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สวัสดีคะ 

    ในที่สุดก็มาถึงวารสาร HiPPS ฉบับที่ 4 

ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ซึ่งเปนฉบับ

สุดทายประจําป 2558 แลวนะคะ ฉบับน้ีจะมี

อะไรนาสนใจบาง อาทิ บทความดีๆ ท่ีเพ่ือน

สมาชิกและบรรณาธิการนํามาฝาก ขาวสาร

การฝกอบรม กิจกรรมที่ดําเนินการมาใน 

รอบ 3 เดือนที่ผานมา ฯลฯ แตยังไมหมด 

แคน้ันแนนอน ตองติดตามภายในเลมกันตอ 

แลวพบกันฉบับหนานะคะ          

           ขอขอบคุณ   
      อัจจิมา  เอ่ียมอาจหาญ 

 

ภาพจาก www.google.com 
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หนึ่งองศาขยับ ปรับเปล่ียนประเทศไทย : กําลังคนคุณภาพกับการพัฒนาประเทศ 

 

จากการปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการประจําปกลุมกําลังคนคุณภาพ 

 “หนึ่งองศาขยับ ปรบัเปลี่ยนประเทศไทย : กาวตอไปของพลังแหงอนาคต” 

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special scoop 

โลกในยุคปจจุบันมีปญหาเรงดวนท่ีตองการใหเรา

ชวยกันขยับคนละ 1 องศา คือ 

1. ทําอยางไรใหระบบราชการของประเทศตอจากน้ีไป 

ไมมีชองวางในเรื่องของอายุ หรือวัย ในขณะท่ีมีผูเกษียณไป 

และคนรุนใหมก็ขึ้นมาแทนที่ หากคนรุนใหมเขามาแทนที่

รับชวงคนรุนเกาไมทัน ก็สงผลทําใหเกิดชองวาง ในชวง

เ ดื อน  ตุ ลา คม  – พฤศ จิ กายน  ของ ทุกป จ ะสะ ดุด              

อยูบอยครั้ง เน่ืองจากเปนชวงปรับเปลี่ยน และในสวนของ

ระบบราชการไดฝากอนาคตไวที่ขาราชการกลุมกําลังคน

คุณภาพ ที่จะชวยกันรับชวงงานใหเดินหนาตอไปและดีข้ึน

กวาเดิม 

2. ปญหาเรื่องทักษะความรูความสามารถของคน 

ซึ่ งคนท่ีอยู ในระบบราชการปจ จุบัน ก าวไมทันการ

เปล่ียนแปลงของโลก ตองอาศัยคนรุนใหมขยับเขามาแทนที่ 

และใชพลังท่ีตัวเองมีอยูมาแกปญหา 

3. เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคนรุนเกา มีสวน

สงเสริมและรักษาไว ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมที่ดี ทําใหประเทศอยูรอดมาไดจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน

เรื่องทาทายที่คนรุนใหมจะตองพิสูจนวาคนรุนใหมสามารถ

ทําไดเหมือนกับหรือดีกวาคนรุนเกา ในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยม ที่ดี ๆ ” 
 
 
 
 

 “ กิจกรรมสัมมนาวิชาการไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป 

โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังน้ี วัตถุประสงคประการแรก คือ 

เชิญชวนใหขาราชการกลุมกําลังคนคุณภาพไดพบปะ เสวนา

ดวยเหตุวาสังคมไทย เปนสังคมท่ีตองอาศัยการทํางานเปน

หมูเปนคณะ หรือท่ีเรียกวาตองมีเครือขาย  วัตถุประสงค

ประการท่ีสอง ตองการใหขาราชการกลุมกําลังคนคุณภาพ 

พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ อาจจะแลกเปลี่ยนอุปสรรค

หรือวิธีการแกปญหา ที่พบเจอในสวนราชการตาง ๆ นํามา

แลกเปล่ียนกัน   

 พลังแหงอนาคตซ่ึงไดผานการคัดเลือก สอบแขงขัน 

กลั่นกรองมาเปนอยางดี มีประสบการณในการทํางาน  

มีความรูความสามารถ สามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาว

ตอไปได คําวาพลัง ตามท่ีพระพุทธเจาไดกลาววา พลัง มีอยู 

5 ประการ คือ 

1. กายพลัง คือ พลังจากรางกาย 

2. อายุพลัง คือ พลังจากวัยหรืออายุ ซ่ึงไมไดเกี่ยวกับเด็ก

หรือคนแก  หากนําประสบการณมาใชใหถูกกาลเทศะ จะวัย

ไหนก็มีประโยชน 

3. โภคะพลัง คือ พลังจากทรัพยสิน  

4. ชาติพลัง คือ พลังจากชาติกําเนิด  

5. ปญญาพลัง คือ พลังอันเน่ืองจากความรู สติความสามารถ  

หากนําเอาพลังท่ีมีอยูนําไปขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย 

ขยับเพียง 1 องศา ขยับเพียงนิดเดียวก็สามารถปรับเปล่ียน

ได หากชวยกันคนละนิด คนละ 1 องศา ก็จะสามารถ

ขับเคล่ือนตามกลไกสามารถปรับเปลี่ยนประเทศได 
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HHiiPPPPSS  รุนรุน  1010  
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มุมมองตอขาราชการไทยยุคใหมในอนาคตมุมมองตอขาราชการไทยยุคใหมในอนาคต  

"แมระบบราชการในปจจุบันจะไมเอื้ออํานวย แตการยึดม่ันในความถูกตองก็จะเปนเกราะ 
ปองกันตัวจากภัยทั้งหลาย ผูบังคับบัญชาตองทําตนเปนแบบอยาง ไมแสวงหาผลประโยชน 
ท่ีไมพึงไดจากตําแหนงหนาท่ี การถายทอดวัฒนธรรมทุจริตที่ดูเหมือนจะเปนของธรรมดาในทุกวันนี้ 
จากขาราชการชั้นผูใหญสูบุคคลากรรุนใหมจะตองส้ินสุดลงโดยเร็วที่สุด จิตสํานึกปลูกฝงไดและ
ประเทศไทยตองใสสะอาด" 

วีรวฒุิ วิทยานันท 
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 

“ในอนาคต ขาราชการจะเปนกลไกดานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญท่ีชวยในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศไทย ขาราชการยุคใหมจําเปนที่ตองมีความรูรอบตัวและพรอมรับความเปลีย่นแปลงของโลก
ที่เกิดขึ้นท้ังในดานความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตลอดจนมีวิสัยทัศน
ที่กาวไกลสามารถชี้นําประเทศและกาวไปพรอมกับภาคเอกชนได ดังน้ันขาราชการกลุมใหมนี้  
จึงจําเปนตองแสวงหาโอกาสและศึกษาหาความรูเพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือนําเอา 
ส่ิงที่ไดเรียนรูมาปรับปรุงการทํางานของหนวยงานและพัฒนาประเทศในภายภาคหนาตอไป” 

พลาวุธ วงศวิวฒัน 
วิศวกรปฏิบัตกิาร 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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 "ขาราชการรุนใหม หมายถึง ขาราชการที่มีแนวคิดใหม ๆ มีความรูรอบ มิใชรูเฉพาะ 
ในงานที่ตนกําลังทําอยูเทานั้น หากจําเปนตองเรียนรูเนื้องานใหม ๆ อันเปนประโยชนเพ่ิมเติม 
เพ่ือฝกฝนพัฒนาความสามารถใหเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 
 ขาราชการรุนใหม ยังจําเปนตองเรียนรูการทํางานราชการแบบเดิมท่ีมีปรากฏอยูใหเห็น
โดยควรฝกใชปญญาจําแนกออกใหไดวาวิธีการทํางานในลักษณะใดบาง จัดวาเปนกุศลควรยึดถือ
ปฏิบัติ ลักษณะใดบางจัดวา เปนอกุศลควรพิจารณาชี้ใหเห็นโทษ จะไดไมเปนท้ังผูริ่เร่ิมและผูทํา
ตามอกุศลกรรมนั้น ๆ เพ่ือจะไดฝกฝนตนเองใหเปนผูมีสติอยูตลอดเวลา ไมเผลอไปรวมหรือเดิน
ตามแนวทางที่ไมถูกไมควร แมบางเวลาอาจจะมีกิเลสในรูปของ ลาภ ยศ สรรเสริญ เขามา
ครอบงําจิตใจ บางบาง หนาบาง ก็ตาม ก็ตองเอาชนะมันไปใหไดเสียทุกครั้ง   
 ความสุขที่แทจริงของ งานราชการ นั่นคือ การไดรับใชประเทศดวยความรู
ความสามารถที่รํ่าเรียนมา  เพ่ือยังประโยชนใหเกิดขึ้นแกคนหมูมาก มิใชการทับถมปญหาสังคม 
ที่มีอยูแลวดวยการทํางานซึ่งหวังแตประโยชนสวนตนหรือสวนของพวกพอง อยางที่เห็นที่เปนมา
แลวจนถึงปจจุบันนี ้
 ส่ิงที่สําคัญและทาทายมากท่ีสุดของการทํางานราชการในอนาคต คือ การชวยกันเรง
ฟนฟูศีลธรรมใหกับคนในชาติและเรงสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศตออิทธิพลเชิงลบท่ีมาจาก
ภายนอกอยางปฏิเสธไมได" 

นายกําธร นวเลิศปญญา 
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

“ขาราชการรุนใหม ตองรูลึก รูจริง ในงานท่ีทํา ส่ังสมความรู ท้ังจากทฤษฎี ปฏิบัติ หรือ
เรียนรูจากขาราชการรุนกอน เพ่ือดึงส่ิงที่ดีมาปรับใชในการขับเคลื่อน ผลักดัน ระบบราชการไทย  
ให เทียบเท าสากล และมีความรับ ผิดชอบ ซื่ อสัตย สุจริตอีก ท้ังมี จิตสํานึกสาธารณะ  
เพ่ือสวนรวม เห็นประโยชนประเทศชาติมากอน มีการบริการประชาชนดวยใจ ไมแบงแยกชนชั้น 
มุงมั่นในการทํางานเพ่ือรับใชประชาชน" 

นางสาวปญาภา ศรีมณ ี
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
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 ในป 2558 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการคัดเลือกขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง รุนที่ 11  
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiPPS & News 

HiPPS รุนที่ 11 จําแนกตามสถานภาพ 

สวนราชการใหมที่ยังไมเคยมี HiPPS จํานวน 4 สวนราชการ 
1. กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   และการส่ือสาร 
3. กรมอุตุนิยมวิทยา 
4. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

32

36

9
4

ขาราชการทั่วไป - 32

กลุมนกัเรียนทุนรัฐบาล - 36

นักบรหิารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) - 9

ผูนําคลืน่ลูกใหมในราชการไทย - 4

ผลการคัดเลือกผลการคัดเลือก  HHiiPPPPSS  รุนที่ รุนที่ 1111  
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การดําเนินงานสําหรับ HiPPS ของสํานักงาน ก.พ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

HiPPS & News 

พฤศจิกายน 2558 

- HiPPS Camp รุน 1-11 
- ทุนฝกอบรมระยะสั้น 
  สําหรับ HiPPS 11 
  (พ.ย.-ธ.ค.) 
   

 

ธันวาคม 2558 

- ทุนฝกอบรมระยะสั้น  
  สําหรับ HiPPS 11  
  (พ.ย.-ธ.ค.) 
- ประกาศรับสมัคร    
   HiPPS รุนท่ี 12 

 

มกราคม 2559 

- ชี้แจงสวนราชการ  
  เรื่องแนวทางการ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12 
 - สวนราชการ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12 
  ขั้นตอนที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.)  

กุมภาพันธ 2559 

- อบรม HiPPS /  
  Coach / กจ. (ก.พ.-พ.ค.) 
- สวนราชการ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12 
  ขั้นตอนท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย.)   

 
มีนาคม 2559 

- อบรม HiPPS /  
  Coach / กจ. (ก.พ.-พ.ค.) 
- สวนราชการ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12  
  ขั้นตอนที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.)    
 

เมษายน 2559 

- อบรม HiPPS /  
  Coach / กจ. (ก.พ.-พ.ค.) 
- สวนราชการ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12 
  ขั้นตอนท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย.) 
 

พฤษภาคม 2559 

- อบรม HiPPS /  
  Coach / กจ. (ก.พ.-พ.ค.) 
- สอบ Aptitude  
  เพ่ือคัดเลือก HiPPS รุน 12  

 

มิถุนายน 2559 

- กิจกรรมวันดีดี 
- ประเมินคุณลักษณะ 
  ท่ีพึงประสงคเพ่ือ 
  คัดเลือก HiPPS รุน 12 
 

 

กรกฎาคม 2559 

- ประกาศรายชื่อ HiPPS  
  รุน 12 

 

สิงหาคม 2559 

- สัมมนาวิชาการ 
  ประจําป 2559 
- ปฐมนิเทศ HiPPS รุน 12 

 

**หมายเหตุ : อาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดทางเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.  
                 -> การบริหารทรัพยากรบุคคล -> ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง   
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 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผานมา สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 ณ หองแมนดาริน ซี (ช้ัน1) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมี HiPPS 
จาก 41 สวนราชการ จํานวนทั้งสิ้น 81 คน เขารวมงานในครั้งนี้  
 โดยกิจกรรมในคร้ังนี้ นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูงเปนประธาน
กลาวเปดงาน โดยไดกลาวแสดงความยินดีกับกําลังคนคุณภาพทุกทานที่เขารวมกิจกรรมในวันนี ้
 
 
 
 

 
 

 
 ในชวงเชา เปนบรรยายในหัวขอ “การบริหารกําลังคนคุณภาพในภาคราชการ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เจตนารมณของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) เพื่อเตรียมพรอมคนรุนใหมใหเปน “คนที่ใช”  
ในระบบราชการ รวมถึงความทาทายในการบริหารกําลังคนคุณภาพในภาคราชการยุคปจจุบัน  
โดย นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ผู อํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง จากนั้นเปนการบรรยาย  
หัวขอ “เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารกําลังคนคุณภาพ” ซึ่งเปนไปตามกลไก PRIDE ดังนี้  
 
1. Planning - การวางแผนกําลังคนคุณภาพ 
2. Recruiting & Selecting - การสรรหาและคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ 
3. Institutionalizing - การเสริมสรางการมีสวนรวมใหแกสวนราชการ 
4. Developing - การพัฒนากําลังคนคุณภาพ 
5. Evaluating & Monitoring – การติดตามการใชประโยชนกําลังคนคุณภาพ 
 
และ “การบริหารกําลังคนคุณภาพภายใตระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง” โดยนางปยสุรางค กุลจิตติประสิทธิ์ 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงและทีมงาน 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศ HiPPS รุนท่ี 11 

HiPPS & News 
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 ในชวงบาย เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคไปสู 
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ” โดย คณาจารยจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําทีมโดย  
ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานการส่ือสาร อาทิ ความสําคัญของ
การส่ือสาร การเลือกวิธีการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณ เทคนิคการส่ือสารเพ่ือใหการทํางาน 
มีประสิทธิภาพ 
 จากกิจกรรมดังกลาว ทําใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
มากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากลุมกําลังคนคุณภาพซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนภาคราชการไทยตอไป  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HiPPS กรมศุลกากร 

 

 

 

HiPPS สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

“ตองการเรียนรูและรับประสบการณ 

ในงานดานตางๆ ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนา

ตนเองตอไป” 

“เพื่อสรางศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานใหสูงขึ้น พฒันาตนเองและ

ไดเปดประสบการณใหมๆ สําหรับชีวิต” 

ความคาดหวังตอระบบ HiPPS 

HiPPS & News 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผานมา สํานักงาน ก.พ. โดย ศูนยนักบริหารระดับสูง ไดจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําปกลุมกําลังคนคุณภาพ ซึ่งในปนี้จัดขึ้นภายใตหัวขอ “หนึ่งองศาขยับ 
ปรับเปล่ียนประเทศไทย : กาวตอไปของพลังแหงอนาคต” ณ หอประชุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีขาราชการจาก 134 สวนราชการ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูง 
ผูบังคับบัญชาระดับตนของกลุมกําลังคนคุณภาพ ผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคล New wave  นปร. 
และขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําปกลุมกําลังคนคุณภาพ จัดขึ้นตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแต  
พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีจุดประสงคหลักเพื่อ 
 1. เปนเวทีรับฟงนโยบายจากผูบริหารระดับสูงของประเทศ ถายทอดประสบการณ แลกเปล่ียน
มุมมองระหวางผูบริหารและขาราชการที่เปนกลุมกําลังคนคุณภาพ 
 2. เพื่อเผยแพรผลงานของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตอการเตรียมกําลังคนคุณภาพ 
 3. เพื่อเสริมสรางเครือขายกําลังคนคุณภาพในภาคราชการไทยใหมีความเขมแข็ง มีเวทีไดริเริ่ม 
สรางคุณคาและพัฒนาสิ่งดีๆ ใหแกระบบราชการและสงัคมไทย 
 4. เพื่อเปนเวทีที่เปดโอกาสใหไดรูจักกลุมกําลังคนคุณภาพของภาคราชการมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
สรางคุณคาและใชประโยชนจากกลุมคนดังกลาวไออยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบ
ราชการไทยอยางยั่งยืนตอไป 
 กิจกรรมสัมมนาในครั้ งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดและปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “หนึ่งองศาขยับ 
ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กําลังคนคุณภาพกับการพัฒนาประเทศ” 
 

สัมมนาวิชาการประจําปกลุมกําลังคนคุณภาพ 

หัวขอ “หนึ่งองศาขยบั ปรับเปลีย่นประเทศไทย : กาวตอไปของพลังแหงอนาคต” 

HiPPS & News 
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 นอกจากนี้ ผูเขารวมกิจกรรมยังรวมรับฟงการอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและบูรณาการ
องคความรู โดยตัวแทนผูรับทุนฝกอบรม จาก HiPPS Talent network และทุนประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการ ทั้ง 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ดร.ธนวรรษ เทียนสิน เปนผูดําเนินรายการบนเวที และชวงการวิพากษเพื่อตอยอด
ประสบการณ โดย ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ไดแก ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผอ.สถาบันธรรมรัฐ 
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม และนายลวรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาดานการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําปกลุมกําลังคนคุณภาพในครั้งนี้ ก็สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและ 
ไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก ทั้งกิจกรรมบนเวทีและนิทรรศการบริเวณงาน  
ซึ่งผลของกิจกรรมทําใหผูเขารวมไดตระหนักถึงความสําคัญของกําลังคนคุณภาพและพรอมที่จะรวมผลักดัน 

สนับสนุนกลุมกําลังคนคุณภาพใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศชาติตอไป  
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HR กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

HiPPS กรมวิทยาศาสตรบริการ 

“1.ไดรับฟงสิ่งดีๆ ที่เปนแนวทางในการพัฒนางาน 

  2.เกิดแรงบันดาลใจในการชวยปรับเปลี่ยนประเทศ 

  3.ได เห็นมุมมองใหมๆ ในการพัฒนางานในภาพ  

     กวางขึ้น” 

“การแลกเปลี่ยนและการแสดงความคิดเห็นในการไปศึกษา 

ดูงาน ซ่ึงบางมุมมองสามารถนํามาปรับใชในการบริหารองคกร

และประเทศไทยตอไปในมิติที่สามารถปฏิบัติได” 

ตัวอยาง ความประทับใจ 

HiPPS & News 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงแหงอนาคต 
 เม่ือวันท่ี 3-5 สิงหาคม 2558 ที่ผานมา ศูนยนักบริหารระดับสูงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใตโครงการพัฒนาผูนําการ
เปลี่ยนแปลงแหงอนาคต ณ หองประชุม บีบี 210 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  
 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จัดข้ึนภายใตหัวขอ “E3” และ “Transformative Thinking” ซึ่งไดรับเกียรติจาก อ.กรินทร โปสาภิวัตน 
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมศักยภาพในการทํางาน มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยผูเขารวมประกอบดวยขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง ผูบังคับบัญชาระดับตน และขาราชการที่เกี่ยวของกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง จากสวนราชการตางๆ จํานวน
ทั้งหมด 25 คน ทั้งน้ีผูเขารวมการประชุมเปนผูท่ีสงบทความสรุปองคความรูและการประยุกตใชความรูที่ไดจากการฝกอบรมและพัฒนา
ในระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2558 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามการใชประโยชนระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
  
 
   
 
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 จัดขึ้นภายใตหัวขอ “คิดครอมกรอบ (Thinking between the box)”  ซึ่งไดรับเกียรติจาก  
อ.ศรันย จันทพลาบูรณ มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยผูเขารวมประกอบดวยขาราชการผูมีศักยภาพสูงท่ีผานการคัดเลือกเขาสู
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ขั้นตอนที่ 1 จากสวนราชการตางๆ จํานวนทั้งหมด  30 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงคใหแกขาราชการผูมีศักยภาพสูง รวมท้ังเปนการสนับสนุนเจตนารมณและความตั้งใจ 
ของสวนราชการในการเตรียมและพัฒนากําลังคนคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารกําลังคนคุณภาพ” 
 เม่ือวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2558 สํานักงาน ก.พ. โดย สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน และ ศูนยนักบริหาร
ระดับสูง ไดรวมมือกับ สํานักงานปลัดประทรวงวัฒนธรรม ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent 
Management)” ณ หองประชุม 10 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ผูอํานวยการ/กอง วัฒนธรรมจังหวัด และหนวยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จํานวนทั้งส้ิน 30 คน เขารวมการประชุมในคร้ังนี้ 
 โดยพิธีเปดการประชุมฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ไดรับเกียรติจาก นางสาวจันทรสุดา รักษพลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
 ในวันแรก ภาคเชาเปนการบรรยายเรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพใหสอดคลองกับบริบทและ
ความตองการของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” โดย นางจิราพร วิโรจนชีวัน รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ และ 
การบรรยายเรื่อง “เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารกําลังคนคุณภาพดวยกลไก P-R-I-D-E” โดย นางปยสุรางค กุลจิตติประสิทธ์ิ จากน้ันใน
ภาคบายเปนการแบงกลุมปฏิบัติ หัวขอ “วัฒนธรรมจังหวัดท่ีพึงประสงค” และการนําเสนอของแตละกลุม 
 ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ภาคเชาเปนการแบงกลุมฝกปฏิบัติ หัวขอ “การกําหนดคุณสมบัติ“คนที่ใช”เพื่อเขาสูคลังตําแหนง
วัฒนธรรมจังหวัด” และ “การออกแบบกลไกและเครื่องกล่ันกรอง” ภาคบายเปนการแบงกลุมฝกปฏิบัติ “ผูสอนงานและการติดตาม”  
พรอมทั้งการนําเสนอของแตละกลุม 
 การประชุมฯ ครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการสงเสริมการวางแผนและบริหารกําลังคนในสวนราชการตามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ. กับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือใหกระทรวงวัฒนธรรมสามารถเตรียมกําลังคน 
ที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนภารกิจและสรางผูนําในอนาคต 
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สําหรับคนที่อยู ในระหวางการทองเที่ยว ก็ควรดูแล

รางกายใหอบอุนอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีที่มีอากาศ

เปล่ียนแปลงหรืออากาศหนาวมาก ๆ ควรปฏิบัติตัวดังน้ี 

สวมเส้ือผาหนา ๆ สวมถุงมือถุงเทาและสวมหมวก  

หลังอาบนํ้าควรทาโลชั่น หรือครีมบํารุงผิว  

กรณีที่มีปญหาริมฝปากแตกควรทาดวยลิปบาลม 

และไมควรเลียริมฝปากบอย ๆ  

สํ าหรั บ ผู ท่ี มี โ รคประจํ า ตั วต อ ง นํ ายา ไป เพื่ อ

รับประทานตามท่ีแพทยส่ังดวย 

ขอสําคัญที่ควรระวัง ใหมากก็ คือ "ห ามดื่ม สุรา 

แกหนาว" เพราะเมื่อดื่มสุรา หลอดเลือดฝอยใตผิวหนังจะขยายตัว 

ทําใหรางกายรอนวูบวาบ สงผลใหความรอนถูกระบายออกจาก

รางกายมากขึ้นโดยไมรูตัว ทําใหอุณหภูมิของรางกายลดลง หากดื่ม

ในปริมาณมากๆ ฤทธิ์ของแอลกอฮอลจะกดประสาทสวนกลางทําให

มีอาการเมา อาจหลับโดยไมรูสึกตัว และถาใสเครื่องนุงหมที่ให 

ความอบอุนไม เพียงพอ เปน เหตุ ร า งกายตากอากาศเย็นๆ  

เปนเวลานาน อาจถึงขั้นเสียชีวิตไดเชนกัน 

 

 

 
    

     

 

  

 เท่ียวหนาหนาว แบบไมตองกลัวปวย แคดูแลสุขภาพให

พรอมกอนออกไปเที่ยวก็จะสนุกสุดเหวี่ยง หมดกังวลเรื่องปญหา

สุขภาพไปไดเลย 

          หนาหนาวมาเยือนแลว ใครกําลังเตรียมแพ็คกระเปาไปเที่ยว

รับลมหนาวที่ไหน อยาลืมดูแลสุขภาพกอนไปเที่ยวดวยนะคะ เพราะ

การไปสัมผัสอากาศที่เปล่ียนแปลง แถมยังพักผอนไมเพียงพอ ก็อาจ

ทําใหเราปวยไดงายๆ ถาเปนคนที่สุขภาพไมแข็งแรงเปนทุนเดิม  

วาแลวก็มาดูเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตัวเองใหพรอมเท่ียวในชวง 

ฤดูหนาวที่ กระทรวงสาธารณสุข แนะนําเลย 

 โดยวิธีดูแลสุขภาพตัวเองใหสดใส แข็งแรง พรอมไปเที่ยว

อยางไมตองกลัวเจ็บไข มีดังนี้ 

           รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนครบ 5 หมู  

           ด่ืมน้ํามาก ๆ   

           ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  

           นอนหลับพักผอนใหเพียงพอกอนเดินทางทองเท่ียว  

            หลีกเล่ียงการอยูใกลชิดกับผูท่ีปวยเปนไขหวัด และไม

ควรใชของรวมกัน เชน ผาเช็ดหนา แกวนํ้า จาน ชาม ชอน  

           ควรอยูในท่ีซึ่งมีอากาศถายเท ไมเขาไปในสถานที่ที่มี

ผูคนแออัด    

           หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา   

           ควรลางมือบอย ๆ ดวยสบูธรรมดานาน 15-20 วินาที 

เพ่ือปองกันการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยูตามสถานที่ตาง ๆ เชน ราว

บันได ลูกบิด ประตู แกวนํ้า   

 

 

เคล็ดลับดูแลสุขภาพรางกาย ใหพรอมเที่ยวหนาหนาว 

Relax 

ที่มา www.kapook.com 

ภาพจาก www.kapook.com 
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เฉลยเกมจากฉบับที่แลว 

1. ดูถูก 

2. ขาวตมกุย 

รายชื่อผูไดรับรางวัลจากฉบับท่ีแลว 

1. นายกฤช เศรษฐรังสรรค สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ยินดีดวยคะ..  

เรื่องเลา “ภรรยาหูตงึ” 

Relax 

 ชายคนหนึ่งโทรศัพทถึงแพทยประจําครอบครัว  
 “คุณริการโด ผมเอง จูเลียน” 
 “สวัสดีครับ เปนอยางไรบางครับคุณจูเลียน” 
 “คือวา ผมโทรมาหาหมอ เพราะผมเปนหวงมาเรีย” 
 “เธอเปนอะไรครับ” 
 “เธอกําลังจะหูหนวก” 
 “อยูดีๆ จะหูหนวกไดยังไงกัน” 
 “จริงๆ นะหมอ อยากใหหมอมาดูอาการเธอหนอย” 
 “ที่จริง อาการหูหนวกไมไดเกิดข้ึนฉับพลันหรือรุนแรง 
เอาง้ีแลวกัน คุณพาเธอมาหาผมวันจันทร แลวผมจะ
ตรวจอาการของเธอให” 
 “เรารอถึงวันจันทรไดจริงๆ หรือหมอ” 
 “คุณรูไดอยางไรวาเธอไมไดยินเสียง” 
 “ก—็ เวลาผมเรียกเธอ เธอไมยอมตอบน่ี” 
 “ที่จริงอาจเปนเรื่องขี้ประติ๋วก็ไดนะครับ เชน เธอใสจุก
อุดหูอยูเปนตน เรามาลองทําอะไรสักหนอยดีกวา เราจะ
มาดูกันวา มาเรียหูหนวกแคไหน ตอนนี้คุณอยูที่ไหน
ครับ” 
 “หองนอนครับ” 
 “แลวเธอละ อยูที่ไหน” 
 “ในหองครัว” 
 “ถาอยางนั้น ลองเรียกเธอจากตรงที่คุณอยูสิครับ” 
 “มาเรียยยยยยยยยย---  เธอไมไดยินผมเลย” 
 “ลองเดินไปที่ประตูหองนอน แลวตะโกนเรียกเธอจาก
ตรงทางเดินสิครับ” 
 

 “มาเรียยยยยยยยยย--- เธอไมสะสะทานสักนิด” 
 “อยาเพิ่งถอดใจนะครับ คุณเปลี่ยนเปนโทรศัพทไรสาย
แลวเดินไปหาเธอพลางตะโกนเรียกเธอไปดวย จะไดรูวา
เธอไดยินคุณเมื่อไหร” 
 “มาเรียยยยย— มาเรียยยยย--- ทําอยางไรก็ไมไดยิน
ครับ ตอนนี้ผมอยูตรงประตูครัว ยืนมองเธออยู เธอหัน
หลังใหผม กําลังลางจาน แตไมไดยินผมสักนิด มา
เรียยยยย--- ไมมีอะไรเกิดข้ึนเลยครับ” 
 “เขาไปใกลอีกสิครับ” 
 “เขาเดินเขาไปในครัว แตะไหลมาเรีย และตะโกนที่หู
ของเธอวา มาเรียยยยย--- ภรรยาหันขวับมาดวยความ
หงุดหงิด แลวพูดวา 
 “คุณตองการอะไรกันแนฮึ ตองการอะไร ตองการอะไร 
ตองการอะไรรรรรรร--- คุณตะโกนเรียกฉันเปนสิบครั้ง
แลว ฉันก็ตอบคุณไปทุกครั้งวา “วาอยางไรรึคะ” คุณนี่
นับวันจะหูตึงขึ้นเร่ือย ทําไมไมไปหาหมอสักที” 
 
 
เร่ืองนี้สอนใหรูวา “ทุกครั้งที่เราคิดวา คนอ่ืนทําความ
รําคาญใหเรา จงระลึกดวยวา อยางนอย (แคอยางนอย
เทานั้นนะ) เราก็อาจเปนเชนนั้นเหมือนกัน” 
 
 
 
เครดิต : หนังสือ “จะเลาใหคุณฟง” โดย ฆอรเฆ บูกาย 
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 สมาชิกทานใดที่ มีความสนใจ จะนําบทความ

ผลงานวิจัย งานเขียนตางๆ มาเผยแพรใหความรูแก

สมาชิกทานอ่ืนๆ ก็สงมาไดที่ autchima@ocsc.go.th 

ขอยํ้านิดหน่ึงคะ กรุณาใสช่ือพรอมแนบรูปถายมา

ดวยนะคะ สําหรับบทความของทานใดที่ไดลงวารสาร

เราก็มีรางวัลมอบใหคือ ID สําหรับเจาะจุดแข็งของ

คุณที่ Strengthsfinder.com เพื่อหาจุดเดนในตัวคุณ 

แลวพบกันฉบับหนาคะ  

 ระบบขาราชการผู มีผลสัมฤทธ์ิสูง ได เพิ่ม 

ช อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร  คื อ  facebook  

fanpage Search for HiPPS OCSC คะ เพื่อการ

รับขอมูลข าวสารเกี่ ยวกับระบบข าราชการ 

ผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน ขอเชิญ 

ทุกทานมากดไลคกันไดเลย เพื่อประโยชนของ 

ตัวทานเองคะ  

 

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ  

 กิจกรรม HiPPS Camp และ ทุนพัฒนา 

HiPPS รุนท่ี 11 กิจกรรมทั้งสองน้ี จะเกิดข้ึนในชวง

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 สําหรับปนี้

เราเราจะเนนประเด็นไปศึกษาดูงานที่ไหนกันบาง 

ก็ติดตามและสอบถามเขามาเปนระยะๆ สุดทายก็

หวังวาทุกทานจะเตรียมความพรอมสําหรับการ

เขารวมกิจกรรมและเขารับการพัฒนาไดครบทุก

หลักสูตรนะคะ ไวพบกันเร็ว ๆ น้ีคะ  

 

 ขอความรวมมือใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

( HiPPS ) ทุกทาน ลงทะเบียนประวัติสมาชิกทาง

เว็บไซต hipps.ocsc.go.th หรือทานใดที่ลงทะเบียน

แลว  ขอใหกรอกขอมูลใหครบถวนและอัพเดทให

เปนปจจุบัน  เพื่อเปนประโยชนในการติดตอ 

สื่อสารและติดตามขาวสารของสํานักงาน ก.พ. 

ตอไปคะ   

 

ประชาสัมพันธ 
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เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 

การบริหารทรัพยากรบุคคล         

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

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%253F1371826577&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



