบริหารทรัพยากรบุคคล” และหัวข้อ 
“ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” และ click ที่ปุ่ม “ลงทะเบียนอบรม” 
และกรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนภายในก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ (ตามภาพ) 
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เมนูด้านขวา เลือก  
“การบริหารทรัพยากรบุคคล” 



2. ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม 
ตามล าดับก่อน - หลัง ของการลงทะเบียน 

3.     ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง: สามารถลงทะเบียนได้เพียง
คนละ 2 หลักสูตรเท่านั้น (ไม่รวมกิจกรรม CEO Visit)  

       ส าหรับผู้บัง คับบัญชาระดับต้นและผู้ รับผิดชอบระบบ :
เนื่องจากแต่ละหลักสูตร/กิจกรรม มีที่นั่งจ ากัด ส านักงาน ก.พ. 
จึงขอสงวนสิทธิ์ ให้ ผู้ บังคับบัญชาระดับต้นและผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มเป้าหมายละ 1 คน ต่อ 1 หลักสูตรในแต่ละส่วนราชการ 

4.    ส าหรับกิจกรรม Site Visit และรับฟังการบรรยายเรื่อง  
“การบริหารก าลั งคนคุณภาพ” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์  
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.พ. 
จะแจ้งจุดนัดพบและลงทะเบียนในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา 

5. กรณีข้าราชการได้รับการประกาศรายช่ือให้เข้าอบรมในหลักสูตร
ใดๆ แล้ว ขอให้แจ้งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเพ่ือ
ด าเนินการอนุมัติตัวบุคคลมาฝึกอบรม 

6. กรณีข้าราชการได้รับการประกาศรายช่ือให้เข้าอบรมในหลักสูตร
ใดๆ แล้ว ท่านจะต้องมารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ตามวันและ
เวลาที่ก าหนด และหากท่านไม่สามารถมาได้ จะต้องส่งหนังสือ
ช้ีแจงเหตุผลให้ทางส านักงาน ก.พ. รับทราบด้วย 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักระหว่างการอบรม ให้ผู้เข้าอบรม
เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

8. ส านักงาน ก.พ. จะส ารองรายช่ือ 5 รายช่ือต่อหลักสูตร และจะ
ติดต่อไปเป็นรายบุคคลกรณีมีผู้สละสิทธิ์ 
 

หมายเหตุ: ท่านสามารถ download กรอบการฝึกอบรมฯ ได้ทาง   
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. หัวข้อ “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 
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