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หลักสูตรและกิจกรรม

ส าหรบัข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

รุ่นที่ 1 - 9



การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลและผลลัพธ์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HR Analytics)

ขอบเขตเนื้อหา
 หลักการน าเสนอข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนางาน
 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ของข้าราชการกลุ่ม HiPPS

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา
หัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี

วิทยากร ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิรจิติต์

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 20 คน

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การวางแผนหรือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การตัดสินใจ
 (Decision Making)

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)
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Lecture Group Discussion Presentation

ลักษณะการฝึกอบรม



การบริหารจัดการความขัดแย้ง
(Conflict Management)

ขอบเขตเนื้อหา
 การวินิจฉัยและปัจจัยท่ีน าไปสู่ความขัดแย้ง
 แนวความคิดและหลักการจัดการกับความขัดแย้ง
 การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง ฯลฯ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 23 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร อ. เปรมฤดี ปันกองงาม
และทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 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



กิจกรรม ASEAN Talk

ขอบเขตกิจกรรม
         เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้มีโอกาส
รับฟังมุมมอง ความรู้ และวิสัยทัศน์ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการท างานใน
บริบทอาเซียน

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
กิจกรรม

25 มีนาคม 2558
09.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร ดร. สุรพิชย์ พรหมสทิธิ์

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)

 
Lecture Group Discussion Experience Sharing

ลักษณะกิจกรรม
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กิจกรรม 
How to Clinic : Share & Care

ขอบเขตกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นต่าง ๆ ได้

พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข้อสงสัยต่าง ๆ และการด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันทั้งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน
ในระบบราชการ และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นพี่
ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน

สมรรถนะทีจ่ะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
กิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร ช่วงเช้า
เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
ช่วงบ่าย
นายวิวัฒน ์มณีอินทร์
ดร.ศรพล ตลุยะเสถียร
น.ส. ภมรพรรณ วงศ์เงนิ

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

ความผูกพันต่อระบบราชการ
(Organizational Engagement)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning)
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Group Discussion Experience Sharing Workshop

ลักษณะกิจกรรม



บทบาทของผู้ด าเนนิการประชุม ผู้อ านวยการประชุม
 และผู้ประสานงานในการประชุมระหว่างประเทศ
(Moderator, Facilitator, and Liaison Officer’s roles 

in International Meetings)

ขอบเขตเนื้อหา
  การประชุมระหว่างประเทศคืออะไร มีรูปแบบอย่างไร 
  บทบาทและหน้าท่ีผู้ด าเนนิการการประชุม ผู้อ านวยการประชุม 
และผูป้ระสานงาน ในการประชุมระหว่างประเทศ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร ดร. สุวิทย์ มังคละ
นักการทูตช านาญการ

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 15 คน

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม

ควรเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือเคยเข้าร่วมหรือจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การบริการที่ดี 
(Service Mind)

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร
(Communication)

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration)
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Experience Sharing Lecture Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม



ผู้น าในการสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiring Leadership)

ขอบเขตเนื้อหา
 ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลท้ังในอดีตและปัจจุบนั
 การสื่อสารท่ีสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบตัิและน ามาซึ่งผลลัพธ์
 การโน้มน้าวและการสรา้งแรงบันดาลใจใหผู้้อื่นลงมือปฏิบตัิ
 การสอนงาน การเปน็ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงผลปฏิบัตงิานฯลฯ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 30 เมษายน 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร อ. บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 25 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

ความเป็นผู้น า
(Leadership)

ความสามารถและทักษะ
ในการสื่อสาร  
(Communication)
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Group Discussion Lecture Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม



ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

(Effective English Presentation)

ขอบเขตเนื้อหา
 เนื้อหาเบื้องต้นท่ีควรรู้ในการน าเสนองานเปน็ภาษาองักฤษ
 การเลือกใช้ค า และประโยคท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
 การใช้ส านวนท่ีท าให้การน าเสนองานราบรื่น ฯลฯ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร Mr. Warran Kerr

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 15 คน

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม

มีทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษในระดับดี

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning)

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

ลักษณะการฝึกอบรม (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)



ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ

(Advanced English Presentation)

ขอบเขตเนื้อหา
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนองานในระดับท่ีสงูขึ้น
 การฝึกปฏิบตัิในห้อง โดยมีการให้ feedback จากอาจารย์ผู้สอน

สมรรถนะทีจ่ะได้รบัการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดหลกัสูตร วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร Mr. Warran Kerr

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 15 คน

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม

 มีทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 ได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการบรรยายหรือต้อง
น าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning)

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

ลักษณะการฝึกอบรม (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)



กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การติดตาม
การใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคณุภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
 ความท้าทายของกรบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21
 นวัตกรรมด้านเครื่องมือและกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลงัคน
คุณภาพ
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการติดตามการใช้ประโยชน์ของข้าราชการ
กลุ่ม HiPPS

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
กิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
(Orchid Slingshot)

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 50 คน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 (Achievement Motivation)

การคิดเชิงกลยุทธ์
 (Strategic Thinking)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)
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Lecture Group Discussion Workshop

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรม CEO Talk

ขอบเขตกิจกรรม
         เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้มี
โอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ในหัวข้อ “Japan: the Preparedness and 
Readiness towards ASEAN Community”

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
กิจกรรม

จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

วิทยากร H.E. Shigekazu Sato

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 20 คน

คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วม

มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดี

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)

 

Lecture Group Discussion Experience Sharing

ลักษณะกิจกรรม (ใชภ้าษาอังกฤษตลอดกิจกรรม)
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กิจกรรม Site Visit
“การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร”

ขอบเขตกิจกรรม
          เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา
ดูงานในองค์กรชั้นน าในด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
และน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา
หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

สถานท่ี บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด
(Bangkok Airways)
ถ. วิภาวดี-รังสติ เขตจตุจักร 
กทม.

วิทยากร รองผู้อ านวยการใหญ่ฝ่าย
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นท่ี 1 – 9 จ านวน 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal 
Competence)

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

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
 เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพท่ีได้รับทุนไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 เป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้ดูแลระบบ
ก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการรู้ถึงศักยภาพของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
กิจกรรม

ช่วงเดือนสิงหาคม 2558

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สงู

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal 
Competence)

13

 
Experience Sharingลักษณะกิจกรรม: Discussion



กิจกรรมวันดีดี
(One Degree Drive)

ขอบเขตกิจกรรม
         กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ขา้ราชการกลุ่มก าลงัคนคุณภาพได้ท า
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และสร้างเครือข่ายร่วมกัน

สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกจิกรรม ช่วงเดือนพฤษภาคม

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ 
 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
 นักเรียนทนุรัฐบาล
 New Wave
 นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

บริการที่ดี 
(Service Mind)

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

การอุทิศตนเพื่อสังคม 
(Social Dedication)

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaborativeness)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)
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Volunteer for social service Team Buildingลักษณะกิจกรรม: 



หลักสูตรและกิจกรรม

ส าหรบัผู้บังคบับัญชา
ระดับต้นของข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง



ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Leadership)

ขอบเขตเนื้อหา
 บทบาทในการเป็นผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเปน็ระบบ
 การพัฒนาความเปน็ผูน้ า ฯลฯ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดหลกัสูตร วันที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร อ. ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
และทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
จ านวน 25 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Perspective)

การคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking)

ความเป็นผู้น า  
(Leadership)

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration)

 
Group Discussion Lecture Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม
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การบริหารคนรุน่ใหมแ่ละคนเก่งในองค์กร
(New Generations and Talent Management)

ขอบเขตเนื้อหา
 ความเหมือนและแตกตา่งของคนแตล่ะ Generation
 คนเก่งในองค์กรเป็นอย่างไร 
 การบริหารจัดการคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กร

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดหลกัสูตร วันที่ 21 เมษายน 2558
เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร อ. เปรมฤดี ปันกองงาม 
และทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
จ านวน 25 คน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 (Achievement Motivation)

การคิดเชิงกลยุทธ์
 (Strategic Thinking)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)
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Lecture Group Discussion Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม



กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การติดตาม
การใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคณุภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
 ความท้าทายของการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21
 นวัตกรรมด้านเครื่องมือและกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลงัคน
คุณภาพ
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการติดตามการใช้ประโยชน์ของข้าราชการกลุ่ม 
HiPPS

สมรรถนะที่จะได้รับ
การพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกจิกรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร นายปิติพันธ ์เทพปฏิมากรณ์ 
(ปตท.)
ผศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ 
(PMAT)
รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สูง จ านวนรวม 50 คน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation)

การคิดเชิงกลยุทธ์
 (Strategic Thinking)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)
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Lecture Group Discussion Workshop

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรม Site Visit
“การเตรียมความพร้อมและการบริหารก าลังคนคุณภาพ”

ขอบเขตกิจกรรม
          เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา
ดูงานในองค์กรชั้นน าในด้านการเตรียมคนและการบริหารก าลังคน
คุณภาพ รวมท้ังการบริหารคนเก่งขององค์กร และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา
หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานท่ี ธนาคารกสิกรไทย
ถ. ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ

วิทยากร รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคบับญัชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
จ านวนรวม 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)

19

 
Lecture Group Discussion Experience Sharing

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรม Site Visit
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ขอบเขตกิจกรรม
 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา
ดูงานในองค์กรชั้นน าในด้านการทรัพยากรมนุษย์ และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกจิกรรม จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

สถานที่ ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด
ถ. สุขุมวิท เขตวัฒนา

วิทยากร ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สงู
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
จ านวนรวม 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning)
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Group Discussion Lecture Workshop

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
 เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 เป็นเวทีให้ผูบ้ริหารระดับสงู ผู้บังคบับญัชาระดับตน้และผู้ดูแลระบบ
ก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการรู้ถึงศักยภาพของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม ช่วงเดือนสิงหาคม 2558

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สงู

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal 
Competence)
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Experience Sharingลักษณะกิจกรรม: Discussion



หลักสูตรและกิจกรรม

ส าหรับผูร้ับผิดชอบระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง



กลยุทธ์การสรรหาคนคุณภาพ

ขอบเขตเนื้อหา
เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีใช่ให้เหมาะสมกับงาน
รวมท้ังเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ในการสรรหาคนคุณภาพ

สมรรถนะทีจ่ะได้รบัการพฒันา
หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดหลกัสูตร วันที่ 30 มีนาคม 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร ดร. สุรพิชย์ พรหมสทิธิ์

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง จ านวน 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
(Interpersonal Competence)

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication)

การประสานสัมพันธ์ 
(Collaboration)
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Group Discussion Experience Sharing Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม



ทักษะและเทคนิคการสื่อสารในองค์กร
อย่างมีประสิทธภิาพ

(Communication Techniques and Skills)

ขอบเขตเนื้อหา
  ความส าคัญของการสื่อสาร
 ทักษะในการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคในการติดต่อสื่อสารกับคนในองค์กรท่ีมีความแตกต่างกัน

สมรรถนะทีจ่ะได้รับการพัฒนา
หัวข้อ รายละเอียด

วันจัด
หลกัสตูร

วันที่ 27 เมษายน 2558
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร อ. วุฒิชัย บุญครอง
และทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
จ านวน 25 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

การสามารถและทักษะ
ในการสื่อสาร 
(Communication)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to Learning)
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Group Discussion Lecture Workshop

ลักษณะการฝึกอบรม



กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การติดตาม
การใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคณุภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
 ความท้าทายของการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพในศตวรรษท่ี 21
 นวัตกรรมด้านเครื่องมือและกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลงัคน
คุณภาพ
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการติดตามการใช้ประโยชน์ของข้าราชการกลุ่ม 
HiPPS

สมรรถนะทีจ่ะได้รับ
การพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกจิกรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

วิทยากร นายปิติพันธ ์เทพปฏิมากรณ์ 
(ปตท.)
ผศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ 
(PMAT)
รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สงู 
จ านวนรวม 50 คน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation)

การคิดเชิงกลยุทธ์
 (Strategic Thinking)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
(Commitment to 
Learning)
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Lecture Group Discussion Workshop

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรม Site Visit
“การเตรียมความพร้อมและการบริหารก าลังคนคุณภาพ”

ขอบเขตกิจกรรม
          เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา
ดูงานในองค์กรชั้นน าในด้านการเตรียมคนและการบริหารก าลังคน
คุณภาพ รวมท้ังการบริหารคนเก่งขององค์กร และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานท่ี ธนาคารกสิกรไทย
ถ. ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์
บูรณะ

วิทยากร รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคบับญัชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
จ านวนรวม 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
(Expertise)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal 
Competence)

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

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรม Site Visit
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ขอบเขตกิจกรรม
 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษา
ดูงานในองค์กรชั้นน าในด้านการทรัพยากรมนุษย์ และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนา

หัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง

สถานที่ ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด
ถ. สุขุมวิท เขตวัฒนา

วิทยากร ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
จ านวนรวม 30 คน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การท างานเป็นทีม 
(Teamwork)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence)

มุ่งมั่นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง (Commitment 
to Learning)
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Group Discussion Lecture Workshop

ลักษณะกิจกรรม



กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

ขอบเขตกิจกรรม
  เป็นเวทีให้ข้าราชการกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ได้รับทุนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
ได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 เป็นเวทีให้ผูบ้ริหารระดับสงู ผู้บังคบับญัชาระดับตน้และผู้ดูแลระบบก าลงัคน
คุณภาพของส่วนราชการรู้ถึงศักยภาพของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

สมรรถนะที่จะได้รับการพัฒนาหัวข้อ รายละเอียด

วันจัดกิจกรรม ช่วงเดือนสิงหาคม 2558

สถานที่ แจ้งให้ทราบภายหลัง

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ
 ข้าราชการกลุ่มก าลังคน
คุณภาพ
 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 ผู้ดูแลระบบข้าราชการผูม้ี
ผลสัมฤทธิ์สงู

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 

การมองในภาพรวม 
(Holistic View)

ความสามารถและทักษะใน
การสื่อสาร  
(Communication)

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal 
Competence)
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Experience Sharingลักษณะกิจกรรม: Discussion



ตารางสรุปหลกัสูตร

กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร/กิจกรรม วันที่จัด
การ

ลงทะเบียน

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 1 - 9

1. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์และ
ผลลัพธ์ของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง

18 มี.ค. 2558

ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ 
9-25 ก.พ. 
2558 และ

ส านักงาน ก.พ. 
จะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมแต่ละ
หลกัสตูร/ 
กิจกรรม
ภายในวันที่

27 ก.พ.  2558

2. การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง

23 มี.ค. 2558

3. บทบาทของ
ผู้ด าเนินการประชุม 
ผู้อ านวยการประชุม 
และผู้ประสานงานใน
การประชุมระหว่าง
ประเทศ

23 – 24 เม.ย. 
2558

4. ผู้น าในการสร้างแรง
บันดาลใจ

30 เม.ย. 2558

5. ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

6 พ.ค. 2558

6. ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการน าเสนองาน
อย่างมืออาชีพ

8 พ.ค. 2558

7. กจิกรรม ASEAN 
Talk

25 ม.ีค. 2558
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ตารางสรุปหลกัสูตร

กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร/กิจกรรม วันที่จดั การลงทะเบียน

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 1 - 9

8. กิจกรรม How to 
Clinic : Share & Care

27 มี.ค. 2558
ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ 
9-25 ก.พ. 
2558 และ

ส านักงาน ก.พ. 
จะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมแต่ละ
หลักสูตร/ 
กิจกรรม
ภายในวันท่ี

27 ก.พ.  2558

9. กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้การติดตามการใช้
ประโยชน์กลุ่มก าลังคน
คุณภาพ

8 มิ.ย. 2558

10. กิจกรรม CEO Talk จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

11. กิจกรรม Site Visit :
การสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

12. กิจกรรมสัมมนา
วิชาการประจ าปี

ช่วงเดือน ส.ค. 
2558

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

13. กิจกรรมวันดีดี ช่วงเดือน
พฤษภาคม 
2558

จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

30

หมายเหตุ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถลงทะเบียนเลือกรายการที่ 1- 6 
ได้ 1 หลักสูตร รายการที่ 7 – 11 ได้ 1  กิจกรรม และเลือกหลักสูตร/กิจกรรม
ส ารองจากรายการที่ 1 -11 ได้อีก 1 หลักสูตรหรือกิจกรรม โดยส านักงาน ก.พ.
จะพิจารณาตามล าดับก่อน - หลัง ของการลงทะเบียน



กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร/กิจกรรม วันที่จดั การลงทะเบียน

ผู้บังคับบัญชา
ระดบัต้น 
(Coach)

หลักสูตรผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์

20 มี.ค. 2558

ส่วนราชการ
รวบรวมรายชื่อ
และสง่แบบตอบ
รับการลงทะเบียน
เข้าร่วมหลักสตูร/
กิจกรรมทาง fax : 

02-547-1736
ภายในวันท่ี

25 ก.พ. 2558 
และ

ส านักงาน ก.พ. 
จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วม
แต่ละหลักสตูร/ 

กิจกรรม
ภายในวันท่ี

27 ก.พ.  2558

หลักสูตรการบริหารคน
รุ่นใหม่และคนเก่งใน
องค์กร

21 เม.ย. 2558

กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้การติดตามการ
ใช้ประโยชน์กลุ่ม
ก าลังคนคุณภาพ

9 มิ.ย. 2558

กิจกรรม Site Visit :
การเตรียมความพร้อม
และการบรหิารก าลงัคน
คุณภาพ

จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กิจกรรม Site Visit :
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี 

ช่วงเดือน ส.ค. 
2558

จะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลัง

ตารางสรุปหลักสตูร 31

หมายเหตุ แต่ละส่วนราชการสามารถมอบหมายผู้บังคับบัญชาระดับต้นของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน 3 คน และลงทะเบียนได้คนละ 1 หลักสูตรหรือ 
1 กิจกรรม โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่มาจากส่วนราชการเดียวกันจะต้อง
ลงทะเบียนไม่ซ  าหลักสูตรหรือกิจกรรมกัน และส านักงาน ก .พ. จะพิจารณา
ตามล าดับก่อน - หลัง ของการลงทะเบียน



กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร/กิจกรรม วันที่จัด
การ

ลงทะเบียน

ผู้ดแูลระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

(HR)

หลักสูตรกลยุทธ์การสรร
หาคนคุณภาพ

30 มี.ค. 2558 ส่วนราชการ
รวบรวมรายชื่อ

และสง่
แบบตอบรบั

การลงทะเบียน
เข้าร่วมหลักสูตร/
กิจกรรมทาง 

fax : 02-547-1736
ภายในวันท่ี

25 ก.พ. 2558 
และ

ส านักงาน ก.พ. 
จะประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมแต่ละ
หลักสูตร/ 
กิจกรรม
ภายในวันท่ี

27 ก.พ.  2558

หลักสูตรทักษะและเทคนิค
การสื่อสารในองค์กร

27 เม.ย. 2558

กิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้การติดตามการใช้
ประโยชน์กลุ่มก าลงัคน
คุณภาพ

9 มิ.ย. 2558

กิจกรรม Site Visit :
การเตรียมความพร้อมและ
การบริหารก าลังคน
คุณภาพ

จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กิจกรรม Site Visit :
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี 

ช่วงเดือน ส.ค. 
2558 จะแจ้งให้ทราบ

ภายหลัง

ตารางสรุปหลกัสูตร32

หมายเหตุ แต่ละส่วนราชการสามารถมอบหมายผู้ดูแลระบบ HiPPS จ านวน 2 คน 
และลงทะเบียนได้คนละ 1 หลักสูตรหรือ 1 กิจกรรม โดยผู้ดูแลระบบ HiPPS มา
จากส่วนราชการเดียวกันจะต้องลงทะเบียนไม่ซ  าหลักสูตรหรือกิจกรรมเดียวกัน 
และส านักงาน ก.พ. จะพิจารณาตามล าดับก่อน - หลัง ของการลงทะเบียน



รายละเอียดการลงทะเบียน
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา

1. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นท่ี 1 – 9 ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th เลือกเมนู “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” และเลือกหัวข้อ “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 
และเลือกปุ่ม “อบรม/พัฒนา” จากนั้นก็เลือกหลักสูตรท่ีสนใจและกรอก
ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9–25 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามภาพ)
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2. ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม ตามล าดับก่อน 
- หลัง ของการลงทะเบียน

3.     ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง: สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้เพียง
คนละ 1 หลักสูตร และ 1 กิจกรรมเท่านั้น รวม 2  รายการ และสามารถ
เลือกอีก 1 หลักสูตรหรือ 1 กิจกรรมเป็นรายการส ารอง โดยลงทะเบียนได้ท่ี 

www.ocsc.go.th  การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น แต่ละส่วนราชการสามารถมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น จ านวน 3 คน และรวบรวมรายชื่อการลงทะเบียนได้
คนละ 1 หลักสูตรหรือ 1 กิจกรรม โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้นท่ีมาจาก
ส่วนราชการเดียวกันจะต้องลงทะเบียนไม่ซ้ าหลักสูตรหรือกิจกรรมเดียวกัน 
และผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS แต่ละส่วนราชการสามารถมอบหมายผู้ดูแล
ระบบ HiPPS จ านวน 2 คน และรวบรวมรายชื่อการลงทะเบียนได้คนละ 1 
หลักสูตรหรือ 1 กิจกรรม โดยผู้ดูแลระบบ HiPPS มาจากส่วนราชการ
เดียวกันจะต้องลงทะเบียนไม่ซ้ าหลักสูตรหรือกิจกรรมเดียวกัน 

4. เมื่ อกลุ่ มการ เจ้ าหน้ า ท่ีของแต่ละส่วนราชการรวบรวมรายชื่ อของ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS  ท่ีจะเข้าร่วมหลักสูตร/
กิจกรรมได้แล้วให้กรอกขอมูลลงในแบบตอบรับการลงทะเบียนและส่งแบบ
ตอบรับกลับมาที่หมายเลข fax : 02-547-1736 โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบตอบรับการลงทะเบียนได้ทาง www.ocsc.go.th  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

5. ส าหรับกิจกรรม Site Visit ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งจุดนัดพบและลงทะเบียน
ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา

6. ส าหรับกิจกรรมวันดีดีและสัมมนาวิชาการประจ าปี ส านักงาน ก.พ. จะมี
หนังสือถึงส่วนราชการต่อไป

7. กรณีข้าราชการได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้าอบรมในหลักสูตรใดๆ 
แล้ว ขอให้แจ้งฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเพื่อด าเนินการอนุมัติ
ตัวบุคคลมาฝึกอบรม
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8. กรณีข้าราชการได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้าอบรมในหลักสูตรใดๆ 
แล้ว ท่านจะต้องมารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
และหากท่านไม่สามารถมาได้ จะต้องส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลให้ทางส านักงาน 
ก.พ. รับทราบด้วย

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพักระหว่างการอบรม ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจ่าย
จากต้นสังกัด

10. ส านักงาน ก.พ. จะส ารองรายชื่อ 5 รายชื่อต่อหลักสูตร และจะติดต่อไป
เป็นรายบุคคลกรณีมีผู้สละสิทธิ์

11. ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์งดจัดหลักสูตรท่ีมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 15 คน

หมายเหต:ุ ท่านสามารถ Download กรอบการฝึกอบรมฯ และดูประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. หัวข้อ 
“ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง”
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ศูนย์นักบรหิารระดับสูง ส านักงาน ก.พ.
47/111 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-547-1702 หรือ 02-547-1719 โทรสาร 02-547-1736


