
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 



สารบญั 

  กรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

• กรอบแนวคิด 

• สมรรถนะที่พึงประสงค์ 

1 - 4 

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม 5 - 6 

  วิธีการ และ Timeline การลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม 7 - 8 

  รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน 9 - 13 

  ปฏิทินสรุปหลักสูตร/กิจกรรม 14 - 17 

HiPPS รุน่ที ่1 - 11 

  การสื่อสารและสรุปความคิดด้วยภาพ (Graphic Facilitator & Infographic) 19 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการน าเสนอ (English for Conference and Presentation 20 

  การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Potential Problem 

Analysis) 

21 

  การคิดเชิงระบบ (Design Thinking) 22 

  การเรียนรู้จากผู้บริหาร (CEO Talk and Visit) 23 

ผูบ้ังคบับญัชาระดบัตน้ของ HiPPS 

(Coach) 

  จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเสริมศกัยภาพของการเป็นโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Mentor)  

  (Psychology- based Communication Skills for Effective Coaching and Mentoring) 

25 

  การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานยอดเย่ียม (Performance Coaching for Results) 26 

ผูร้บัผดิชอบระบบ HiPPS (HR)   สมรรถนะกับการบริหารและพฒันากลุ่มก าลังคนคุณภาพ  

  (Competency-based Talent Management and Development) 

28 

  การศึกษาดูงานเรื่องการบริหารและพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพ ณ หน่วยงานต้นแบบ (Study Visit) 29 

3 กลุม่เปา้หมาย  

(HiPPS, Coach และ HR) 

  การท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรหลากหลายช่วงวัย (The Chemistry) 31 

  รู้เขา รู้เรา : แบบประเมินทางจิตวิทยา MBTI 32 

Miscellaneous   Food for Thoughts 33 

  ช่องทางการติดต่อส านักงาน ก.พ. 34 



กรอบแนวคิดเรื่องการพฒันา

ข้าราชการในระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
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กรอบแนวคิด 
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 กรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ยึดหลัก 

การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency-based Development) คือ ความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับต าแหน่งและระดับในปัจจุบันและต าแหน่งเป้าหมายในอนาคต  

พร้อมท้ังยังค านึงถึงความต้องการท่ีจะพัฒนา เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 

 นอกจากนั้นยังใช้แนวคิดเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างภาวะผู้น า 

(Blended Learning for Leadership : 70–20–10) และแนวคิดเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ท่ีมุ่งเน้น

การเรียนรู้และพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบและสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้จริง 

นอกจากนี้ ยังได้น าบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมาใช้

ประกอบการออกแบบกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วย  

• ระดับประเทศ - นโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” รวมถึง

ยุทธศาสตร์ประเทศและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีเน้นการท างาน 

เชิงบูรณาการมากขึ้น ท้ังในมิติของการท างานร่วมกันของคนจากต่างสายงานและตา่งชว่งอาย ุ

• ระดับสากล - การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) 

เศรษฐกิจดิจิทัล และการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจัทัล ท่ีจะพลิกโฉมวิถีชีวิต วิธีการท างาน 

โดยท าให้เกิดทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นส าหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไปดังกล่าว เช่น ทักษะท่ีเติมเต็ม (ICT 

Complementary Skills) การประมวลข้อมูลที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ และเชิงระบบ 

การยืดหยุ่นและปรับตัวง่าย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความรู้

เรื่องดิจิทัล ทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เป็นต้น 
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สมรรถนะทีพ่งึประสงคข์อง HiPPS 

การมุง่ผลสมัฤทธิ ์

การสัง่สมความเชีย่วชาญ 

ในงานอาชพี 

บรกิารทีด่ ี

การยดึมัน่ในความถกูตอ้ง 

ชอบธรรมและจรยิธรรม 

การท างานเปน็ทมี 

ความผกูพนัตอ่ระบบราชการ 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

การมองในภาพรวม 

การอทุศิตนเพือ่สงัคม 

การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

มุง่มัน่ในการเรยีนรูแ้ละ

พฒันาตวัเอง 

สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร 

การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

การตดัสนิใจ 

การคดิเชงิกลยทุธ ์

ความเปน็ผูน้ า 

ความสามารถและทกัษะ 

ในการสิอ่สาร 

การประสานสมัพนัธ ์

กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาส าหรับขา้ราชการใน

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ยึดหลักการพัฒนา

ตามสมรรถนะ (Competency-based 

Development) ได้แก่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และสมรรถนะหลัก

ทางการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในปัจจุบันและอนาคตที่จะก้าวขึ้นเป็น

ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 
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ข้อตกลงและเงือ่นไขการเข้ารว่ม

หลกัสตูร/กจิกรรม 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม 

• ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสนใจได้ท่านละ ไม่เกิน 2 หลักสูตร/กิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 18 เมษายน 2560 แต่ให้เลือก

หลักสูตร/กิจกรรมท่ีสนใจอันดับท่ี 3 ด้วย เพื่อเป็นรายชื่อส ารอง (ส านักงาน ก.พ. จะส ารองไม่เกิน 5 รายชื่อต่อหลักสูตร/กิจกรรม และจะ

ติดต่อเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์  

 

• ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2560 โดยพิจารณาจาก 1) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี

ก าหนด 2) ประวัติการเข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมท่ีผ่านมา และ 3) ตามล าดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง  

 

• ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตร/กิจกรรมท่ีส านักงาน ก.พ. ประกาศ แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ข้าราชการผู้นั้นต้องส่ง

หนังสือแจ้งเหตุผลการไม่เข้าร่วมจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ส านักงาน ก.พ. ทราบด้วย และกรณีท่ีเป็นหลักสูตรลงทะเบียน ส่วนราชการต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นด้วย  

 

• ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตร/กิจกรรมท่ีส านักงาน ก.พ. ประกาศต้องได้รับการอนุมัติตัวบุคคลให้มาฝึกอบรม 

 

• ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์งดจัดหลักสูตร กรณีมีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 15 คน 

 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพักระหว่างการอบรม ให้ผู้อบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

 

• เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะมีการสะท้อนความคิดและประสบการณ์ (Reflection) ท่ีได้จากการพัฒนาในทุกกิจกรรม/

หลักสูตร หลังจากจบกิจกรรม/หลักสูตร  

 

6 



9 

วธิีการ และ Timeline 

การลงทะเบียนเข้ารว่มหลกัสตูร/

กจิกรรม 
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10 

วิธกีาร และTimeline การลงทะเบยีนเขา้ร่วมหลกัสตูร/กจิกรรม 

28 ม.ีค. – 5 เม.ย.60 

สว่นราชการ

ประชาสมัพนัธ/์แจง้/

มอบหมายขา้ราชการ

กลุม่เปา้หมาย 

7 – 18 เม.ย. 60 

ขา้ราชการทีส่นใจลงทะเบยีน

ด้วยตนเองทางเวบ็ไซต ์

www.ocsc.go.th/hipps 

20 เม.ย. 60 

ส านกังาน ก.พ. 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิ

เขา้รว่มแตล่ะหลกัสตูร/

กจิกรรมฝกึอบรมและ

พฒันาฯ 

กอ่นการฝกึอบรม 

ส่วนราชการอนมุตัติวับคุคล 

ใหเ้ขา้รว่มการฝกึอบรมตาม

ประกาศรายชือ่ ฯ 

ข้าราชการทีไ่มส่ามารถเขา้รว่ม

หลกัสตูร/กจิกรรมตามประกาศ

รายชือ่ฯ ไดน้ัน้ ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จง

ไปยงัส านกังาน ก.พ. พรอ้มทัง้แจง้

เจา่หนา้ทีส่ านกังาน ก.พ.

ผูร้บัผดิชอบลว่งหนา้ 
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รายละเอยีดและขั้นตอน 

การลงทะเบียน 
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1. เขา้สูเ่วบ็ไซตร์ะบบลงทะเบยีน    http://hipps.ocsc.go.th   

2. ไปทีห่นา้แรกของเวบ็ไซตแ์ละท าการ login เขา้สูร่ะบบ โดยใช ้ 

เลขบตัรประชาชน 13 หลกัเปน็ username และใสร่หสัผา่นทีท่า่นไดต้ัง้เอาไว้ 

3. เลือกแถบ "หลกัสตูร HiPPS" 

(มีต่อ...) 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเข้ารว่มหลกัสตูร/กจิกรรม  

ส าหรบัผูใ้ชท้ีเ่ปน็ HiPPS รุ่น 1 - 11 
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4. เลอืกหลกัสตูรทีต่อ้งการเขา้รว่ม 

5. เมือ่เขา้ไปยงัหนา้รายละเอยีดหลกัสตูร หากทา่นสนใจจะเขา้รว่ม 

ใหค้ลกิ "ลงทะเบยีนหลกัสตูรนี"้ 

6. เมือ่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้จะมขีอ้ความแสดงผลของการลงทะเบยีน 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเข้ารว่มหลกัสตูร/กจิกรรม  

ส าหรบัผูใ้ชท้ีเ่ปน็ HiPPS รุ่น 1 - 11 (ตอ่) 
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1. เขา้สูเ่วบ็ไซตร์ะบบลงทะเบยีน HiPPS (http://hipps.ocsc.go.th )  

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเข้ารว่มหลกัสตูร/กจิกรรม  

(ส าหรบัผูใ้ชท้ี่เปน็ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ (Coach) และ

ผูร้บัผดิชอบระบบ HiPPS (HR)) 

2. เลือกแถบ "หลกัสตูร HiPPS" 

3. เลือกหลกัสตูรทีจ่ดัไวส้ าหรบัทา่น 

(มีต่อ...) 
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4. กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเข้ารว่มหลกัสตูร/กจิกรรม  

ส าหรบัผูใ้ชท้ีเ่ปน็ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ (Coach) และ

ผูร้บัผดิชอบระบบ HiPPS (HR) 

5. เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ กดปุม่  

6. จะมขีอ้ความแสดงการลงทะเบยีนเขา้รว่ม 

(ตอ่) 
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ปฏิทินสรุปหลักสตูร/กิจกรรม 

ตามกรอบการฝึกอบรมและพฒันา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

April - June 

2016 
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April 2017 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 

2 3 4 5 6 

 

วนัจกัร ี

7 8 

9 10 11 12 13 14 – 15 

 

วนัสงกรานต ์

16 – 17 

 

วนัสงกรานต ์

18 19 20 

 

 

21 22 

23 24 25 26 

การท างานรว่มกนัระหวา่ง

บคุลากรหลากหลายชว่งวยั 

(The Chemistry) 

 

27 

 

จติวทิยาเพือ่ 

การสือ่สาร 

28 

 

 

29 

30 

กลุม่เปา้หมาย         HIPPS         ผู้บังคับบัญชาระดับต้น       ผู้รับผิดชอบระบบ  3 กลุ่มเป้าหมายรวมกัน   
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May 2017 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 

 

จติวทิยาการสือ่สารเพือ่

เสรมิศกัยภาพของการ

เปน็โคช้  

5 

 

วนัฉตัรมงคล 

6 

7 8 

 

การโค้ชเพือ่สรา้งบุคลากร

และทมีงานใหม้ผีลงานดเียีย่ม 

(Performance 

Coaching for Results) 

9 10 

 

วนัวสิาขบชูา 

11 12 

 

วนัพชืมงคล 

13 

14 15 – 16 

 

Graphic Facilitator & Infographic 

17 18 19 20 

21 22 

 

23 24 25 – 26 

 

ภาษาองักฤษเพือ่การประชมุและการน าเสนอ 

(English for Conference and Presentation) 

27 

28 29 30 

 

Creative and 

Potential Problem 

Analysis 

31 

 

การศกึษาดงูานเรือ่งการ

บรหิารและพฒันากลุม่

ก าลงัคนคณุภาพ ณ  

สถาบนัการจดัการ

ปญัญาภวิฒัน ์

 

กลุม่เปา้หมาย         HIPPS         ผู้บังคับบัญชาระดับต้น       ผู้รับผิดชอบระบบ  3 กลุ่มเป้าหมายรวมกัน   
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June 2017 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 

 

รู้เขา รูเ้รา : แบบประเมนิ

ทางจติวทิยา MBTI 

2 

 

สมรรถนะกบัการบรหิาร

และพฒันากลุม่ 

ก าลงัคนคณุภาพ 

(Competency-based 

Talent Management 

and Development) 

3 

4 5 

1. การคดิเชงิระบบ 

2. CEO Talk and 

Visit 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

กลุม่เปา้หมาย         HIPPS         ผู้บังคับบัญชาระดับต้น       ผู้รับผิดชอบระบบ  3 กลุ่มเป้าหมายรวมกัน   

17 



หลักสูตร/กิจกรรม 

ส าหรับข้าราชการผู้สัมฤทธ์ิสูง 

รุ่นที่ 1 – 11 

(HiPPS) 

18 



1. Graphic Facilitator & Infographic 

15 – 16 (2 วัน) 

พฤษภาคม 

หอ้ง 3410 อาคาร 3 

ส านกังาน ก.พ. 

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

Certified Graphic 

Facilitators 

(HiPPS รุน่ 9 และ 10) 

วิทยากร 

HiPPS 20 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการ

น าเสนอ และทักษะการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทและ

รูปแบบการน าเสนอความคิดในปัจจุบันที่เน้นการน าเสนอ

ด้วยภาพ กระชับ และตรงประเด็น 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การน าเสนอ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

ทกัษะการน าเสนอ 

ทกัษะการสือ่สาร 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

19 



2. English for Conference and Presentation 

25 – 26 (2 วนั) 

พฤษภาคม 

หอ้ง 3410 อาคาร 3 

ส านกังาน ก.พ. 

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

Mr. Warran Robert Kerr  

สถาบนัการตา่งประเทศ 

เทวะวงศว์โรปการ 

วิทยากร 

HiPPS 20 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการ

น าเสนอ ท่ีจะเอื้อต่อการท างานในบริบทปัจจุบันละอนาคต 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การน าเสนอ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

มุ่งมัน่ในการเรยีนรู้และพัฒนาตวัเอง 

ความสามารถและทกัษะในการสือ่สาร 
สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

ทกัษะการน าเสนอ 

20 



3. Creativity and Systematic Planning: To Support Thailand 4.0 

30 (1 วัน) 

พฤษภาคม 

หอ้ง 3110 อาคาร 3 

ส านกังาน ก.พ. 

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

วทิยากรเชีย่วชาญ 

บรษิทั PacRim Group 

วิทยากร 

HiPPS 30 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 

เพื่อหาทางออกใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การท างาน ฝึกใช้

เครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้กับ

งานของตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้การวางแพนอย่างเป็นระบบ 

และรัดกุมเพื่อขับเคล่ือนความคิดให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ  

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การระดมสมอง 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

การมองในภาพรวม 

การตดัสนิใจ 

การคดิเชงิกลยทุธ ์
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4. การคดิเชงิระบบ (Design Thinking) 

5 (1 วัน) 

มิถุนายน 

หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 2 

อาคารส านกังาน ก.พ. 

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

ดร. ภมูพิร ธรรมสถติยเ์ดช 

วิทยาลยัการจดัการ 

มหาวิทยาลยัมหดิล 

วิทยากร 

HiPPS 30 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อ เรียนรู้ และฝึกฝนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ ในการ

แก้ปัญหา และหาทาง เลือก ฝึกใช้ เครื่องมือกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง 

พร้อมทั้งเรียนรู้การวางแพนในการท างานอย่างเป็นระบบ 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การระดมสมอง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

การมองในภาพรวม 

ความเปน็ผูน้ า 

การคดิเชงิกลยทุธ ์
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5. การเรยีนรูจ้ากผูบ้รหิาร (CEO Talk and Visit) 

5 (ครึง่วนั) 

มถินุายน ท าเนยีบรฐับาล 

สถานที ่วันที ่- เวลา 

• ดร. อ าพน กิตตอิ าพน 

ที่ปรกึษานายกรฐัมนตร ี

• นายสมเกยีรติ ศริชิาตไิทย 

กรรมการบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 

วิทยากร 

HiPPS 25 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีเวทีเรียนรู้

ผ่านผู้อื่น (Learning through Others) ซ่ึงเป็น

ผู้บริหารระดับสูงจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ

พัฒนาทักษะการมองในภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ์ และ

ความเป็นผู้น า 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การเรียนรู้จากผู้อื่น 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เวลา 11.00 – 13.00 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

การมองในภาพรวม 

การคดิเชงิกลยทุธ ์

ความเปน็ผูน้ า 

การตดัสนิใจ 

ความผกูพนัธต์อ่ระบบราชการ 

23 



หลักสตูร/กิจกรรม 

ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(Coach) 

24 



1. จติวทิยาการสือ่สารเพือ่เสรมิศกัยภาพของ 

การเปน็โค้ช (Coach) และพีเ่ลีย้ง (Mentor) 

4 (1 วัน) 

พฤษภาคม 

หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 2 

อาคารส านกังาน ก.พ. 

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

ผศ.ดร. พรรณระพ ีสทุธวิรรณ  

วิทยากร 

Coach 30 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและหลัก

จิตวิทยาที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของการเปน็

โค้ช (Coach) และพี่เล้ียง (Mentor) ที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การแสดงบทบาทสมมติ 

การระดมสมอง 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

ความสามารถและทกัษะในการสือ่สาร 

การท างานเปน็ทมี 

การสอนงานและการเปน็พีเ่ลีย้ง 

การคดิเชงิกลยทุธ ์

25 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 



2. การโค้ชเพือ่สรา้งบคุลากรและทมีงานใหพ้ีผ่ลงานดเียีย่ม 

(Performance Coaching for Results) 

8 (1 วัน) 

พฤษภาคม 

ศนูยก์ารเรยีนรู ้ 

M Academy 

 

สถานที ่วันที ่- เวลา 

วิทยากรผูเ้ชีย่วชาญจาก

บรษิัท M Academy 

วิทยากร 

Coach 20 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นสามารถ่ายทอดองค์ความรู้

ได้สอดคล้องกับกรอบสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนา 

HiPPS ไปสู่ต าแหน่งเป้าหมาย และสามารถดึงศักยภาพ 

HiPPS เพื่อให้ปฏิบัติราชการได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฝึกปฏิบัติ 

การระดมสมอง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การศึกษาจากกรณีศึกษา 

การฟังบรรยาย 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

ความสามารถและทกัษะในการสือ่สาร 

การท างานเปน็ทมี 

การสอนงานและการเปน็พีเ่ลีย้ง 

การคดิเชงิกลยทุธ ์

การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 

26 



หลักสตูร/กิจกรรม 

ส าหรับผู้รับผิดชอบระบบ

ข้าราชการผูม้ีผลสัมฤทธิ์สูง 

(HR) 
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1. การศกึษาดงูานเรือ่งการบรหิารกและพฒันา 

กลุม่ก าลังคนคณุภาพ  

31 (ครึง่วัน) 

พฤษภาคม 

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์

(Panyapiwat Institute of 

Management) 

 

สถานที ่วันที ่- เวลา 

วิทยากรผูเ้ชีย่วชาญ 

สถาบนัการจดัการ 

ปัญญาภวิฒัน ์

วิทยากร 

HR 30 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขององค์กรชั้นน า 

เพื่อให้ข้าราชการเกิดความเข้าใจเรื่องการบริหารและพัฒนา

กลุ่มก าลังคนคุณภาพ พร้อมทั้งน าความรู้และประสบการณ์

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในส่วนราชการของตน 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฟังบรรยาย 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning through Others) 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและ 

ความคดิสรา้งสรรค ์

บทบาทของ HR ในการบรหิาร

กลุม่ก าลงัคนคณุภาพ 

การวางยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร

และพัฒนากลุม่ก าลงีคนคณุภาพ

เชงิรกุ 
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2. สมรรถนะกบัการบรหิารและพฒันากลุม่ก าลงัคนคณุภาพ 

(Competency-based Talent Management and Development) 

2 (1 วัน) 

มิถุนายน 

หอ้งอเนกประสงคช์ัน้ 2  

ส านกังาน ก.พ.  

นนทบรุ ี

 

สถานที ่วันที ่- เวลา 

ที่ปรกึษาอาวุโส  

จากบรษิทัที่ปรกึษา  

AON Hewitt 

วิทยากร 

HR 20 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกรอบแนวคิดเรื่อง

สมรรถนะกับการบริหารและพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบที่รับผิดชอบในปจัจบุนั

และให้สอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลง 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การฟังบรรยาย 

การฝึกปฏิบัติ 

การระดมสมอง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การศึกษาจากกรณีศึกษา 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมและ 

ความคดิสรา้งสรรค ์

การสง่เสรมิการท างานแบบ

บรูณาการและสรา้งจติส านกึ

รบัผิดชอบ 

การวางยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร

และพัฒนากลุม่ก าลงีคนคณุภาพ

เชงิรกุ 
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หลักสูตร/กิจกรรม 

ส าหรับท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมาย 

(HiPPS, Coach, HR) 

30 



1. การท างานรว่มกนัระหวา่งบคุลากรหลากหลายชว่งวยั  

(The Chemistry) 

26 (1 วนั) เมษายน 

หอ้งอเนกประสงค ์ชัน้ 2 

ส านกังาน ก.พ.  

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

วทิยากรเชีย่วชาญ 

จากบรษิทั APM 

วิทยากร 

HiPPS 10 คน 

Coach 10 คน 

HR 10 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อยกระดับความเข้าใจและทราบวิธีการที่เหมาะสมใน 

การท างานร่วมกันของบุคลากรต่างวัย และสามารถดึงจุด

แข็งของแต่ละวัยเพื่อการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และ เพื่ อช่ วยให้ข้ าราชการสามารถบริหารจัดการ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ (Conflict Management) 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การฟังบรรยาย 

การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 

กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง 

การฝึกปฏิบัติ 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

การประสานสมัพนัธ ์

การท างานเปน็ทมี 

การบรหิารจดัการความขดัแยง้ 
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26 (1 วนั) 



2. รูเ้ขา รูเ้รา : แบบประเมนิทางจติวิทยา MBTI 

1 (1 วนั) 

มิถุนายน 

ส านกังาน ก.พ.  

นนทบรุ ี

สถานที ่วันที ่- เวลา 

Certified MBTI 

Practitioners 

วิทยากร 

HiPPS 6 คน 

Coach 7 คน 

HR 7 คน 

กลุม่เปา้หมาย 

เพื่อพัฒนาและส่ง เสริมความเข้าใจลักษณะนิสัยและ

บุคลิกภาพของตัวเองและผู้อื่นซึ่งจะส่งเสริมการท างานเป็น

ทีมและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น (Conflict 

Management) 

วตัถปุระสงค ์

รูปแบบหลกัสตูร/กจิกรรม 

การท าแบบประเมินทางจิตวิทยา 

การบรรยาย 

การฝึกปฏิบัติ 

กิจกรรมกลุ่ม 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สมรรถนะทีจ่ะ

ได้รบัการพฒันา 

การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

การประสานสมัพนัธ ์

การท างานเปน็ทมี 

การบรหิารจดัการความขดัแยง้ 

มุ่งมัน่ในการเรยีนรู้และพัฒนาตวัเอง 
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Food for Thoughts 

การเรียนรู้ไม่ใช่การได้รับข้อมูล แต่คือการพัฒนาและ 

ขยายความสามารถของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์  

– Peter Senge 

 

“Learning doesn’t mean requiring information but 

expanding our ability to produce the results we 

truly want - Peter Senge” 
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ชอ่งทางการตดิตอ่ส านกังาน ก.พ. 

เจา้หนา้ทีผู่้รบัผดิชอบหลกั 

น.ส. ทรรศวลยั พทุธทพิย์ 

02 – 547 - 1704 

02 – 547 – 1734-36 

hipps2017team@gmail.com 

www.ocsc.go.th/hipps 

HiPPS OCSC 
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