
ขยายผลระบบการบริหารจัดการ 
ก าลังคนคุณภาพส าหรับราชการไทย 
แนวทางการคัดเลือก 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

การประชมุ
ชี้แจง 

ศูนย์นกับริหารระดับสูง  
ส านักงาน ก.พ. 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๑ 



ระเด็นการชี้แจง ป 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

หนังสือเวียน เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

การบริหารก าลังคนคุณภาพในภาคราชการ 

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๒ 



          - ตัวชี้วัดที่ ๑ ส่วนราชการและหน่วยงานของ
รั ฐ มี สั ด ส่ ว น ก า ร จ้ า ง บุ ค ล า ก รกลุ่ ม ผู้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถสูงเพ่ิมขึ้น 
         - ตัวชี้วัดท่ี ๒ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เฉพาะส าหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ 
         - ตั วชี้ วั ด ท่ี  ๔  มี ระบบการหมุน เ วี ยนและ
เคลื่อนย้ายบุคลากรในแต่ละสายอาชีพข้ามหน่วยงาน 
ในภาครัฐ (Professional Rotation and Mobility)  
         - ตัวชี้วัดที ่๑๑ สร้างผู้น าท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี 
         - ตัวชี้วัดที ่๑๓ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
มีแผนทดแทนก าลังคน 
         - ตัวชี้วัดที่ ๑๗ มีสัดส่วนของผู้น ารุ่นใหม่และ 
ผู้ที่มีความพร้อมส าหรับ การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
เพียงพอและอย่างต่อเนื่อง (Talent and Successor 
Inventory) 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร

ก าลังคนคุณภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข. 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๓ 



STOCK 

UTILIZATION 

การปฏบิตักิารในโครงการเชงิยทุธศาสตร์ 

การขบัเคลือ่นประเทศโดยใชส้รรพก าลัง 

“POLICY WORK/STUDY TEAM” 

โจทย์ 

1 
ความม่ันคง 

2 
การสร้าง

ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

3 
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4 

การสร้าง 

โอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

5 

การสร้างการ

เติบโตบน

คุณภาพชวีิต 

ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

6 

มั่งค่ัง ยั่งยืน 

มั่นคง 

กลุม่ก าลังคนคณุภาพ 

มัง่คัง่ ยัง่ยนื มัน่คง 

กลไก HR ระบบ PM 

FLOW 

ข้าราชการ 

ทั่วไป 

นักเรยีนทนุรัฐบาลไทย (นทร.) 

รูปแบบทุนต่าง ๆ  

ได้แก่ ทุนศึกษา และทุนพฒันา 

    นักบริหาร 

การเปล่ียนแปลง 

รุน่ใหม่ (นปร.) 

ผู้น าคล่ืนลูกใหม ่

ในราชการไทย 

HiPPS  

ระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสมัฤทธ์ิสูง 

อ านวยการ & บรหิาร 

 
 

การบริหารจัดการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔ 



 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๕ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๖ 



 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๗ 



หลกัการของระบบ 

 การสรรหาและประเมนิที่เป็นระบบและเข้มขน้ 
 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบตอ้งสอดคลอ้งกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๘ 



• พัฒนา 
• หมุนเวียน 
• ท้าทาย 
• Fast Track 

• สร้างผูค้ิด  ผูน้ า  ผู้พัฒนา 
• เพิ่มพูนศักยภาพ ฝีมือ ประสบการณ์ บคุลิกภาพ 
• เพื่อ กรม > ส านัก > ข้าราชการ 
• อยากรับ อยากได้ อยากเอา อยากเป็น 

คาดหวัง  

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
High Performance and Potential System - HiPPS 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๙ 



• ระบบ/มาตรฐานในการพฒันาบุคลากร 
• ภาพลักษณ์ที่ดีและความนา่เชื่อถือให้กับองค์กร 
• ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมระบบ
ก าลงัคนคณุภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
• ผู้น ารุ่นใหม่ทีม่ี 
 ทักษะ 
 รู้รอบ รู้ลึก หลากหลาย 
 

 

องค์กรได้อะไร?  

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๑๐ 



 HiPPS ได้อะไร?  

• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  (การสั่งสมประสบการณ์ การฝึกอบรม ทุนรัฐบาล ฯลฯ)   
• โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ การเลื่อนต าแหน่งเป็น 
  ช านาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย 
• โอกาสค่าตอบแทนกรณีพิเศษ Top Up 1%   
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๑๑ 



 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒  
    ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔  
     ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑  
     ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗  
     ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ 
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
     กรณีผู้ครองต าแหน่ง เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPS) 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐  
     ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการ   
     ก าหนดต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

หนงัสือส านักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๑๒ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 
  ว ๔๒/๒๕๕๓ 
 

ก าหนดวิธีการสรรหา
คุณสมบัตขิอง HiPPS 

 ว ๔/๒๕๕๔ 
เพิ่มเติมคุณสมบัติของ

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ HiPPS 
(เพิ่มเติมคณุสมบตัิผู้เขา้รับ

การคัดเลือกระดับ 
“ช านาญการ” 

ว .... /๒๕๖๒ 
สกพ. ได้ปรับปรุงส่วนของการสรรหาและการคัดเลอืก HiPPS ดังนี ้

๑. การสรรหา  
     ๑.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

........ 
        ๓) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการปฏิบัติราชการในรอบ 
ปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
๒. การคัดเลือก 

........ 
      ๒.๓ ให้ส่วนราชการแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
ส่วนราชการ พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ส านักงาน ก.พ. 
รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพการเป็นข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สู งในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการใน 
เดือนสิงหาคมของทุกป ี
      ๒.๔ ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูล และรายงาน
ผลงานในระบบสารสนเทศทรัพยากรของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent 
     Inventory Profiles) 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๑๓ 



ระเด็นการชี้แจง ป 
แนวทางการคัดเลือก 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก 

- ขั้นตอนการคัดเลือก 

- กรณีนักเรียนทุน UIS, นักเรียนทุนรัฐบาล, นักบริหาร
การเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ 

- ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๑๔ 



การปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก 

        ส านักงาน ก.พ. ได้จัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพ 
(Talent Management) ในภาคราชการไทยขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  
รวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพที่พึง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
และเอกชน ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ผู้มีศักยภาพสูง ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน สรุปได้ ดังนี้ 

ความเห็นที่มีต่อบทบาทปัจจุบนั 
ความเห็นที่มีต่อระบบปัจจบุัน 

ระบบการสรรหาและคัดเลือก : การก าหนดคุณสมบัติของ
ส านักงาน ก.พ. ท าให้ได้คนที่ใช่ คือเก่งในงาน เก่งทฤษฎี  
แต่ยังขาดเรื่องการท างานร่วมกับคนอื่น หรือคนเก่งปฏิบัติ  
ท าให้ส่วนราชการไม่ได้คนที่ใช่ขององค์กรท่ีแท้จริง 

ระบบการพัฒนา : จ ากัดวง exclusive เกินไป กลุ่มเป้าหมาย
ซ้ าซ้อน เห็นควรปรับเป็น inclusive approach 

ระบบการประเมินผล : หลักเกณฑ์ไม่แตกต่าง แต่หลักปฏิบัติ
ต่างกันในแต่ละส่วนราชการ เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์กลาง 

 

 

- ควรให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนด 
คนคุณภาพของส่วนราชการเอง เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง แ ต่ ล ะ ส่ ว น ร า ช ก า ร  
ส านักงาน ก.พ. ก าหนดเกณฑ์กลาง   

- ควรขยายให้ ครอบคลุ มความสามารถใน 
ทักษะอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
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๔. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ต่อ) 

 
บริบทการเปลี่ยนแปลง/แนวโน้มการด าเนินการในต่างประเทศ 

 

- ต้อง Redesign 

- น า Digital มาใช้ในการบริหารคนในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนให้
ส่วนอื่น ๆ ขององค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว  

- เตรียมก าลังคนให้พร้อมส าหรับอนาคต 

- เน้นการสร้างผลงานที่ชัดเจนท่ีเป็นปัจจุบัน 

- เน้นการดูแลคนในรูปแบบที่หลากหลายตามโจทย์ความต้องการ 

- หา source of recruit ที่หลากหลาย 

- การเคลื่อนย้ายของกลุ่มก าลังคนคุณภาพระหว่างหน่วยงาน  

- เป็น Real Strategic and Business Partner 
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บทบาทของส านักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางและส่วนราชการที่ควรปรบัเปลี่ยน 

 

        ควรเป็นองค์กรกลางที่ออกกฎ ระเบียบกลาง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ 
ส่วนราชการในการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมอบหมายและเปิดโอกาสให้ส่วน
ราชการสามารถสรรหา คัดเลือก ดึงดูด และรักษาก าลังคนคุณภาพที่มี
ความสามารถ และมีคุณภาพสูงที่เหมาะกับส่วนราชการ ควรมีบทบาทใน
การบูรณาการ อย่างสมดุลของข้อมูลข้าราชการแบบเรียลไทม์ 

        มติ  ก .พ .  ครั้ งที่  ๑๒/๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางการรักษา 
กลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Retention)  

      ต้องท างานเชิงรุก สามารถ
เป็น Business Partner ใช้ 
HR Analytic มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารคนในทุกมิติใน
การวิเคราะห์เรื่อง HR 
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สมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะที่ควรปรับเปลี่ยน 

 

Talent ของแต่ละ 
ส่วนราชการ  
แตกต่างกัน 

ส่วนราชการ 
ออกแบบลักษณะ  

Talent เอง เพื่อให้ได้ 
‘คนที่ใช’่ 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด
องค์ประกอบ 

การวัด Talent  ในภาพรวม 
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๕. ข้อวิเคราะห์ (ต่อ) 

 
เครื่องมือในการคัดเลือกที่ปรบัเปลี่ยน 

 องคป์ระกอบ เครื่องมือ ข้อจ ากัด ข้อเสนอปรับใหม ่
ความรู้ความสามารถ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 

(Aptitude Test) 
 

มีความคล้ายคลึงกับแบบทดสอบ
ภ า ค  ก  ข อ ง ส า นั ก ง า น  ก . พ . 
ข้าราชการส่ วนใหญ่ ได้ทดสอบ
มาแล้ว 

ยกเลิก 

ประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  

Assessment Center Methods  
(ACMs) 

ใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง พัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน ๖ ด้าน คือ 
(๑) ความผูกพันต่อระบบราชการ 
(๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
(๓) การมองในภาพรวม  
(๔) การอุทิศตนเพื่อสังคม  
(๕) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
(๖) ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง  

ภาษาอังกฤษ CU – TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS 
หรือ DIFA TES 

ปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคนิคที่เป็น
กลไกในการสรรหาและคัดเลือกที่
เหมาะสมและหลากหลาย เป็น

มาตรฐานในระดับสากล 

เพิ่ม ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
(เยอรมัน หรือ ฝรั่งเศส หรือ จีน 
หรือ ญี่ปุ่น หรือ สเปน) 

ดิจิทัล ICDL  เพิ่ม IC3 หรือ TPQI ซึ่งเทียบได้กับ 
ICDL  
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๖. ข้อเสนอ 

 

- มีกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่ช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจ 

- ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
ในการบริ หา รกลุ่ มก าลั งคน
คุณภาพ 

 

 

สามารถและคัดกรองคุณลักษณะของ 
‘คนที่ใช่’ เหมาะสมต่อการเป็น

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงของแต่ละ
ส่วนราชการ โดยมีสัดส่วนของ ผู้น า
รุ่นใหม่และผู้ที่มีความพร้อมส าหรับ
การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเพียงพอ
และอย่างต่อเนื่อง (Talent and 

Successor Inventory) 
 

- ส่งเสริมพัฒนากลไกการใช้ศักยภาพ
ก ลุ่ ม ค ลั ง ก า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ   
การปฏิบัติงานโครงการ PWST  

- เ ป็ น  Headhunter/Excellence 
Center 

เป้าหมาย 

 

ภาคราชการ 
ส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ. 
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๖. ข้อเสนอ (ต่อ) 

 ปรับบทบาทส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 

 

ส่วนราชการ ส านักงาน ก.พ. 

สร้างกลไกการใช้
ศักยภาพกลุ่มคลัง
ก าลังคนคุณภาพ 

ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ 
HiPPS ได้รับการพัฒนาและ
มีเส้นทางความก้าวหน้า 

ส ร ร ห า ก ลุ่ ม ก า ลั ง ค น
คุ ณ ภ า พ ม า ป ฏิ บั ติ ง า น
โครงการ PWST และจัดท า
ข้อมูล Talent Inventory 

ออกแบบระบบ และ
คัดเลือกคนที่เหมาะสม
กับส่วนราชการ 

พัฒนาใหม้ีประสบการณ์ 
มีความก้าวหน้าที่ชัดเจน  
พร้อมส าหรบัการปฏบิัติงาน 

บันทกึ รวบรวม ก ากับ 
ติดตามการท างาน 
ประสบการณ์ ผลงาน
ผ่าน Talent Inventory  
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ระบบสรรหาและคัดเลือก 
(เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรม) 
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ส่วนราชการ รุ่นที่ 
๑ 

รุ่นที่ 
๒ 

รุ่นที่ 
๓ 

รุ่นที่ 
๔ 

รุ่นที่ 
๕ 

รุ่นที่ 
๖ 

รุ่นที่  
๗ 

รุ่นที่  
๘ 

รุ่นที่  
๙ 

รุ่นที่  
๑๐ 

รุ่นที่  
๑๑ 

รุ่นที่  
๑๒ 

รุ่นที่  
๑๓ 

รุ่นที่  
๑๔ 

รวม 
(๑ - ๑๔) 

- ท่ีมี HiPPS ๖ ๙ ๔๓ ๒๗ ๔๑ ๔๐ ๓๕ ๓๖ ๔๖ ๔๓ ๔๗ ๔๕ ๕๖ ๕๙ 

๑๑๕ 
-ท่ีขยายผล 
HiPPS ปีแรก 

- ๔ ๓๖ ๑๑ ๒๓ ๑๖ ๓ ๖ ๘ ๕ ๔ ๕ ๖ - 

รายละเอียดระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู 
ส่วนราชการกับการน าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปใช้ (จ านวน) 

- สอบ Aptitude 
- ภาษาอังกฤษ 

- โควตาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
- กิจกรรมเครือข่าย 
- เป็น ชพ. ได้แต่ต้องไม่มีต าแหน่งว่าง 
- Training & Development 
Roadmap 

ขั้นตอนที่ ๑ เพ่ิม 
การน าเสนอโครงการ 

เป็น ชพ.ด้วยเลข
ต าแหน่งตัวเอง ทุนฝึกอบรมระยะสั้น 

- เพ่ิมทักษะดิจิทัล 
-โครงการ PWST 
- ส่งเสริมให้ สรก.  
ที่มี UIS ใช้ระบบ 
HiPPS ต่อเนื่อง 

ก าหนดให้มี EAF 
โควตากลางส าหรับ
เลื่อนเงินเดือน 

เปิดรับระดับ
ช านาญการ 

๗ 

๑๒ 

๑๔ 
๒ 

๖ 

๑๐ 

๑๓ ระบบอื่น ๆ 

ระบบ
คัดเลือก 

๓ 
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แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณา 
แนวทางการคัดเลือก ก าหนดวันเวลา 

รับสมัครและประกาศ
รับสมัคร  

ให้สอดคล้องตามประกาศ 
สกพ. 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร 

ให้เป็นไปตามประกาศ 
สกพ. 

คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลอืก 

ส่วนราชการ
ประกาศรายชื่อและ

ส่งเอกสาร 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของส่วนราชการ 
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ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรมแต่งตั้งในแต่ละครั้งเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืก ทั้งนี้ จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ
คัดเลือกเมือ่รวมกับจ านวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มอียู่แล้ว จะตอ้งไมเ่กินกรอบ

จ านวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
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๒๕ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

ส่วนราชการก าหนดวัน เวลา รับสมัครคัดเลอืกและประกาศรับสมคัรข้าราชการ
พลเรือนสามญัเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ใหส้อดคล้องกับขั้นตอน 

การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสมัฤทธิ์สูงตามประกาศของส านักงาน ก.พ. 
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๒๖ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

ผู้ประสงคส์มัครคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง
สามารถสมัครเข้ารับการการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

ผู้ประสงคส์มัครคัดเลือกฯ  
กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ 

http://www.ocsc.go.th/HiPPS 
และพิมพ์ใบสมัคร 

ให้การเจ้าหน้าท่ีของสว่นราชการ 

** การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผูส้มัครได้
ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๒๗ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

ตรวจสอบคุณสมบัตเิบือ้งต้นและความคดิเห็นของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน ก.พ. และประกาศของสว่นราชการ 
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คณะกรรมการคัดเลือกท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศส านักงาน ก.พ. และประกาศของสว่นราชการ โดยค านึงถึงมิติต่าง ๆ ดังนี ้

 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๒๙ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๓๐ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

(๑) ICDL Workforce Basics      
 

หรือ 
(๒) IC3 Digital Literacy Certification 
 

หรือ 
 (๓) แบบทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) (Thailand Professional 
Qualification Institute) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละหลักสูตร 
• ICDL Workforce Basics (ประกอบด้วย  
๒ หลักสูตร ได้แก่  
Computer and Online Basics และ 
Application Basics ) หรือ  
• IC3 Digital Literacy Certification 
(ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก ่ 
Computing Fundamentals และ Key 
Applications) หรือ 
• Thailand Professional Qualification 
Institute : TPQI) (ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร 
ได้แก่ Level 1 และ Level 2) 

รายละเอียด
หลักสูตรของ 

แต่ละเครื่องมือ  

๓๑ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

- ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 
- ไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ คะแนน 
(Computer - based) หรือไมต่่ า
กว่า ๖๑ คะแนน (Internet - 
based) 
- ไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ 
- ทักษะการอ่านและการฟัง ไม่ต่ า
กว่าระดับ B๑+ ของข้อสอบ 
Module ที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะการอ่าน (Reading) และ
ทักษะการฟัง (Listening) ซึ่งต้อง
เป็นการสอบในคร้ังเดียวกัน 

• ภาษาอังกฤษ 
  - CU – TEP 
  - TOEFL 
  
  
  
  - IELTS 
  - DIFA TES 
 

ทั้งนี้ ผลคะแนนความสามารถ
ทางภาษาต้องมีอายุไม่เกนิ ๒ ปี  
นับถงึวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๓๒ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

   
 
 เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 
 ตาม Common European 
   Framework of Reference 
   for Language (CEFR) 
  
 
 
 
เกณฑไ์ม่ต่ ากว่า HSK ระดับ 4 
 
 
 เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า JLPT ระดับ N2 

 
• ภาษาเยอรมัน 
  - Goethe – Zertifikat 
หรือ 
• ภาษาฝรั่งเศส 
  - DELF                   
 หรือ 
• ภาษาสเปน 
  - DELE   
หรือ 
• ภาษาจีน 
  - HSK  
หรือ 
• ภาษาญ่ีปุ่น 
  - JLPT 

ทั้งนี้ ผลคะแนนความสามารถ
ทางภาษาต้องมีอายุไม่เกนิ ๒ ปี  
นับถงึวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๓๓ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

ส่วนราชการก าหนด สัมภาษณ์ 

แบบประเมินสมรรถนะ 
(ส านักงาน ก.พ. 

ด าเนินการจัดทดสอบ  
ช่วงเดือนพฤษภาคม
หรือมิถุนายน ๒๕๖๒  
โดยจะมีหนังสือไปยัง

ส่วนราชการ) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
โดยส่วนราชการ 
ใช้เพื่อประกอบ 

การพิจารณาคัดเลือก 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๓๔ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๓๕ 

*คุณลักษณะที่ ๖ – ๑๑  
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 



แบบประเมินสมรรถนะ 

เพื่อคัดกรองมาตรฐานของผู้เข้าร่วมระบบ HiPPS และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงในแต่ละ
ส่วนราชการมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามเป้าหมายของระบบ HiPPS  

 ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จ านวน ๖ สมรรถนะ  
     โดยส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดทดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ๒๕๖๒  

ซึ่งจะมีหนังสือไปยงัส่วนราชการเพื่อแจ้งวันเวลาสถานที่สอบ 

ส านกังาน ก.พ. สง่ผลคะแนนไปยงัส่วนราชการเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกของ 
ส่วนราชการภายในสัปดาหส์ุดท้ายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

การประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๓๖ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

 ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องประเมินผู้สมัครในทุกองค์ประกอบ โดยสัดส่วนน้ าหนักวัดมิติศักยภาพไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงต้องได้คะแนน 
ในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
*** ยกเว้นความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถทางภาษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของ HiPPS (การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยส านักงาน ก.พ.) 
เกณฑ์เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๓๗ 



หลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

๑ : ประเมินจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาในรอบ ๑ ปี  
๒ : ผลคะแนนภาษา + ผลสอบทกัษะดิจิทลั 

๓ : สมรรถนะที่พงึประสงค ์
 - จากแบบประเมินสมรรถนะ (ส านกังาน ก.พ.) 
 - จากการสัมภาษณ์  

 สามารถและคัดกรองคุณลักษณะของ ‘คนที่ใช’่ เหมาะสมต่อการเป็น
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 

ทิศทางและตามความต้องการของส่วนราชการ 

การคัดเลือกโดยส่วนราชการ 

๔ : ผลงานส าคัญย้อนหลงั ๑ ปี และผลงานประเมินการปฏิบัติ
ราชการในรอบปีที่ผ่านมา ๒ รอบ โดยในแต่ละรอบไม่ต่ ากว่าระดับ
ดีมาก 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๓๘ 



สมรรถนะที่พึงประสงค ์อาทิ  
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 
บริการท่ีดี 

การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม 

ความผูกพันต่อระบบราชการ 
การอุทิศตนเพื่อสังคม 

๑. ส าเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ 
๒. ส าเนาประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง 
   ของส่วนราชการ 
๓. ใบสรุปเกณฑ์การคัดเลือกและผลคะแนน  
๔. กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ
และกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 

ส่วนราชการด าเนนิการรับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลอืก/จัดท ากรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ของส่วนราชการ 

คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก  
- คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.พ. 
- เกณฑ์การคัดเลือกส่วนราชการสามารถก าหนดเองได้  
โดยต้องพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของส่วนราชการใหร้บัทราบทั่วกัน 

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของส่วนราชการ ไปยงัส านักงาน ก.พ.  

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

พร้อมกับ 

รายละเอียดการคัดเลือก 
โดยส่วนราชการ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๓๙ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 

คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกตามแนวทาง ดังนี ้
• ให้คะแนนสมรรถนะ ความคิดเห็น มุมมองเบื้องต้น จากใบสมัคร และผลงานส าคัญ
ย้อนหลัง ๑ ปีของผู้สมัคร  
• ให้คะแนนสมรรถนะ จากการประเมินสมรรถนะของส านักงาน ก.พ. ที่ส่งให้ 
ส่วนราชการ และด า เนินการสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก 
ซึ่งสมรรถนะที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ โดยพิจารณาสมรรถนะเบื้องต้น  
• สรุปผลการคัดเลือก และจัดท าประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ 
ส่วนราชการ  
• แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการซึ่งจ านวนของข้าราชการดังกล่าว 
เมื่อรวมกับจ านวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินจ านวน
ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนั้น ๆ รวมกัน 

 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๔๐ 



 
ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ 

 

ส่วนราชการต้องส่งเอกสารให้ส านักงาน ก.พ.  ดังต่อไปนี้ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการจะประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูงของส่วนราชการ โดยให้ประธาน
กรรมการคัดเลือก หรือกรรมการที่ประธานฯ มอบหมายเป็น 
ผู้ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครคัดเลือกทราบ  

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

 

๔๑ 

ส าเนา 
ประกาศรับสมัคร
ของส่วนราชการ 

กรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ภาพรวม 
ของส่วนราชการและ 

กรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคล

ของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

ส าเนาประกาศ
รายชื่อข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
ของส่วนราชการ 

ใบสรุป 
เกณฑ์การคัดเลือก

และผลคะแนน 



จ านวน HiPPS ต้องไม่เกิน 
จ านวนต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร อ านวยการ
ระดับสูง วิชาการ (เชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ) ของ 
ส่วนราชการรวมกัน 

เป้าหมายการเตรียมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ  

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๒ 



 
ไม่ด าเนินการรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ ๑๕ 

รับสมัครแล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๓ 



ก าหนดให้ใช้แนวทางการสรรหาและคัดเลือกเช่นเดียวกับ 
ข้าราชการทั่วไป โดยไม่มีการยกเว้นการทดสอบในวิชาใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีข้าราชการที่ส าเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ( นปร. ) และนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.)  

HiPPS 

New 
Wave 

นปร. 
นักเรียน

ทุนรัฐบาล 

ข้าราชการ 

ทั่วไป 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 

TOEFL (ไม่ต ่ำกว่ำ ๑๘๓ – Computer-based หรือ ๗๙ คะแนน 
Internet – based)  หรือ IELTS ไม่ต ่ำกว่ำ ๖.๕  

ทั้งน้ี โดยมเีงื อนไขว่ำผลกำรสอบภำษำอังกฤษจะตอ้งมีระยะเวลำ          
ไม่เกิน ๓ ปี (UIS รุ่น ๑ - ๓ ไมเ่กิน ๕ ปี*)  

และสังกัดในส่วนรำชกำรที มี HiPPS รุ่นล่ำสุด (รุ่น ๑๔)  
** นับถึงวันที  ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๒  

ส าหรับนักเรียนทุน UIS 

โดยให้ข้าราชการทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเหมอืนกัน  

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๔ 



www.ocsc.go.th 

บริการ 

ส าหรับข้าราชการ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๕ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๖ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก 

HiPPS รุ่นท่ี 15 
เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๗ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๘ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๔๙ 



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบรับสมัคร  
โทร. 0 2547 1183 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๕๐ 



การแสดงรายงาน (Dashboard) 
ในมิติต่าง ๆ 

o จ าแนกตามส่วนราชการ  
o จ าแนกตามรุ่น 
o จ าแนกตามกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 
o จ าแนกตามระดับ/ต าแหน่ง 
o ฯลฯ 
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 
๕๑ 



การแสดงผลข้อมูลรายบุคคล 
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 เป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้าสู่ระบบ (ต าแหน่ง 
ระดับ หน่วยงาน ประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ) 
โดยข้อมูลบางส่วนจะสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
เช่น สภานภาพนักเรียนทุนของรัฐบาล เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
นักเรียนทุนของรัฐบาล (BI) หรือการเลื่อนระดับ (ปฏิบัติการ
เป็นช านาญการ) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล DPIS 
ส่วนที่ 3 พ้ืนที่จัดเก็บผลงานรายบุคคล (จะสามารถเชื่อมโยง
กับผลงานเมื่อได้รับการพัฒนาตามระบบ HiPPS เช่น 
บทความสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการรับทุนฝึกอบรมระยะ
สั้น ข้อเสนอโครงการการพัฒนางาน เป็นต้น) 
 

ระบบค้นหาความเชี่ยวชาญของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
           สามารถค้นหาจากความเชี่ยวชาญ ลักษณะงาน   
ท่ีรับผิดชอบ ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 ๕๒ 



 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๕๓ 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th  บริการ  ส าหรับข้าราชการ  ระบบ HiPPS  

                                               คู่มือและเอกสาร  คู่มือระบบ HiPPS 

 คู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (PRIDE) 

 คู่มือการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๕๔ 

http://www.ocsc.go.th/


 

เอกสารประกอบการประชุมชี้ แจงขยายผลฯ แนวทางการคดัเลือก HiPPS รุ่นท่ี 15 

๕๕ 


