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สวสัดคีะ่สวสัดคีะ่  

    ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ กองบรรณาธิการขอส่งของขวัญปีใหม่นี้เป็นวารสาร HiPPS ฉบับ
แรกของปี 2559 ส าหรับเดือนมกราคม – มีนาคม ค่ะ ฉบับนี้ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระจากบทความดีๆที่
เพื่อนสมาชิกและบรรณาธิการน ามาฝาก ข่าวสารกิจกรรมในระบบ HiPPS ที่ด าเนินการในรอบ 3 เดือน 
ที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย เชิญติดตามภายในเล่มกันต่อได้เลยค่ะ           

             ขอขอบคุณ   
             อัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ         

 
 

ภาพจาก http://happynewyearwishesmessages.com/ 
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จะวัดด้วยเครือ่งมอือะไรถา้เปน็เรือ่งของใจ 

ที่มา : จุฑารัตน์ วินิจชัยนนัท์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ ากัด 
หนังสือพิมพ์โพสตท์ูเดย ์ ฉบับวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2558 

 
 เรื่องของจิตใจคนเป็นสิ่งท่ีมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจยิ่งนัก แต่เรื่องของจิตใจอีกเช่นกันหากสามารถ 
เข้าใจได้ เราจะรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายให้มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ นั่นจึงเป็นท่ีมาท่ี
นักจิตวิทยาองค์กรพยายามสร้างเครื่องมือวัดผลในสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้อย่างเรื่องของ “จิตใจ” พนักงานให้สามารถจับต้องได้ 
ซึ่งเครื่องมือท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดในแวดวง HR คงหนีไม่พ้นการประเมินความผูกพันพนักงาน (Employee 
Engagement Survey) ซึ่งจากการศึกษาเรื่องความผูกพันพนักงานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ท าให้บริษัทเอออน 
ฮิววิท บริษัทท่ีปรึกษาชั้นน าด้านการบริหารงานบุคคลระดับโลก ค้นพบว่าความผูกพันนั้นจะต้องประก อบไปด้วย
พฤติกรรมหลัก 3 รูปแบบดังนี้ 
 1. Say (วาจา) คือ การท่ีพนักงานพูดถึงองค์กรในเชิงบวกกับท้ังเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
หรือแม้แต่บุคคลภายนอกท่ีสนใจจะเข้าร่วมงานกับองค์กร 

2. Stay (กาย) คือ การท่ีพนักงานตั้งใจท่ีจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร 
3. Strive (ใจ) คือ การท่ีพนักงานมีความมุ่งมั่น และใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง

ผลงานท่ีมีคุณภาพดีขึ้น หรือเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม 
โดยสรุปพนักงานท่ีผูกพันต่อองค์กรจะต้องผูกพันท้ังกาย วาจาและใจ ความผูกพันจึงตอบโจทย์ท้ังในเรื่องของ

แรงกาย (มันสมอง) และแรงใจของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันพนักงานในองค์กรประเทศไทย 
 • องค์กรนายจ้างดีเด่นมีความผูกพันพนักงานโดยเฉลี่ยสูงถึง 87% ซึ่งหมายความว่า ในพนักงาน 100 คน
จะมีพนักงานท่ีมีพฤติกรรมผูกพันท่ีครบเครื่องทั้งกาย วาจา ใจ ถึง 87 คน ในขณะท่ีองค์กรท่ัวไปจะมีระดับความผูกพัน
พนักงานเพียง 63% 
 • ในองค์กรท่ัวไป วาจา (Say) คือพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นได้ง่ายท่ีสุดและใจ (Strive) คือพฤติกรรมท่ีได้รับ
คะแนนต่ าท่ีสุด แต่องค์กรนายจ้างดีเด่นมีระดับคะแนนในทุกพฤติกรรมท่ีสูงอย่างสอดคล้องกัน 

Special scoop 
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 • เจเนอเรชั่นท่ีผูกพันสูงท่ีสุด คือ Babyboom (คนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ.1946 – ค.ศ. 1964) ในขณะท่ี 
Gen Y (เกิดในช่วง ค.ศ.1979 – ค.ศ. 1990) มีความผูกพันท่ีต่ าท่ีสุด บริษัทท่ีได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในดวงใจ 
Gen Y ในปี 2015 อย่างเดอะ พิซซ่า คอมปะนี มีระดับความผูกพันพนักงานกลุ่ม Gen Y สูงถึง 98% 
 • ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างความผูกพันพนักงาน 3 อันดับแรก คือ 1. ผู้บริหารระดับสูง 2.ระบบการให้รางวัล
และผลตอบแทน และ 3. โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ ในขณะท่ีปัจจัยเหล่านี้คือจุดแข็งขององค์กรนายจ้างดีเด่นในการรักษา 
(sustain) ระดับความผูกพันพนักงาน 
 

 องค์กรจะได้อะไรจากการที่พนักงานผูกพัน  
 1. พนักงานจะใส่ใจการท างาน ท าให้ดีท่ีสุดโดยไม่ต้องมีใครมา
บังคับ ท าด้วยความเต็มใจ องค์กรจึงได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 2. พนักงานจะใส่ใจลูกค้า เพราะเขารู้ว่าลูกค้ามีความส าคัญต่อ
ธุรกิจ เขาจะอดทนกับความพิถีพิถันของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ได้
และเกิดความพึงพอใจ 
 3. พนักงานจะไม่คิดย้ายงาน ในเมื่ออยู่ในท่ีท่ีรู้สึกดี มีความสุข 
จึงไม่คิดอยากจะเปลี่ยนงาน องค์กรก็ไม่ต้องเสียเวลา และเงินในการสรรหาพนักงาน 
  

 อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากองค์กรไหนท่ียังไม่เคยได้ด าเนินการเรื่องความผูกพันพนักงาน หรือด าเนินการแล้วยังไม่
เห็นผลลัพธ์สักที ลองน าข้อแนะน าด้านล่างไปปรับใช้ได้ค่ะ 
 • มองระบบการบริหารคนให้เป็นภาพรวม: การสร้างความผูกพันพนักงานแท้จริงแล้วสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การ
สรรหาพนักงานท่ีตรงกับวัฒนธรรม เพราะคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยท่ีไม่ต้องใช้การปรับตัว
มากมาย นอกจากนี้องค์กรยังต้องสร้างระบบพื้นฐานและบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
 • อย่ามัวทุ่มเวลาไปกับการส ารวจ แต่จงทุ่มเวลาและทรัพยากรให้กับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม หลายองค์กรใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเก็บข้อมูลและการค้นหาปัจจัยท่ีจะตอบโจทย์ในเรื่องการเพิ่มความผูกพัน แต่กลับให้เวลาและความ
สนใจน้อยจนน่าตกใจในส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างการลงมือแก้ไข (Take Action) หากองค์กรของท่านเป็นแบบนี้ ลองใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยมากขึ้น 
 • ให้คนท่ีมีปัญหาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การคิดแผนจากระดับผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว อาจได้ในสิ่งท่ีไม่
ตรงกับใจพนักงาน ดังนั้น แผนด าเนินการท่ีดีท่ีสุดควรจะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีเขาอยาก
ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 ในเมื่อเรื่องความผูกพันพนักงานเป็นเรื่องของ องค์กรก็ต้องใช้   ในการแก้ไขเช่นกัน 
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บทความผลงานของ HiPPS 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show & Share 

ญีปุ่น่...การรบัมอืกับภยัธรรมชาติทีห่นไีม่พน้ 
นายรณรงค ์ศภุรศัม ี

นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 
ส านกังาน ก.พ.   

HiPPS รุน่ที ่9 
  วันท่ี 11 มีนาคม 2554 ญี่ปุ่นได้ประสบกับภัยทางธรรมชาติอย่างรุนแรง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขนาด 9.0 ริกเตอร์ ซึ่งท าให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิท่ีท าลายชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน และสาธารณูปโภค ในหลายพื้นท่ี
โดยเฉพาะพื้นท่ีของจังหวัดมิยากิ (Miyagi Prefecture) ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2555 และได้เข้าเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและ 
สึนามิ และได้รับฟังแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ  
  จากการศึกษาดูงาน ในครั้งนั้น ผู้เขียนมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  1. สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีความรุนแรง แต่ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเกิด
จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน การสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง จังหวัด และเทศบาล ตลอดจนความร่วมมือท่ีมาจาก
ประชาชน ญี่ปุ่นสามารถจัดการแก้ไขปัญหาและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดย เฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเวลา 14.00 น. 
ภายในเวลา 15.00 น. จังหวัดสามารถจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนงานท่ี 
เร่งรีบท านอกเหนือจากการช่วยเหลือประชาชนก็คือ การกู้ระบบไฟฟ้าและการเร่งบูรณะเส้นทางคมนาคมจากแนวตั้ง  
“เหนือไปใต้” จากนั้นก็บูรณะเส้นทางในแนวนอน “ตะวันออกไปตะวันตก” เพราะความเชื่อท่ีว่าถ้าไม่มีเส้นทางคมนาคม 
ก็ไม่มีเส้นทางล าเลียงอาหารและความช่วยเหลือจากท่ีอื่น 
  2. จากภัยพิบัติในครั้งนั้น จังหวัดมิยากิมีผู้เสียชีวิต 10,262 คน สูญหาย 1,514 คน บ้านเรือน
เสียหายและถูกท าลายบางส่วน 85,410 หลัง และเสียหายอย่างหนัก 151,362 หลัง นอกจากนั้นก็เป็นความเสียหาย
ของพื้นท่ีสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 9.16 ล้านล้านเยน ในการฟื้นฟู
สภาพความเสียหาย ญี่ปุ่นมีแนวความคิดไม่ใช่แค่การฟื้นฟูเพียงอย่างเดียว แต่จะฟื้นฟูบูรณะและสร้างใหม่ โดยมีแผน  
มองไปข้างหน้า (Recovery Plan) 

 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ก าหนดให้เป็นเขตพื้นท่ีพิเศษเพื่อการฟื้นฟู (Special Zone for 
Reconstruction) โดยมีสิทธิพิเศษด้านภาษี การลงทุน และการใช้พื้นที่ (Land Use Restructuring) เป็นต้น 

 

  

Restoration stage 
(2011 -2013) 

Reconstruction stage 
(2014 – 2017) 

Development stage 
(2018 – 2020) 

Miyagi’s 
Recovery 

SShhaarreedd  bbyy  
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  ส าหรับผู้ประสบภัย จังหวัดมิยากิได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลผู้ประสบภัย 
อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามมาจากแผนมองไปข้างหน้าท่ีส าคัญคือขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง เพราะสถานท่ีท่ี
ต้องฟื้นฟูบูรณะและสร้างใหม่มีจ านวนมาก 
  3. ในการฟื้นฟูพื้น ท่ี ท่ีประสบภัยและการป้องกันภัยจากสึนามิ ในพื้นท่ีชายฝั่ ง ท่ีถูกน้ าท่วม
(Submerged area) ญี่ปุ่นมีแผนท่ีจะสร้างและยกระดับแนวกันคลื่น (Break water) หรือคันกั้นน้ าในแนวแรกและ
การสร้างแนวถนนยกระดับสูงขึ้นไปอีกในแนวท่ีสอง ส่วนบ้านเรือนท่ีอยู่ก็มีแผนท่ีจะเคลื่อนย้ายไปสู่พื้นท่ี สูงหลังแนวกั้น 
ในแนวท่ีสองดังกล่าว และท่ีน่าสนใจกรณีท่ีเคลื่อนย้ายหมู่บ้านชนบทออกมาจากพื้นท่ีประสบภัยมาตั้งใหม่ ญี่ปุ่นได้คิดและ
วางแผนให้เป็นรูปแบบหมู่บ้านการเกษตรสมัยใหม่ (new Type of Farm Village) โดยจัดให้มีลักษณะชุมชนแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้งการผลิต การจ าหน่าย และการบริโภคในชุมชน ส่วนหมู่บ้านชายทะเลท่ีมีอาชีพการประมง บางท้องถิ่นอาจให้
หมู่บ้านอยู่ท่ีเดิม โดยให้มีการยกระดับพื้นดินในการปลูกสร้างบ้านเรือนให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันภัยท่ีสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับ
ตลาดและท่าเรือ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพประมงท าต่อไป 
  4. การดูแลผู้ประสบภัย ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือดูแลในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังการช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศัยและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่ นได้จัดให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราวกับผู้ประสบภัยส่วนหนึ่ง  
อีกส่วนหนึ่งก็จัดหาบ้านเช่าให้โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในขณะท่ีรอการก่อสร้างบ้านใหม่ และในโอกาสท่ีได้เดินทางไป
เยี่ยมศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยท่ีเมืองโอชิโนมากิ และได้พบและพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนของศูนย์พักพิงชั่วคราวและ
ประชาชนท่ีประสบภัย พบว่าผู้ประสบภัยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  มีท่ีท าการศูนย์ฯ เป็นท่ีส าหรับประชุม พบปะสังสรรค์ 
และจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ในส่วนของที่พักก็มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน ท าให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจท่ีดี 
  5. รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคัญในการให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้มาก ทุกคนจะต้องรู้ในเรื่องการช่วยเหลือตนเองก่อน
เป็นล าดับแรก และจัดให้มีระบบการเตือนภัยจนถึงระดับครัวเรือน 
 ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานท่ีญี่ปุ่นท าให้ย้อนนึกถึงมหาอุทกภัยครั้ งใหญ่ของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554  
ว่าท าไมการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยถึงค่อนข้างล่าช้าและขาดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการเรื่อง
ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนั้น  
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCpuDAl4DKAhWDj44KHZWQAaQQjRwIBw&url=http://sueadler.com/essex-county-cherry-blossom-festival-begins-saturday/&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNFROysqad4EMN1cmK2utKt2eSuDtw&ust=1451447979654399
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HiPPS Camp 

 

เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์นักบริหารระดับสูง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 1 - 11 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เทศบาลต าบลนาดี และโรงแรม
แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น HiPPS รุ่นที่ 11 ได้รับทราบแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานของ
ระบบฯ และได้รับการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ HiPPS รุ่นที่ 1-11 ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท างานของ HiPPS  
ในลักษณะข้ามส่วนราชการ ระหว่างรุ่นและภายในรุ่นเดียวกัน อันจะเป็นเครือข่ายส าคัญในการสร้าง เสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ 

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 : กิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมกลุ่ม “วิถีชุมชนก้าวไกล 
แพทย์แผนไทยก้าวหน้า” ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่วนภาคค่ าเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันและเปิดโอกาสให้ HiPPS  
รุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับ HiPPS รุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรม 
“ข้าราชการจิตอาสา” และ “สานมุมมองชุมชน” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ณ เทศบาลต าบลนาดี และภาคค่ าเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันและความร่วมมืออันดีระหว่าง HiPPS รุ่นที่ 1 - 11  

 

HiPPS & News 

HiPPS & News 
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  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 : กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย HiPPS รุ่นที่ 1 - 11 และกิจกรรม
เชิงวิชาการระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนากรอบการฝึกอบรมฯ ประจ าปี 2559 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 1 - 11 ในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ท าให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมืออันดีระหว่าง HiPPS ของแต่ละส่วนราชการ อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยัง
สามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีได้จากกิจกรรมคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ส่วนราชการต้นสังกัดและภาคราชการต่อไป  
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หลกัสตูรฝกึอบรมระยะสัน้ฯ ส าหรบั HiPPS รุน่ใหม ่ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ภายใต้หลักสูตร HiPPS Capability Development 
Program ระหว่างวันที่ 17-21 , 23-25 พฤศจิกายน 2558 และ 12-18 ธันวาคม 2558  
ณ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ คุณลักษณะ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วม
การฝึกอบรมในคร้ังนี้ จ านวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 49 ส่วนราชการ โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย  
5 Modules ดังนี ้

 
Module 1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น (Knowledge- based Development) 

ระหวา่งวนัที ่17 - 19 พฤศจกิายน 2558 

     Module นี้เน้นในด้านของการเสริมสร้างองค์ความรู้ในบริบทสากล โดยมีวิทยากรจากทาง KDI School of 
Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยและแนวทางในการพัฒนา
ประเทศให้กลายเป็นประเทศชั้นน าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการภาครัฐและ 
การพัฒนาบุคลากร  
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Module 2 : การเสริมสรา้งคณุลักษณะส่วนบคุคล (Character Building) 

ระหวา่งวนัที ่20 – 21 พฤศจกิายน 2558 

  หลักสูตร The Proactive Leader Leading to Success 

       เป็นหลักสูตรท่ีเน้นในด้านของการเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกของผู้น าในการบริหารทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ภาวะผู้น ายุคใหม่ (Characteristics of future leader)” 

         ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าภาครัฐ และแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว  
 
 

 

 

 

Module 3 : การเสริมสรา้งทักษะทีจ่ าเปน็ (Skills-based Development) 

ระหวา่งวนัที ่23 – 25 พฤศจกิายน 2558 

      ส านักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem 
Solving and Decision Making) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เครื่องมือและกลไกท่ีจ าเป็น 5 ประการ
ในกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย  
1) การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment: SA) มุ่งเน้นให้เกิดความชัดเจน และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของงาน 
2) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis: PA) เป็นกระบวนการท่ีใช้หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
เพื่อสามารถแก้ไขได้ตรงจุดและถูกต้อง 
3) การวิเคราะห์การตัดสินใจ (Decision Analysis: DA) เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ท่ีดีท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ 
4) การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis: PPA) เป็นกระบวนการท่ีช่วยหาทาง 
ป้องกันเพื่อลดโอกาสเกิดของปัญหา และเตรียมแผนรับมือหากเกิดปัญหาข้ึน 
5) การวิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Potential Opportunity Analysis: POA) เป็นกระบวนการในการ 
วางแผนเพื่อให้ได้ผลจากการด าเนินการอย่างครบถ้วนท่ีสุด  
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Module 4 : การเสรมิสรา้งประสบการณ ์(Experience-based Development) 

ระหวา่งวนัที ่12 – 16 ธนัวาคม 2558 

       Module ท่ี 4 นี้ เน้นให้ผู้รับทุนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานในองค์กรต่างๆ  
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย 

              
 Pangyo Technovalley ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์รวมของงานวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีระดับโลก 

และเป็นแหล่งรวมของบริษัทด้าน IT  
 Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation (CCEI) ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแล

และให้ค าปรึกษาบริษัทด้าน IT ท่ีจัดตั้งใหม่ อีกท้ังคอยอ านวยความสะดวกให้แก่บริษัทในการทดลองและ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ  

 Samsung Innovation Museum (SIM) ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาของอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีของโลก และบทบาทของ Samsung ในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการเทคโนโลยี 

 Digital Media City (DMC) & CJ The Creative Center for Convergence Culture 
(CCCC) ซึ่งพัฒนามาจากพื้นท่ีเก็บขยะจนกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้าน
บันเทิง เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ ดนตรี e-learning รวมท้ังศูนย์ประชุม และศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Anti-Corruption & Civil Rights Commission of 
Korea”, “Leadership and Management Capacity Building for Good Governance” และ 
“Korea’s Human Capital Policies” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่ง HiPPS รุ่นใหม่ได้รับองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยนทรรศนะกับวิทยากรอย่างเต็มท่ี  
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Module 5 : การเสรมิสรา้งการบูรณาการ (Project-based Development) 

ระหวา่งวนัที ่17 – 18  ธันวาคม 2558 

         ผู้รับทุนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับตลอดการ
ฝึกอบรม เพื่อท าโครงการกลุ่มและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Public 
Private Partnerships, Good Governance in the Public Sector, Human Resource 
Development และ Science and Technology Innovation Policy ซึ่งผู้รับทุนได้รับค าชื่นชมจากคณาจารย์
ของทาง KDI School  
            หลักสูตรดั งกล่าวมีพิธีปิดแล้ว เสร็ จ เมื่ อวัน ท่ี  18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม Swissotel  
Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้อ านวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ  
 

      

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ‘หลักสูตรทีจ่ัดฝึกอบรมตลอดโครงการ
มีความเหมาะสม และสามารถน าทักษะ
ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จรงิ เชน่ 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ’ 
      HiPPS 11 – กรมสรรพากร 

 ‘หลักสูตรมีการศึกษาดงูานที่หลากหลาย  
ท าใหเ้ห็นภาพการพัฒนาของเกประเทศเกาหลี
ในหลายดา้น เพ่ือน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย’ 
      HiPPS 11 – ส านักงาน ก.พ.ร. 
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คณะท างาน HiPPS รุ่น 11 

                   ประธาน 
                   นายทัศวัตร์ ธันวานนท์ (เป้) 
                   เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ 
                   กรมธนารักษ์ 

                     รองประธาน 
                     นายภาคภูมิ ว่องสันตติวานิช (กอล์ฟ) 
                     นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

                   ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์
                   น.ส.มนชนก ธนสันติ (ปีย์) 
                   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
                   กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

                    ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์
                    นายพงศกร ดวงเกษม (ต้น) 
                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                    ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

                   ฝา่ยเหรัญญกิ 
                   น.ส.กรรณิกา แท่นค า (หนิง) 
                   นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
                   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

                     ฝา่ยเหรญัญกิ 
                     นายสมรัฐ พันธ์อุไร (ปอ) 
                     นักตรวจสอบภาษีช านาญการ 
                     กรมสรรพากร 

                    ฝ่ายกจิกรรม 
                    นายธันวา วงศ์เสงี่ยม (ซีน) 
                    นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ 
                    กรมศิลปากร 
 
 

                     ฝา่ยกจิกรรม 
                     นายจักร เจริญศิลป์ชัย (จักร) 
                     เภสัชกรปฏิบัติการ 
                     ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

          ฝา่ยพธิกีาร 
                   นายชรพล จันทร (กบ) 
                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

                      ฝา่ยพธิกีาร 
                      น.ส.อรณิชา สว่างฟ้า (พิ้งค์) 
                      เศรษฐกรปฏิบัติการ 
                      ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

 

HiPPS & News 
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HiPPS ช่วยลดความอยากอาหาร 
สา เ ห ตุที่ ท า ใ ห้ คนส่ ว น ใหญ่ น้ า หนั ก เ กิ น มั ก เ กิ ด จ า ก  

“ความอยากอาหาร”และเมื่อต้องการลดน้ าหนักก็ ไม่สามารถลด 
ความอยากได้เมื่อเห็น อาหารก็อยากกินอยู่ดี 

คุณอาจคิดว่า เมื่อความอยากเกิดขึ้น เรามีเพียง 2 ทางเลือก 
คือ กินเพ่ือให้ท้องอิ่มจะได้หายอยาก หรือไม่กินเลย แต่จริงๆ แล้ว 
ความอยากอาหารเกิดเพราะร่างกายเราได้รับสารอาหารไม่ครบตาม 
ที่ต้องการต่างหาก ดังนั้นแม้ฝืนไม่กินก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาได้ 

อาหารคลีนทุกชนิดเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารและให้
พลังงานน้อย ผู้ที่กินคลีนจึงได้สารอาหารครบ แถมกินเท่าไหร่ก็ไม่ท าให้
น้ าหนักเกิน และยิ่งท าให้แข็งแรงมากข้ึนอีกด้วย 

 
ช่วยให้อ่อนเยาว์ 
สารแอนต้ีออกซิแดนท์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์ 

ดังนั้นแน่นอนว่าการกินอาหารธรรมชาติหลากสีที่เต็มไปด้วยสารแอนต้ี
ออกซิแดนท์ เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รีสีแดง ผักใบเขียว ข้าวโพดสีเหลือง 
องุ่นม่วงจะช่วยลดอนุมูลอิสระ หรือฟรีเรดิคัลในร่างกายและท าให้เรา 
แก่ช้าแน่นอน 

 
ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการซับซ้อนในการเร่งผลิต ดัดแปลง หรือแปรรูป

อาหารล้วนส่งผลให้เกิดก๊าซพิษขึ้นไปท าลายชั้นบรรยากาศของโลก 
ทั้งนั้น นอกจากปล่อยก๊าซพิษแล้ว ยังสร้างขยะและปล่อยน้ าเสีย 
สู่สิ่งแวดล้อม เพ่ิมมลพิษให้โลกอีกมากมาย ดังนั้นหากเราเลือกกินอาหาร
คลีนที่ผ่านกระบวนการไม่ซับซ้อน ก็เท่ากับเราได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
พิษสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับว่านอกจากจะปลอดภัยและสุขภาพดีแล้วเรายัง
ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

     

 

  

 อาหารคลีน (Clean Food) คืออะไร ช่วงนี้เห็นคนดูแล
สุขภาพพร้อมกับการลดน้ าหนักกันมากขึ้น เราจึงได้รู้จักค านี้ แต่จะมี
ความส าคัญกับสุขภาพเราอย่างไรบ้าง ลองมาท าความรู้จักกันค่ะ 
       อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ไม่ผ่านการปรุง
แต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนั่นเอง อาหาร
เหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรส 
ใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัดหรือหวานจัด เป็นต้น 

หลายคนทราบว่า กินอาหารคลีนนั้นดีต่อสุขภาพ …แต่ส่วน
ใหญ่มักไม่ทราบว่าดีอย่างไรในรายละเอียด วันนี้เราเลยเอาความจริงมา
แถลง เพ่ือให้คุณได้ทราบชัดๆ กันเลยว่ากินคลีนแล้วดีอย่างไรค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปลอดภัยต่อร่างกาย 

อาหารที่เรากินกันทั่วไปมักจะผ่านกระบวนการมากมายต้ังแต่
ขั้นตอนการปลูก จนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นอาหาร ระหว่าง
กระบวนการเหล่านี้อาจมีการใช้สารเคมีกับพืชอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การใส่
ปุ๋ยเร่งโต การใช้ยาฆ่าแมลง ที่เราอาจไม่สามารถล้างหรือขจัดออกได้หมด 
ไม่นับรวมถึงการปรุงด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆ ที่หากกินมากๆ 
จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น น้ ามันที่ใช้ทอด ซอสปรุงรส หรืออื่นๆ 

ยิ่งกระบวนการมากเท่าไหร่ ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากอาหาร 
ก็ยิ่งจะน้อยลง ทั้งอาจได้รับสารพิษเพ่ิมขึ้นโดยไม่รู้ ตัวอีกด้วย ดังนั้น
ประโยชน์แรกที่เราจะได้รับจากการกินอาหารคลีนก็คือ ความปลอดภัย 
นั่นเอง 

 

อาหารเพือ่สุขภาพ Clean Food 

Relax 

ที่มา นิตยสารชีวจิต 

ภาพจาก www.kapook.com 
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เรือ่งสดุ ๆ ของแตล่ะราศี 

Relax 

ทีม่า kapook.com 
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 สมาชิกท่านใดท่ีมีความสนใจจะน าบทความผลงานวิจัย งานเขียนต่างๆ  

ม า เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ท่ า น อ่ื น ๆ  ส า ม า ร ถ ส่ ง ม า ไ ด้ ท่ี 

nongmai@ocsc.go.th ค่ะ กรุณาใส่ชื่อพร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วยนะคะ 

ส าหรับบทความของท่านใดท่ีได้ลงวารสาร เราจะมีรางวัลมอบให้คือ ID ส าหรับ 

ท าแบบทดสอบเจาะจุดแข็งของคุณท่ี Strengthsfinder.com เพื่อหาจุดเด่นและ

วิธีพัฒนาจุดแข็งในตัวคุณ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ  

 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร คือ 
facebook fanpage Search for HiPPS OCSC ค่ะ เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูงได้อย่างรวดเร็วยิ่ งขึ้น ขอเชิญ 

ทุกท่านมากดไลค์กันได้เลยค่ะ  

ประชาสัมพนัธ์ประชาสัมพนัธ์  

 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ( HiPPS) ทุกท่าน 
ลงทะเบียนประวัติสมาชิกทางเว็บไซต์ hipps.ocsc.go.th หรือท่านใด

ท่ีลงทะเบียนแล้ว ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอัพเดทให้เป็น

ปจัจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารของ

ส านักงาน ก.พ. ต่อไปค่ะ   

 

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

mailto:nongmai@ocsc.go.th
mailto:nongmai@ocsc.go.th
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เว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล         

ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

High Performance & Potential System 

 

http://www.google.co.th/imgres?um=1&safe=active&hl=th&biw=1280&bih=861&tbm=isch&tbnid=Z85YjOrQGTXNpM:&imgrefurl=http://news.softpedia.com/news/Twitter-to-Introduce-Geo-Targeted-Ads-by-Year-End-362698.shtml&docid=ULvJTgPRhiodDM&imgurl=http://i1-news.softpedia-static.com/images/news-700/Twitter-to-Introduce-Geo-Targeted-Ads-by-Year-End.jpg?1371826577&w=728&h=399&ei=9JS6UsKrEIT9rAfP_ICQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=811&vpy=200&dur=234&hovh=166&hovw=303&tx=145&ty=122&page=2&tbnh=147&tbnw=268&start=31&ndsp=36&ved=1t:429,r:47,s:0,i:222
http://www.ocsc.go.th/

