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บทบรรณาธิการ 
    

       สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงทุกท่าน 

    ส าหรับวารสาร HiPPS ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรวุธ ตันนุกิจ HiPPS รุ่นที่ 8 ข้าราชการ  

พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาเล่าเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ จุดเริ่มต้นและความสนใจในระบบ HiPPS ที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ กับคอลัมน์ HiPPS 

Model ต่อด้วย Show & Share ในหัวข้อ “การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการท าเกษตรกรรม

ในโรงเรือน (Greenhouse) จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยนางสาวจารุวรรณ  

พิพัฒน์พุทธพันธ์ HiPPS รุ่น 12 พร้อมกับบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบ "High-performance” 

และสาระอื่น ๆ ที่น่าติดตามอย่างเช่นเคย ทั้ง Health Tips และแบบทดสอบทายนิสัยค่ะ  

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และอย่าลืมติดตาม

ข่าวสารและสาระน่ารู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ หาก HiPPS ท่านใดสนใจจะลงข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม หรือบทความ งานวิจัย การศึกษา  ดูงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่อยากจะ share ความรู้ 

ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ทางเรายินดีรับค่ะ โดยสามารถ   

ส่งมาที่ hipps_team@ocsc.go.th เพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสาร ในการปรับปรุงวารสารให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

ในโอกาสต่อไป  

     แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ 

                                             วงจันทร์  คูณศรีสุข 
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HiPPS Model 

  ธีรวุธ ตันนุกิจ ชื่อเล่น เอ ส าเร็จการศึกษา

วิ ศ ว ก ร ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต  ( อุ ต ส า ห ก า ร ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(เศรษฐกิจธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และ Ph.D. (Manufacturing Systems), Newcastle 

University, the UK ต าแหน่งปจัจุบัน วิศวกรโลหการ

ช า น าญก ารพิ เ ศษ หั วหน้ า กลุ่ ม เ ทค โน โ ลยี

อุตสาหกรรมพื้นฐาน ส านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

แนะน าตวัเองและต าแหนง่ในปจัจุบนัคะ่ 

  เริ่มเข้ารับราชการวันที่ 11 สิงหาคม 2540 

ปจัจุบันรับราชการมาเกือบ 20 ปีแล้วครับ 

รับราชการมาแลว้กีป่คีะ 

      HiPPS Model ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรวุธ ตันนุกิจ HiPPS รุ่นที่ 8 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 

พ.ศ. 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม มาเล่าถึงประสบการณ์ จุดเริ่มต้น

และความสนใจในระบบ HiPPS  รวมถึงมุมมองต่าง ๆ ทั้งในเรื่องหลักคิด ทัศนคติ และช้ีแนะแนวทางสร้าง         

ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะกันค่ะ 
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ท าไมถึงตัดสินใจเลือกเข้ามาเป็น HiPPS และ

จุดเปลี่ยนที่ท าให้อยากเข้าสู่ระบบ HiPPS คะ 

   ผมเคยได้ยินระบบ HiPPS มานานแล้วครับ แต่ไม่ได้สนใจเนื่องจากก่อนหน้านี้จ ากัดเฉพาะข้าราชการพลเรือน

ระดับปฏิบัติการ จนกระทั่ง ส านักงาน ก.พ. ได้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้าระบบ HiPPS   

เป็นระดับปฏิบัติการหรือระดับช านาญการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (HiPPS รุ่นที่ 7) ซึ่งในตอนนั้นผมก็ยัง

ไม่ได้สนใจครับ แต่ผมได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ พี่เค้าชวนให้ผมลอง            

สมัครดคูรับ เพราะเป็นโครงการที่ดี มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเป็นโอกาสที่ดี

ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการเก่ง ๆ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดังนั้น            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผมเลยตัดสินใจสมัครคัดเลือกเข้าระบบ HiPPS รุ่นที่ 8 และได้เป็น HiPPS รุ่นที่ 8 ครับ 
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              ต้องขอบคุณน้อง ๆ ในกรมฯ ท่ีเข้าระบบ HiPPS   

รุ่นก่อน และพี่วารี สุทธิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ท่ีให้ข้อมูลและค าแนะน า

จนผมสนใจและอยากเข้าสู่ระบบ HiPPS ครับ 

สิ่ ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ จ า ก ก า ร ไ ด้ ม า เ ป็ น           

ส่วนหนึ่งของระบบ HiPPS คืออะไร 

   นอกจากร ะบบการฝึ กอบรมที่ เ ป็ นประ โยชน์          

ต่อการปฏิบัติงาน สิ่งที่ประทับใจมาก คือ การได้รู้จัก

กับข้าราชการเก่ง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหลายคน

เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มี

คุณภาพในอนาคต ท าให้ความหวังที่จะเห็นประเทศไทย

มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สังคมไทยมีความน่าอยู่ และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

ไม่ใช่ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป 

จุดเปลี่ยนที่ท าให้อยากเข้าสู่ระบบ HiPPS 

ความคาดหวงัในการเขา้สูร่ะบบ HiPPS 

  สิ่งที่ผมคาดหวังจากระบบ HiPPS คือ การได้มีโอกาส

พัฒนาความรู้ความสามารถผ่านระบบฝึกอบรมและ

พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อสร้าง 

ความร่วมมือที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะงานด้านนโยบาย

แล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ มี ห น่ ว ย ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง            

หลายหน่วยงาน รวมทั้งการได้มีโอกาสเรียนรู้งานที่ส าคัญ

ด้านต่าง ๆ ผ่านกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 

เพื่อให้เป็นข้าราชการระดับสูงที่เป็นมืออาชีพและมี

คุณภาพ 

มุมมองทีม่ตีอ่ระบบ HiPPS 

  ระบบ HiPPS เป็นระบบที่ดีในการพัฒนาความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิด

มุมมองใหม่ ๆ ให้แก่ข้าราชการ โดยผู้ที่เข้าสู่ระบบ 

HiPPS มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักงาน ก .พ.           

ได้จัดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ข้าราชการในระบบ HiPPS เป็นประจ าทุกปี ถือว่าเป็น

การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ 

ดังนั้น พวกเราข้าราชการ HiPPS ที่ได้รับการคัดเลือก

ว่าเป็นผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง จึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

ต้นสังกัดและสาธารณะอยู่เสมอ เพื่อให้การลงทุน

ของภาครัฐซึ่งมาจากภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า 

และยังคงมีระบบการพัฒนาก าลังคนคุณภาพที่ดี ๆ 

รองรับการพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป 
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เมื่อได้เป็น HiPPS แล้ว ชีวิตในการท างาน

เปลี่ยนไปหรือไม่คะ 

  ข้าราชการที่เป็น HiPPS ส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมาย

งานใหม่ ๆ ที่ท้าทาย หรืองานส าคัญและเร่งด่วน 

นอกเหนือจากงานประจ า ดังนั้น สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ 

การต้องรู้จักบริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญ   

ในชีวิตและการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้

ผลงานที่มีคุณภาพและเสร็จทันภายในระยะเวลา    

ที่ก าหนด รวมทั้งยังคงมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

ร่างกายที่ดี ซึ่งต้องขอบคุณคุณพ่อ-คุณแม่ของผม

ด้วยครับที่ท่านช่วยสร้างทุกอย่างไว้ให้ผม ท าให้ผม

สามารถทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่และมีเวลาที่จะ 

Refresh ตัวเองอยู่เสมอ 

โครงการหรือผลงานที่คิดว่าท้าทายที่สุดหรือ

ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดตอนเป็น HiPPS 

  1) การจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี          

รีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่      

เพื่อรองรับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล

ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีรี ไซเคิลแห่ งแรกของประเทศไทย      

ซึ่งตนเองมีส่วนในการเสนอ จัดท ารายละเอียด และ

ชี้ แ จ ง  จ น ก ร ะ ทั่ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม าณ         

ให้ด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิล ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

วงเงินงบประมาณ 95,271,000 บาท คาดว่าจะ 

แนวทางในการท างานของคุณคอือะไร 

  ตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้

ความสามารถ ยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม และ

ความซื่อสัตย์ สุจริต  

ข้าราชการ HiPPS ที่ ได้รับการคัดเลือก 

ว่าเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จึงต้องมุ่งมั่น

พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานที่

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัด

และสาธารณะอยู่เสมอ 

   ด าเนินงานแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561       

2) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

  รีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็น 

   แหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ 

    แ ล ะ โ ล ห ะ ใ ห้ แ ก่ 

    ภาคอุตสาหกรรม โดยตนเอง 

   มีส่วนในการจัดท าโครงการ 

 ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการน าขยะ

หรือของเสีย รวมถึงผลพลอยได้ 

จากกระบวนการผลิต (By-products) 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร

ทดแทนด้านแร่และโลหะ รวมถึงพลังงานทดแทน

ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการติดตามประเมินผล 

พบว่าผู้ประกอบการได้น าองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ โดยก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใน

ประเทศจากการลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิล/ขยายกิจการ

เพิ่มขึ้น และ/หรือการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เฉลี่ย 120 ล้านบาทต่อปี 
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  ผมอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมไทยมีความน่าอยู่ 

และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผมจึงขอเป็น          

ส่วนหนึ่งหรือฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศไทยให้ดีขึ้น  

เคลด็ลบัการท างาน 

  การบริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญในชีวิต

และการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการท างาน

เป็นทีม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ตนเองสามารถจัดการงาน 

ที่ได้รับมอบหมายได้ค่อนข้างดี จริง ๆ แล้ว ก็พูดได้

ไม่เต็มปากว่า จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะในหลาย ๆ ครั้ง ก็ต้องเอางาน

กลับไปท าที่บ้านเหมือนกันครับ  

แรงบนัดาลใจทีท่ าใหม้าถงึวนันี้ 

คตใินการท างานและการด าเนนิชวีติ 

  สิ่งที่ตนเองใช้เป็นหนึ่งในก าลังใจในการใช้ชีวิต
และการท างาน คือ ธรรมเทศนา พรส าหรับปีใหม่ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 ของท่านพุทธทาสภิกขุ 

“ท าดีก็ดี ท าชั่วก็ชั่ว ไม่ต้องรอว่าจะได้หรือไม่ได้” 

เปา้หมายสงูสดุในชวีติการท างานคอือะไร 

  ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นอะไร เพียงแค่

มีโอกาสและต าแหน่งหน้าที่ที่สามารถใช้ความรู้

ความสามารถเพื่อท าประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน         

ต้นสังกัดและประเทศไทย รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนา

ตนเองอยู่เสมอก็เพียงพอแล้วครับ 

มองตวัเองในอนาคตวา่อยา่งไร 

    ผมเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกกับการท างานใหม่ ๆ 
ที่ท้ าทาย และหวังว่ าในช่วงอายุราชการที่ยั ง

เหลืออยู่เกือบ 18 ปี ผมจะสามารถสร้างผลงานที่

เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและประเทศ

ไทยได้มากเท่าที่ความรู้ความสามารถของผมจะท าได้ 

ทศันคตใินการท างานและการด าเนนิชวีติ 

  คิดในเชิงบวก และสนุกกับมันครับ สมัยเด็ก ๆ 

คุณแม่ของผมเคยสอนผมเกี่ยวกับเรื่องราวของ

พนักงานบริการกดลิฟท์โดยสารประจ าโรงแรมหรู 

ในต่างประเทศ คนที่ 1 บอกว่า เป็นอาชีพที่น่าเบื่อมาก 

วัน ๆ อยู่แต่ในลิฟท์ กดลิฟท์ขึ้น ๆ ลง ๆ ขณะที่

คนที่ 2 บอกว่า เป็นอาชีพที่ไม่เหมือนใคร เจอผู้คน

มากหน้าหลายตาที่มาใช้บริการตั้งแต่คนชั้นสูง ดารา 

จนกระท่ังคนทั่วไป ในช่วงเวลาที่อยู่ในลิฟท์บางครั้ง

ก็มีโอกาสได้คุยกับผู้คนเหล่านี้ ได้บริการผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส และทุกครั้งก็จะได้รับค าขอบคุณจาก

ผู้คนเหล่านี้ 
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สิ่งที่อยากฝากถึง HiPPS รุ่นน้อง 

    ข้าราชการ HiPPS เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกว่า

เป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งมีโอกาสที่ดีในการพัฒนา

ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ มากกว่า

เพื่อน ๆ ข้าราชการที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ใน

ระบบ HiPPS ดังนั้น มันเหมือนกับมีค าว่า HiPPS 

แปะอยู่ที่ ตัว ซึ่งจะได้รับการเพ่งเล็งเป็นพิเศษ       

ทั้งจากผู้บริหารและเพื่อน ๆ ข้าราชการในสังกัด 

ถ้าท าดี ภาพลักษณ์ของ HiPPS ทั้งระบบก็จะดีด้วย 

แต่ถ้าท าไม่ดี ภาพลักษณ์ของ HiPPS ทั้งระบบก็จะ

เสียด้วย พวกเราทุกคนจึงต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

และสร้างสรรค์ผลงานที่ เป็นประโยชน์ ให้แก่

หน่ วยงาน ต้นสั ง กั ดและสาธารณะอ ยู่ เสมอ       

เพื่ อตอบแทนสิ่ งที่ ภ าครั ฐ ได้ ใ ช้ เ งินภาษีของ

ประชาชนในการลงทุนพัฒนาพวกเรา ยิ่งบางคน 

เป็นทั้ง HiPPS และนักเรียนทุน ยิ่งต้องทุ่มเทสร้าง

ผลงานที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างทีมงานให้         

เกิดเป็นกลุ่มก าลังคนคุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิด

เป็นผลทวีคูณจากการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งในภาษา

ทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า Multiplier Effect  

ภาพอนาคตขา้ราชการไทยทีอ่ยากใหเ้ปน็ 

   ในมุมมองของผม ผมอยากให้ราชการไทยใน
อนาคตมีกฎระเบียบของทางราชการที่เอื้ออ านวยต่อ

การท างานเชิงรุก สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการบูรณาการและ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ ข้าราชการไทยทุกคนปฏิบัติงานด้วยความ

ทุ่มเท ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ

ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
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คิดอย่างไรที่ส านักงาน ก .พ. ได้ปรับปรุง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง

ส า ห รั บ  HiPPS ซึ่ ง ส าม า ร ถ เ ติ บ โ ตแล ะ          

มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนถึงระดับ

ช านาญการพิเศษ 

  การปลดล็อคให้ข้ าราชการในระบบ HiPPS 

สามารถเลื่อนระดับเป็นช านาญการพิเศษได้    

ด้วยต าแหน่งของตนเอง เป็นประโยชน์โดยตรง   

ต่อข้าราชการที่อยู่ในระบบ HiPPS อย่างไรก็ตาม 

ข้าราชการที่เป็น HiPPS ก็ต้องแสดงศักยภาพและ

ผลงานที่โดดเด่น เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดมีเหตุผลในการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

เพื่อปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ 

นั่นหมายความว่า HiPPS ทุกคนมีเส้นทางที่จะเติบโต

ก้าวหน้าเป็นระดับช านาญการพิเศษได้ ขึ้นอยู่กับ

ความพยายาม ความทุ่มเท และโอกาสของแต่ละคน

ที่จะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นครับ 

   ระบบ HiPPS เป็นระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้

เป็นผู้น าที่มีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์ผลงาน     

ที่ประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นก าลังส าคัญใน 

การร่วมกันพัฒนาประเทศ ซึ่งข้าราชการในระบบ 

HiPPS สามารถเติบโตและมีเส้นทางความก้าวหน้าจนถึง

ระดับช านาญการพิเศษได้ อย่างไรก็ตามการปรับ

ระดับต าแหน่งเป็นช านาญการพิเศษก็ขึ้นกับหัวหน้า

ส่วนราชการต้นสังกัดว่าจะพิจารณาเสนอ อ .ก.พ. 

กระทรวง เพื่อปรับปรุงต าแหน่งให้หรือไม่ เพราะเกี่ยวข้อง

กับเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่า 

การเข้าสู่ระบบ HiPPS ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้

ขึ้นเป็นระดับช านาญการพิเศษ แต่ข้าราชการที่เข้าสู่

ระบบ HiPPS จะมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะต่าง ๆ มากกว่าข้าราชการที่ไม่ได้

มีโอกาสเข้ามาอยู่ในระบบ HiPPS รวมทั้งยังมีโอกาส

ที่ดี ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างข้าราชการเก่ง ๆ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ดังนั้น เมื่อได้เป็น HiPPS แล้วก็ต้องมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง 

น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะ     

อยู่เสมอ แล้วโอกาสดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตเองครับ 

ฝากข้อคิดส าหรับคนที่อยากเข้าสู่ระบบ HiPPS 



Show & Share โดย นางสาวจารวุรรณ  พพิฒันพ์ุทธพนัธ ์

นักวิทยาศาสตรช์ านาญการ 

ส านักพฒันาพลังงานแสงอาทิตย์  

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพ์ลังงาน 

การพฒันาพลังงานแสงอาทติยค์วบคูก่ับ 

การท าเกษตรกรรมในโรงเรือน (Greenhouse)           

จากแนวคิดนโยบายของสาธารณรฐัประชาชนจนี  

   ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Thirteenth Five-Year 

Plan 2016-2020 on National Economic and Social Development) มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน

ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาสีเขียว 

(Green development) อย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดความเข้มพลังงานหรือสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (GDP) และลดความเข้มก๊าซคาร์บอนหรือสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP ลง

ร้อยละ 15 และร้อยละ 18 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2015 

7 
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     ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ถ่านหินเป็น

เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ห ลั ก เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น บ ริ โ ภ ค

ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.2 ของ  

การบริโภคพลังงานรวม โดยปี 2014 จีนมีการบริโภค

พลังงานขั้นต้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.26 ล้านตันของ

ถ่านหินซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุด และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

ถึง 5 ล้านตันในปี 2020 ทั้งนี้มาจากการขยายตัว          

ทางเศรษฐกิจ จ านวนประชากรที่ เพิ่ มขึ้นอย่าง

มหาศาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีขึ้น 

สภาพความเป็นเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และแรงกดดัน

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา    

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission) ในเวที

การประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงความถี่การเกิด         

ภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

อย่างมากแก่ประเทศ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว              

ท าให้ประเทศจีนปรับนโยบายด้านพลังงานโดยอยู่บน

หลักการ 2R คือ การทดแทนด้วยพลังงานรูปแบบอื่น ๆ 

(Replace) การลดปริมาณการใช้พลังงาน (Reduce)  

  ในบทความนี้จะน าเสนอหลักการของนโยบาย

พลังงานเพียง R เดียว นั่นคือ Replace การทดแทน

ด้วยพลังงานรูปแบบอื่น ๆ สามารถด าเนินการใน

หลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี

สะอาดอย่างเต็มรูปแบบ (Clean technology) 

เป็นกลยุทธ์หนึ่ งที่น ามาใช้ส าหรับการผลิต      

เชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน 

แล ะท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น ไ ป อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบความเสี่ยงต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้        

ด้วยการควบคุมมลพิษและของเสียที่แหล่งก าเนิด

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ดังนั้น หนึ่งในนโยบาย

ส าคัญของแผนนี้ คือ รัฐบาลจีนต้องการกระตุ้น

การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาหลายปีที่ ผ่ านมาธุ ร กิ จการผลิ ต     

แผงเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมในประเทศ

ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าล้นตลาด  

ท า ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จี น พ ย า ย ามมอ งห า            

ตลาดใหม่ ๆ ที่จะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อต่อยอดการใช้งานในภาคธุรกิจอื่นมากขึ้น         

ซึ่ งธุ รกิ จ เกษตรเป็น เป้ าหมายล าดับต้น ๆ           

ของผู้ประกอบการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เพราะพื้นที่และประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
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  แนวคิดการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
ร่วมกับการท าเกษตรกรรมในโรงเรือน (Greenhouse) 

สามารถผลิตพลังงานได้ทั้ งรูปแบบความร้อนและ

พลั ง ง านไฟฟ้ า  ซึ่ ง รู ปแบบการติ ดตั้ งแผง เซลล์

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโรงเรือนก าลังได้รับ

ความนิ ยมอย่ า งมาก ในสาธารณรั ฐประชาชนจีน             

จากข้อมูล สถานการณ์ตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์    

เพื่อผลิตไฟฟ้าในภาคเกษตร (PV agricultural market)          

มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่าร้อยละ 200 โดยปี 2015 

มีขยายตัวสูงถึงประมาณ 2.6 GW คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

24.7 พันล้านหยวน หรือประมาณ 47.5 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ 

และภายใต้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       

ฉบับล่าสุดที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนให้น าพลังงานทดแทน

มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มมากขึ้น คาดว่าอีก 5 ปี

ข้างหน้าจะส่งผลให้มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มสูงขึ้นถึง 

7.8 GW คิดเป็นมูลค่าประมาณ 74 พันล้านหยวน หรือ

ประมาณ 370,000 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท

ต่อหยวน) การขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมการผลิต

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนับเป็น

โอกาสดีที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผงเซลล์

แสงอาทิต ย์ ให้ ก้ า วหน้ ามาก ย่ิงขึ้ น ด้วยการค้ นหา   

เทคโนโลยีใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพลังงาน

ให้ใกล้เคียงกับพลังงานที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

เป็นต้น 

ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงส าหรับการติดตั้งระบบเซลล์

แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงเรือน 

1. ลักษณะสภาพอากาศทั่วไป ประเทศที่มีอุณหภูมิ

ต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว การเพิ่ม

อุณหภูมิด้วยระบบความร้อน (Heat system) ภายใน

โรงเรือนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในฤดูร้อนบางพื้นที่

จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ระบบความเย็น 

(Cooling system) จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน

ในช่วงเวลากลางวันหรือค่าความร้อนสะสมตลอด 

ทั้งวันสูงกว่าระดับที่เหมาะสม 

2. ที่ตั้งของประเทศ (ต าแหน่งละติจูด) ความลาดเอียง

ของหลังคาที่ต้องมีความลาดเอียงให้เท่ากับหรือ

ใกล้เคียงกับละติจดูในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้สามารถรับ

แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. ลักษณะและรูปร่างของโรงเรือน ความเหมาะสม

ของโรงเรือน เช่น รูปลักษณ์ ความสูง วัสดุ

ประกอบโครงสร้างโรงเรือน เป็นต้น รวมทั้ง

อุณหภูมิ  ความชื้น การระบายอากาศภายใน

โรงเรือน การควบคุมโรคและแมลง ส่งผลกระทบ

ต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 



4. ความเข้มและปริมาณแสงที่พืชได้รับ ขึ้นอยู่กับชนิด

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และสัดส่วนพื้นที่ติดตั้งบน

หลังคาโรงเรือน ส่งผลต่อปริมาณแสงแดดที่พืชจะได้รับ 

พื ชจ า เป็ นต้ องได้ รั บคว ามเข้มและปริ มาณแสง         

ที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ 

เพื่อการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา สัณฐานวิทยา และ

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในพืช 

(พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาที่มีแสงแดดเป็นสารตั้งต้น

จะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าให้กลายเป็น

คาร์โบไฮเดรตและออกซิเจน) ซึ่งพืชแต่ละชนิดต้องการ

ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน บางชนิดต้องการช่วงแสงยาว 

(Long day, LD) บางชนิดต้องการความเข้มแสงสั้น (Short day, SD) 
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  การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับ

การท าเกษตรกรรมในโรงเรือนของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ช่วยเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินด้วยการผลิต

ไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของ

โรงเรือน ลดภาระการใช้ ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง            

ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพ

ของเกษตรกร รวมถึงสามารถต่อยอดเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอีกด้วย  

  อย่างไรก็ตาม อีกหลายประเทศทั่วโลกเริ่ม

ศึกษาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

โ ร ง เ รื อ น  ง าน วิ จั ย ส่ ว น ใ หญ่ จ ะ เ กี่ ย ว กั บ       

การออกแบบประเภทโรงเรือน ประเภทของวัสดุ

ประกอบโครงสร้างโรงเรือน ชนิดของพืชที่น ามา

วิจัยส่วนใหญ่เป็นมะเขือเทศ และพืชอื่น เช่น 

ผักกาดขาว หัวหอม wild rocket พืชจ าพวกใบ 

เป็นต้น ในประเทศกลุ่มเขตภูมิอากาศร้อนชื้น 

(Tropical Climates) เช่นเดียวกับประเทศไทย 

อย่างเช่นมาเลเซียเริ่มมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  

ก ารติ ดตั้ ง ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยแผง เซลล์

แสงอาทิตย์ ขนาด 18.75 วัตต์ จ านวน 48 แผง 

อินเวอร์เตอร์ จ านวน 1 เครื่อง แบตเตอรี่ส ารอง 

จ านวน 12 ตัว และระบบควบคุม จ านวน 1 ระบบ 

เพื่อสร้างความเย็นภายในโรงเรือนด้วยการผลิต

ไฟฟ้าไปหมุนพัดลมไอน้ า ขนาดก าลังไฟฟ้า 400 วัตต ์

จ านวน 2 เครื่อง ในช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น. 

ซึ่ งสามารถรองรับปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าของ

โรงเรือนได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจาก

ระบบสายส่ง 



  ส าหรับประเทศไทย การประยุกต์ใช้งานแผง

เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าแบบติดตั้งบน

หลังคาโรงเรือนส าหรับภาคการเกษตรยังไม่

แพร่ หลาย อาจมาจากข้ อมู ลด้ าน เทคนิ ค              

การบริหารจัดการ รวมทั้งข้อมูลการลงทุนยังไม่

เ พี ย งพอ  ท า ให้ ย า กต่ อ ก า รตั ดสิ น ใ จขอ ง

ผู้ประกอบการ ดังนั้น หากภาครัฐต้องการ            

มุ่งส่งเสริมการผลิตพลังงานเพื่อใช้เอง (self-

consumption) ควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลทางเทคนิค 

และทาง เศรษฐศาสตร์ที่ สอดคล้อง และ

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เช่น 

- อุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จากสถิติ

ย้อนหลัง 60 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 – 2556 อุณหภูมิ

สูงที่สุดของภาคเหนือประมาณ 44-44.5  ™C ต่ าที่สุด

ประมาณ 0 .8-1 ™C ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดของ    

ภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณ 43-43.5  ™C    

ต่ าที่สุดประมาณ 5-8  ™C  ความแตกต่างกันของอุณหภูม ิ 

ท าให้ต้องมีการประยุกต์ออกแบบระบบเพื่อปรับ

ใช้ในแต่ละอุณหภูมิให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

ในแต่ละภูมิภาคของไทย ลักษณะภูมิประเทศของ

ภาคเหนือมี เขาสู งสลับกับหุบเขา ภาคตะวันออก       

เฉียงเหนือมีทั้งพื้นที่ภูเขาสูงและที่ราบ ในขณะที่

ภาคกลางมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งที่ราบ ส่งผลให้

ปริมาณแสงที่ตกกระทบแต่ละจุดของพื้นที่จะ

แตกต่างกันไป  
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- การออกแบบโรงเรือน ต้องสร้างสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ          

พืชปลูกแต่ละชนิด ซึ่ งควรเป็นพืชที่ มีมู ลค่ าทาง

เศรษฐกิจสูง จะมีความคุ้มค่าและสามารถคืนทุนได้เร็ว  

- การก าหนดสัดส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน

หลังคา ส่งผลต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่พืชจะได้รับ  

หากปริมาณแสงไม่เพียงพอหลังการติดต้ังแผงเซลล์

แสงอาทิตย์บนหลังคา การลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณแสง

ภายในโรงเรือนจะสูงมาก  

  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน ามาใช้วางแผน

และก าหนดนโยบายทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนของ

ภาครัฐเพื่อการยกระดับการท าเกษตรกรรมให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังขยายตลาดอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไปยังภาคการผลิตอื่น

ให้หลากหลายมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ        

ภาคเกษตรและพลังงานให้สูงขึ้นในอนาคต 

เอกสารอา้งองิ 
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Economist Corporate Network 

Gundula Proksch, 2017. Creating Urban Agricultural Systems: An Integrated 

Approach to Design 

Reda Hassanien Emam Hassanien และคณะ, 2016. Advanced applications of 
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Reviews 54 (2016) 989–1001. 
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วฒันธรรมแบบ "High-performance" 

สร้างอยา่งไร? 
ที่มา :  Aon Hewitt Thailand 

https://www.facebook.com/AonHewittThailand/photos/a.322483944579051.1073741828.321752244652221/678437095650399/?type=3 
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   การเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ไปในทิศทางเดียวกันนั้น มันมีอะไรมากกว่า      

ผลคะแนนความผูกพันพนักงานที่สูงขึ้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร              

(value - creating behavior) ในหมู่พนักงานอีกด้วยวัฒนธรรมแบบ "High-performance" มีหน้าตาอย่างไร? 

พนักงานที่อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมลักษณะเช่นนี้มักจะเล่าให้คนข้างนอกฟังถึงองค์กรตนเองว่าเป็นองค์กร    

ที่มีวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง โปร่งใส กล้าตัดสินใจ มุ่งเน้นเรื่องคน มองภาพระยะยาว และมีความ proactive 

แล้วองค์กรของคุณจะสร้างวัฒนธรรมเช่นนี้ได้อย่างไร? 

บทความพิเศษ 



 เอออนมองว่ามี 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องดูค่ะ 

   1. ผู้น าต้อง “น า” ทีมผู้บริหารระดับสูง      

มีผลกระทบมากต่อการสร้างวัฒนธรรมแบบ  

"High-performance” ให้เกิดขึ้นในองค์กร หลักการ 

การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้น าจะช่วยเซ็ต

แนวทางขององค์กร และช่วยแสดงให้พนักงาน

ทราบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังหรือไม่

คาดหวั งจากพนั กงานหากผู้ บริ หารแสดง        

ความเป็นห่วงเป็นใยพนักงานและท าให้พนักงาน

เข้าหาได้ง่ายแล้ว วัฒนธรรมที่ทีมผู้บริหารจะ

สร้างขึ้นจะเป็นวัฒนธรรมที่ใส่ใจเรื่องคน หรือ

เป็นการ "lead by example" นั่นเอง 
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   2. ทั้งองค์กรต้องไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม ชั ด เ จ นแ ล ะท า ใ ห้ เ ห็ น         

เป็นแบบอย่างเท่านั้นไม่พอ ท้ายที่สุดแล้ว          

ทั้งองค์กรต้องปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยทั่วไปจะเป็นท าผ่าน people programme 

และการบริหารผลการปฏิบัติงานนั่นแปลว่า

พฤติกรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ในองค์กร

ควรจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องเวลาที่ต้องตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน โบนัส การท าเทรนนิ่ง 

และการก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งจะเป็นการส่ง

สัญญาณที่ชัดเจนว่าองค์กร commit กับเรื่องนี้

ให้แก่พนักงาน 

   3. ติดอาวุธให้พนักงานในการที่พนักงานจะท างาน

ได้อย่างดีที่สุดนั้ น องค์กรต้องเตรียมทุกอย่าง           

ที่พนักงานต้องใช้ ในงานให้มี ความพร้อม เช่น 

เครื่องมือ ทรัพยากร นโยบาย กระบวนการท างาน 

โครงสร้าง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น หากขอบเขตของงาน

และขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 

พนั ก ง านก็ จ ะ ไ ม่ มี พ ฤติ ก ร รมแบบ proactive            

หากองค์กรไม่เคารพและไม่ให้อ านาจกับพนักงาน

ตามที่เขาควรได้รับ พนักงานก็จะมีพฤติกรรมไม่กล้า

ตัดสินใจ ซึ่งทั้งสองพฤติกรรมนี้ เป็นพฤติกรรม             

ที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมแบบ "High-performance” 

   การที่จะท าให้เรื่องนี้ประสบความส าเร็จต้องท า

ผ่านคนที่ใช่และต้องท าเรื่องที่ใช่ นั่นแปลว่าผู้น า 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบต่าง ๆ ในองค์กร 

และ people programme ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เ พื่ อ ส่ ง ส า ส์ น ทุ ก ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ เ ห มื อ น กั น          

และจะท าให้การสร้างวัฒนธรรมแบบ "High-performance" 

เกิดขึ้นจริงได้ 

แปลและดัดแปลงจากบทความ How Can You Build a High-performance Culture? โดย Manasi Vartak, Principal Consultant, 

Culture Practice Leader, Asia Pacific and the Middle East. 



 มองในมุมที่แตกต่าง...จาก "ค าสอนของอากง" 

    อากงแก่ ๆ คนหนึ่ง รับหน้าท่ีเลี้ยงดูหลานท่ีก าลัง       

อยู่ในวัยซนทั้งสี่ หลานทั้งสี่ก็เล่นกันบ้าง ตีกันบ้าง        

ตามประสาเด็ก แต่ครั้งหนึ่งรุนแรงจนถึงขนาดที่อากง

ต้องออกโรงห้ามปรามเมื่ออารมณ์ทุกฝ่ายสงบลง    

อากงจึงเรียกหลาน ๆ มาล้อมโต๊ะคุยกันอากงบอก 

   “เอาล่ะหลาน ๆ หลับตานะ หลับตา”  

   พอหลาน ๆ หลับตา อากงก็เดินกลับเข้าไปห้องเก็บ

ของแล้วหยิบตะเกียงเก่า ๆ ออกมาอีกอันหนึ่ง อากงเปิด

ฝาครอบ จุดไฟ แล้วปิดฝาครอบ จากนั้นก็บอกหลาน

ทั้งสี่ให้ลืมตา  

   “บอกซิว่าโคมไฟสีอะไร” 

   จากค าตอบเล็ก ๆ กลายเป็นเสียงถกเถียง และ

เริ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้ งจนเกือบ

กลายเป็นกรณีพิพาท อากงนิ่ง ปล่อยให้อารมณ์ราว

กับพายุของหลานทั้งสี่เริ่มสงบลง หลานคนหนึ่งจึง 

เอ่ยปากถามว่า  

   “อากงของอย่างเดียวกัน ท าไมจึงมีตั้งหลายสี?” 

   อากงย้ิมแล้วบอกว่า  

   “อากงจะท าอะไรให้ดู” 
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ข้อคดิการท างาน  

    เด็กทั้ งสี่ลืมตาขึ้น เห็นเปลวไฟในตะเกียงสี       

ต่างแย่งกันตอบ คนที่นั่งด้านหนึ่งบอกว่า “สีแดง” 

อีกด้ านหนึ่ งบอก “สี เขียว” อีกด้ านหนึ่ งบอก  

“สีเหลือง” และอีกด้านหนึ่งเห็น “สีน้ าเงิน” 

ที่มา : www.lertchaimaster.com/forum/index.php?topic=1251.0 
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   อากงเดินไปที่ โต๊ะหยิบฝาครอบตะเกียงออก           

แล้วหมุนฝาครอบนั้นให้หลาน ๆ ดูปรากฏว่าฝาครอบ

ตะเกียงนั้น ทั้งสี่ด้าน มีสีที่แตกต่างกันไป สีแดง     

สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน อากงถามอีกว่า 

   “คราวนี้บอกอากงซิว่า เห็นตะเกียงเป็นสีอะไร?” 

   “สีของไฟ” หลาน ๆ ตอบเป็นเสียงเดียวกัน 

   “อากงขอถามอะไรสักสองข้อ เมื่ อสักครู่นี้     

ใครตอบผิด?” 

หลาน ๆ ตอบโดยพร้อมเพรียงกัน  

   “ไม่มีใครผิด” 

      อากงจึงกล่าวต่อไปว่า  
    “เจ้าทั้งสี่นั่ งอยู่ ในที่ เดียวกัน มองของอย่าง

เดียวกันในเวลาเดียวกัน ยังเห็นไม่เหมือนกัน นั่นก็

เพราะคนทุกคนมองตะเกียง จากมุมมองของตัวเอง 

มองในสิ่งที่ตัวเองเห็น และก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ เห็น    

แต่ถ้าเจ้าอยากรู้ว่า ท าไมคนอื่นจึงเห็นไม่เหมือนเรา 

แตกต่างกับเรา ก็จงเดินไปดูที่มุมของเขา แล้วเราก็  

จะรู้ จะเข้าใจว่า เขาเห็นอย่างไร เห็นและคิดได้  

อย่างที่เขาเห็น ต่อไปในอนาคต เวลาที่พวกหลาน ๆ 

ต้องเข้าไปอยู่ในสังคม จะต้องพบคนต่าง ๆ มากมาย 

ที่มองสิ่งเดียวกัน แต่กลับเห็นไม่เหมือนกัน เพราะมี

มุมมองที่แตกต่างกัน ก็อย่าไปโกรธเขา เพราะนั่น  

เป็นเพียงแต่เป็นการมองต่างมุม ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด

และอย่าไปกลัวว่า ตัวเองจะผิดที่มองไม่เห็นเหมือน 

คนอื่น เพราะแต่ละคนก็จะมองเห็นสิ่ งต่ าง ๆ           

ด้วยขอบข่ายจากประสบการณ์ และจากสิ่งแวดล้อม

ของตนเอง” 

   “ถ้าเราอยากเข้าใจว่า ท าไมคนอื่นถึงคิดแบบนั้น 

เห็นแบบนั้น ก็จงเดินไปที่มุมของเขา เราก็จะรู้ว่า 

เขาคิดอะไร ท าให้เราเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น และ

เมื่อเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นจะท าให้คนอื่นยอมที่จะ

เดินมาและเข้าใจหลานเช่นกัน”  

   อากงถามต่อ  

   “แล้วสิ่งที่เห็นครั้งแรกกับครั้งหลังเป็นของ

อย่างเดียวกันไหม?” 

   หลาน ๆ ตอบ  

   “อย่างเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน” 

   “อย่างไร?” อากงถาม 

   หลานตอบว่า  

   “ค รั้ ง แ ร ก เ ร า เ ห็ น แต่ ฝ า ค รอบตะ เ กี ย ง         

แต่ครั้งหลังเราเห็นเปลวไฟที่อยู่ในตะเกียง” 

   อากงจึงกล่าวว่า  

   “นี่เป็นการบอกว่า จงอย่ามองสิ่งต่าง ๆ เพียงแค่

ที่เห็น...แต่จงเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่มันเป็น” 



แบบทดสอบบุคลิกภาพ ด้านมืด-ด้านสว่างในตัวคุณ....  

แบบทดสอบบุคลิกภาพ ด้านมืด-ด้านสว่างในตัวคุณ  ให้มองภาพทั้ง 9 ภาพนี้ เลือกภาพที่คุณชอบมากที่สุด  

16 

 
        

 

เมื่อเลือกได้แล้ว เลื่อนลงไปดวูิเคราะห์กันเลย....  

แบบทดสอบทายนิสยั  

แบบที่ 1 คุณคือผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุ ณ เ ป็ น ค น ท่ี มี ร ะ เ บี ย บ เ รี ย บ ร้ อ ย  ท า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ไ ด้ ดี ท่ี สุ ด เ ม่ื อ มี เ ว ล า ท่ี จ ะ ว า ง แ ผ นแ ล ะ จั ด ร ะ บ บ 

- คุณไม่ชอบข้อผิดพลาด และมักหลีกเล่ียงมันได้เสมอเม่ือได้ท าสิ่งใดด้วยวิธีของคุณเอง คุณรอบคอบเสมอ 

บุคลิกภาพด้านสว่างของคุณ 

- คุณเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จ และคิดว่าสมควรแล้วกับสิ่งท่ีคุณได้รับจากการท างานหนัก 

- คุณตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองไว้สูง และเพียงแค่มีคุณเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับท่ีไหน ท่ีนั่นก็มักจะมีอะไรท่ีดีขึ้นเสมอ   

บุคลิกภาพด้านมืดของคุณ 

- คุณ มักรู้ สึ กผิ ดหวั ง ไ ด้ ง่ าย ท้ั งกับตั ว เองและคน อ่ืน เพราะคุณ มีความคาดหวั ง ในตั ว เองและคน อ่ืนสู ง 

- หลายครั้ง คุณรู้สึกถึงภาระท่ีหนักหน่วงจากส่ิงท่ีคุณคาดหวัง คุณควรจะมีเวลาสนุกสนานมากกว่านี้สักนิด  

ที่มา : http://reg6.kku.ac.th/guidance/index.php 
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แบบที่ 2 คุณคือผู้มีน้ าใจ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่างอ่อนไหวกับความต้องการของคนอื่นและพร้อมที่จะช่วยเมื่อท าได้ 

- การเปิดใจและเปิดบ้านต้อนรับเป็นสิ่งที่คุณชอบ คุณชอบที่จะใช้เวลาสนุกสนานกับเพื่อน ๆ และครอบครัว 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณพบว่ามันง่ายที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ คุณมักเข้ากับคนได้ง่ายเสมอ 

- คุณเป็นคนที่ง่ายๆ และมีอารมณ์ขัน คุณท าให้ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและอบอุ่น 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- บางครั้งคุณให้ผู้อื่นจนมากเกินไป ส าหรับคุณ มันยาก ที่จะพูดว่า "ไม่" แม้ว่าคุณจะแทบไม่เหลืออะไรแล้ว 

- และคุณจะรู้สึกเหือดแห้งหลังจากให้ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ใครๆ อย่างเต็มที่แต่พวกเขากลับไม่

เห็นค่าเลย  

 

แบบที่ 3 คุณคือผู้ประสบความส าเร็จ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีพลัง คุณพร้อมที่จะถลกแขนเสื้อและท างานให้ส าเร็จ 

- ด้วยความมั่นใจในตัวเอง คุณยึดเอาเป้าหมายเป็นที่ต้ัง และชอบความท้าทาย 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเป็นคนยืดหยุ่นและอดทน มักฟื้นตัวได้อย่างสวยงามจากสิ่งใดก็ตามที่มาท าให้คุณแย่ และด าเนินชีวิต

ต่อไปได้ทันท ี

- คุณเป็นคนที่มีทักษะและมีอารมณ์อันมั่นคง สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง หรือสร้างแรงจูงใจให้กับทีมทั้งทีม

เมื่อพบจังหวะเหมาะ 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณจะรู้สึกท้อแท้ เมื่อไม่สามารถท าสิ่งใด หรือขาดประสิทธิภาพ และไม่ชอบเห็นใครเข้ามายุ่งกับเส้นทาง

ของคุณ 

- แทนที่จะมองว่าคุณประสบความส าเร็จอะไรแล้วบ้าง คุณอาจกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจากการ

เปรียบเทียบความส าเร็จของตัวเองกับคนอื่น  
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แบบที่ 4 คุณคือผู้หยั่งรู้ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณคือผู้ที่มีความหยั่งรู้และอ่อนไหว คุณมักจับความรู้สึกของคนอื่นได้ ในขณะที่พวกเขาไม่ยอมรับว่ารู้สึก

แบบนั้น 

- คุณมักรู้สึกได้ก่อนที่จะคิด อารมณ์ของคุณมีกดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มา แต่จากนั้นความคิดของคุณจึงจะ

ตามมา 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเข้าใจโลกนี้ในระดับที่ลึก และได้พบกับความหมายและเป้าหมายของชีวิต 

- คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูงและสื่อสารออกมาได้ดี คุณมีวิธีสอดแทรกถึงสิ่งที่ต้องการได้โดยคนอื่น 

ไม่ทันสังเกต 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณมักหงุดหงิดอย่างไม่รู้สาเหตุ และหลายครั้งอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกแย่ 

- คุณมีอารมณ์ด้านลบหลายรูปแบบ เพราะมันมาจากความรู้สึกของคุณที่มาไวกว่าความคิดนั่นเอง  

แบบที่ 5 คุณคือผู้ใฝ่รู้ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณเป็นคนที่กระหายในความรู้ แม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะท าอะไรกับความรู้นั้น คุณก็ยังรักที่จะเรียนรู้ 

- ด้วยความอยากรู้อยากเห็น และ มักเปิดรับสิ่งต่างๆ คุณจึงมักได้รับความรู้หลายด้าน และสิ่งนี้จะน าคุณไปสู่

สติปัญญา 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณมีเหตุผล และ บังคับอารมณ์ได้ดี คุณเข้าใจในสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล จึงไม่อารมณ์เสียง่าย ๆ 

- คุณจะไม่วิ่งไปตามกระแสอะไร ไม่ว่าจะเป็น ฐานะของคน หรือสิ่งของต่างๆรอบกาย ก็ไม่มีความส าคัญต่อ

คุณเท่าไหร่ 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณรู้สึกแปลกแยกจากโลกนี้ และไม่ค่อยจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอื่นได้มากอย่างท่ีต้องการ 

- เวลาท่ีคุยกับคนอื่น คุณกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่ "ท าเป็นรู้ด"ี แต่มันก็ช่วยไม่ได้ เพราะคุณรู้เยอะจริงๆ 
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แบบที่ 6 คุณคือนักตั้งค าถาม 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณเป็นคนที่มักตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆรอบตัว และจะไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ 

- คุณเชื่อมั่นที่จะท าแต่สิ่งที่ถูกต้อง และต่อให้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบ แต่คุณจะยึดถือคุณธรรม

อย่างมาก 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเป็นคนรักษาสัญญา และ เมตตาอารี คุณจึงเป็นเพื่อน เป็นคนรัก เป็นผู้ร่วมงานที่ดีเยี่ยม 

- คุณจะยืนกรานในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง แม้ว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงกับความคิดของคนส่วนมากก็ตาม 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณจะขี้วิตก กังวล เป็นการยากที่คุณจะปล่อยให้ความกังวลต่างๆผ่านพ้นไปได้ 

- บางครั้งคุณก็บังคับตัวเองมากไป จนหมดแรง จ าไว้ว่า คุณปล่อยสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปบ้างก็ได้! 

แบบที่ 7 คุณคือนักผจญภัย 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- นอกจากจะรักการผจญภัย คุณยังชอบค้นหาความแปลกใหม่ คุณชอบที่จะค้นพบสิ่งใหม่ของโลกและชีวิต 

- คุณไม่มีความกลัวและมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความสุข อะไรที่น่าเบื่อไม่เคยเป็นทางเลือกส าหรับคุณ 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเป็นคนที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยอะไร และด าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติ คุณจะพยายายามท าสิ่งที่ดีที่สุด           

ในเวลานั้นๆ 

- คุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มักคิดหรือท าการใหญ่ และพยายามที่จะพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้น ในแบบที่คุณคิด 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- ถ้ามีใครมาท าให้คุณต้องเสียเวลา คุณจะขุ่นเคืองใจพวกเขาและรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ต้องเร่งรีบ ในขณะที่

คิดว่าเวลาย่ิงมีน้อยอยู่ 

- นั่นเพราะคุณกลัวว่าจะมีเวลาไม่พอที่จะท าสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ต้องการ และคุณก็จะไม่เสียเวลาไปกับ             

การรับผิดชอบหรือสิ่งบันเทิงที่คิดว่าไม่จ าเป็น  
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แบบที่ 8 คุณคือคนจริง 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- คุณเป็นคนตรงและซ่ือสัตย์ คุณไม่ลังเลในการเรียกร้องถึงสิ่งท่ีคุณต้องการในชีวิต 

- คุณพึ่งพาตัวเองและมีความมั่นใจ และเชื่อว่าคุณมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น จึงไม่ยอมถูกใครสั่งให้ท าอะไร 

ได้ง่าย ๆ 

บุคลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเอง และมีอ านาจในตัวเอง คุณสนุกกับชีวิตมากเท่าที่ต้องการ ในแบบของคุณ 

- คุณเป็นคนกล้าหาญอย่างมาก และพร้อมที่จะทุ่มเทเสี่ยง เพราะคุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณ 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณเป็นคนที่ขวานผ่าซากต่อคนอื่นอย่างมาก และไม่รู้วิธีอื่นใดนอกจากการพูดความจริง 

- เพราะมีความยุติธรรมอย่างยิ่งยวดอยู่ในใจ คุณจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องล าบากที่จะยกโทษให้ตัวเอง เวลาที่ท า

อะไรผิด 

แบบที่ 9 คุณคือผู้รักความสงบ 

บุคลิกภาพทั่วไป 

- ธรรมชาติของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดี และให้ความร่วมมือกับคนอื่น คุณมองหาความสมดุลราบรื่นของโลก

รอบตัว 

- คุณยินดีเสมอที่จะประนีประนอม เพื่อที่จะเข้ากันได้ดีกับคนอื่นๆ และคุณไม่มีปญัหาเรื่อง "อีโก้" เลย 

คลิกภาพด้านสว่าง 

- คุณเป็นคนที่ยอมรับคนอื่นอย่างที่เขาเป็น และ ไม่ตัดสินใคร คุณเป็นเพื่อนได้กับทุกคน และชอบคนอื่น

อย่างจริงใจ 

- คนอื่นๆจะสบายใจที่อยู่กับคุณ และเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งราบรื่น คุณไม่คิดมากเลยถ้าจะต้องให้คนอื่น              

รับต าแหน่งอะไรแทนคุณ 

บุคลิกภาพด้านมืด 

- คุณเป็นคนขี้ลังเล มักมีปัญหาในการเลือก เพราะต้องดวู่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อคนอื่นไหม 

- ความจริงใจของคุณอาจเป็นจุดอ่อนให้ถูกโน้มน้าวหลอกล่อได้ คุณจึงไม่ควรยอมให้ค าพูดคนอื่นมามีอิทธิพล

กับคุณมากเกินไป 

(credit :: http://www.chillpainai.com/scoop/1042) 
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การคดัเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสูร่ะบบ 

ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิส์งู รุ่นที ่13 

    ตามที่ส านักงาน ก .พ . ได้ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 

มีผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 โดยส่วนราชการ 

จ านวน 154 ราย จาก 70 ส่วนราชการ และจัดสอบ

วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) 

วันที่  9 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้ สอบผ่ านวิ ชา

ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ จ านวน 84 คน และ

กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการเข้ารับการทดสอบวิชา

ดังกล่าว คือ นักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับ

ปริญญา) ที่เคยผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป

เชิงวิชาการ และกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด           

ผู้มีศักยภาพสูง จ านวน 16 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 ราย 

   ซึ่งเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(ACMs) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 – 21 

และ 23 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งเป็นระดับ

ช านาญการ 37 ราย และระดับปฏิบัติการ 63 ราย   

ซึ่งส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือข้าราชการ     

ผู้ผ่ านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่  2) เพื่อเป็น

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ภายใน 

เดือนสิงหาคม 2560 สามารถติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. หัวข้อ ระบบ

ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง 

www.ocsc.go.th/hipps ห รื อ ท า ง  Facebook 

fanpage โดยการพิมพ์ค้นหาค าว่า HiPPS OCSC 

หรือตาม QR Code ด้านข้างนี้นะคะ 
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     การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ใน

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือที่เรียกว่า 

Training and Development Roadmap เป็นหนึ่ง

ในเครื่องมือการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ที่ส านักงาน ก .พ. ก าหนดขึ้น ส าหรับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง          

ทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

ผู้รับผิดชอบระบบของส่วนราชการ และข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นอกเหนือไปจากการพัฒนา     

ด้วยกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience 

Accumulation Framework: EAF) ซึ่งเป็นแผนการพัฒนา  

ท า งก้ า ว หน้ า ใ นส ายอ าชี พที่ มี ส่ ว น ร า ชก า ร       

เป็นผู้ด าเนินการหลัก 

การฝกึอบรมและพฒันาขา้ราชการในระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิส์ูง 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการจัดหลักสูตร/กิจกรรม ทั้งหมด 11 หลักสูตร/

กิจกรรม โดยยึดแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 1) หลักการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency-based Development) คือ 

ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับต าแหน่งและระดับในปัจจุบันและต าแหน่งเป้าหมายใน

อนาคต 2) หลักการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสร้างภาวะผู้น า (Blended Learning for Leadership : 70–20–10)             

3) หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและสามารถน าไป

ปรับใช้ในการท างานได้จริง และ 4) การใช้ Digital Platform เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เครื่องมือในการติดตามประเมินผลและการพัฒนา เช่น การใช้ google form เพื่อจัดท าแบบสอบถามและ 

google doc เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



หลกัสูตรการท างานรว่มกันระหวา่งบคุลากรหลากหลายชว่งวยั (The Chemistry) 

ส านกังาน ก.พ. 

26 เมษายน 2560 

หลกัสตูรจติวทิยาการสือ่สารเพือ่เสรมิศกัยภาพของการเปน็โคช้และพีเ่ลีย้ง  

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

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  97.14% 

สามารถน าหลักการและทักษะที่ได้ 

จากการอบรมไปต่อยอดในการดึงจุดแข็ง 

ของแต่ละวัยเพื่อการท างานให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

92.85% 

97.14% ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

“เนื้อหามีประโยชน์มาก 

มรีูปแบบการเรยีนรู ้

ที่หลากหลาย” 

ส านกังาน ก.พ. 

4 พ.ค. 2560 

“อบรมนีม้ีประโยชน์ 

สามารถน าไปใช ้

ในการท างานไดจ้รงิ” 

“ประทับใจ

บรรยากาศในการ

อบรม” 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  97.14% 

สามารถน าหลักการและทักษะที่ได้ 

จากการอบรมไปต่อยอดในการท าหน้าที่

เป็นโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง (Mentor) 

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน 

65.00% 

80.00% ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

85.7% 
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หลกัสูตรการสือ่สารและสรปุความคดิดว้ยภาพ 

(Graphic Facilitator and Infographic) 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  
80.35% 

ท่านสามารถน าแนวคิดและเทคนิคที่ได้ 

ไปฝึกฝนการเป็นโค้ชเพื่อสร้างบุคลากร 

และทีมงานให้มีผลงานเป็นยอด 

92.85% 

94.40% 
ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

“เป็นหลักสูตร 

ที่ดีมาก  

เป็นประโยชน์และ

น าไปใช้ไดจ้ริง”  

“วิทยากรมีความรู้ 

ความสามารถจริงและ 

น าเสนอด ี

ควรเพิม่ระยะให้พอกบั

เนื้อหา” 

ศนูยก์ารเรยีนรู ้M Academy 

หลกัสูตรการโคช้เพือ่สรา้งบคุลากรและทมีงานใหม้ผีลงานดเียีย่ม  

(Performance Coaching for Results) 

8 พ.ค. 2560 

ส านกังาน ก.พ. 

15 – 16  พ.ค. 2560 

“เครื่องมือในการท า ppt,  

ทักษะศิลปะ, Innovation, 

เครือข่ายเพื่อน ปฏิบัติงาน

ราชการและสร้างสรรค์ 

งานศิลปะในชีวิต” 

“ได้เครื่องมือในการถ่ายทอด

ความคิดและสื่อสารให้ง่าย  

เพื่อหา Keyword  

สิ่งส าคัญกว่าเทคนิค 

การน าเสนอคือ สาระ 

ที่ต้องการสื่อสาร” 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิคที่ได้

จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในงานของท่านได้ 94.10% 

94.4% 

ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

96.50% 

94.10% 



ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการวางแผนอยา่งเปน็ระบบเพือ่ขบัเคลือ่น Thailand 4.0 

(Creativity and Systematic Planning: To Support Thailand 4.0) 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  92.30% 

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิคที่ได้

จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในงานของท่านได้ 
79.20% 

92.30% 
ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก            

ในปีงบประมาณหน้า 

“ควรขยายระยะเวลา

ให้มากขึน้เพื่อการฝึก

ปฏิบัติทีม่ากขึ้น” 

“เพิ่มเวลา present. 

ก่อนและหลังอบรมดู

ความแตกตา่ง” 

ส านกังาน ก.พ. 

หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่การประชมุและการน าเสนอ 

(English for Conference and Presentation) 

25 - 26 พ.ค. 2560 

ส านกังาน ก.พ. 

30 พ.ค. 2560 

“วิธีคิดและแก้ปัญหา 

แบบสร้างสรรค์,  

การระดมสมองท างาน 

เป็นกลุม่เพื่อได้รบัผลส าเรจ็” 

“ประทับใจการเรียนรู้เรื่องการระดม

สมองที่ไม่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์, 

การจัดล าดับความส าคัญ/ 

จัดหมวดหมู่ในการท า Risk Analysis 

Reclusive + Contingent Plan  

ซึ่งประยุกต์กับงานได้” 

 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิค         

ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในงานของ

ท่านได้ 

88.00% 

94.4% 

ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

86.00% 

80.00% 



หลกัสูตรรูเ้ขา รูเ้รา : แบบประเมินทางจติวทิยา (MBTI) 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  83.40% 

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิคที่ได้

จากกิจกรรมไปปรับใช้ในงานของท่านได้ 
75.00% 

83.40% ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

หน่วยงานที่ไปดูงานเป็นหน่วยงาน

ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนา

และบริหารก าลังคนคุณภาพ 

สามารถน ามาปรับใช้กับ 

หน่วยงานได้ และท าให้เปิดมุมมอง 

เห็นมุมมองใหม่ ๆ มากขึ้น 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 

มีประโยชน์มาก ท าให้

บุคลากรได้เรียนรู้และ

ศึกษาวิธีบริหารจัดการ

แบบใหม่ ๆ 

PIM 

กิจกรรมการศกึษาดงูานเรือ่งการบรหิารและพฒันากลุม่

ก าลงัคนคณุภาพ ณ สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์) 

31 พ.ค. 2560 

ส านกังาน ก.พ. 

1 มิ.ย.2560 

“ได้รับสาระความรู้ควบคู่ไปกับ

ความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้พบ

เจอผู้คนใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จัก และได้

ท าการประเมิน MBTI ของตัวเรา

และผู้อื่นด้วย ปล.ประทับใจ

วิทยากรค่ะ” 

 

“ดีมากค่ะ ได้รู้จักตนเองและ

มองเห็นข้อด้อยของตัวเองที่ต้อง

ปรับเพื่อให้ท างานกับทีมได้อย่างมี

ความสุขมากขึ้น  

รวมทั้งเข้าอกเข้าใจสมาชิกในทีม 

ว่าทุกคนต้องมีความต่าง” 

 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิค           

ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในงานของ

ท่านได้ 

90.00% 

94.4% 

ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

90.00% 

95.00% 



หลกัสูตรการคดิเชงิระบบ (Design Thinking) 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  
80.80% 

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิคที่ได้

จากกิจกรรมไปปรับใช้ในงานของท่านได้ 
83.30% 

86.70% ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

“ได้ความรู้และแนวคิดไป

ปรับใช้ในการท างาน, ท าให้

อยากพัฒนาตนเอง 

ในด้าน HR มากยิ่งขึ้น” 

สนุกสนาน ไม่เครียด,          

ได้เข้าใจค าว่าสมรรถนะ      

คนคุณภาพ การพัฒนาคน

คุณภาพและ HiPPS มากขึ้น 

ส านกังาน ก.พ. 

หลกัสูตรสมรรถนะกับการบรหิารและพฒันากลุม่ก าลงัคณุภาพ 

(Competency-based Talent Management and Development) 

2 ม.ิย. 2560 

ส านกังาน ก.พ. 

5 มิ.ย.2560 

“การคิดแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่าง

รอบด้าน, ได้ความรู้ Trend 

ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา” 

“มองในมุมของเขา...แล้วเราจะไปต่อได้” 

 

หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิค            

ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในงานของ

ท่านได้ 

79.20% 

94.4% 

ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

82.50% 

86.70% 



หลักสูตรโดยภาพรวมมีประโยชน์  
  80.00% 

สามารถน าหลักการ ทักษะ และเทคนิคที่ได้

จากกิจกรรมไปปรับใช้ในงานของท่านได้ 
  70.00% 

  80.00% ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรนี้อีก 

ในปีงบประมาณหน้า 

“ระยะเวลาสั้นไป

นิดนึงครับ เลยยังไม่

มีโอกาสได้ซักถาม” 

ท าเนยีบรฐับาล 

กิจกรรมการเรยีนรูจ้ากผูบ้รหิาร  

(CEO Talk and Visit) 

7 มิ.ย. 2560  
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website : www.ocsc.go.th/HiPPS 

: HiPPS OCSC 

: HiPPS E - newsletter 

QR Code :  

30 



เว็บไซต์ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
www.ocsc.go.th/HiPPS 
หรือ QR Code ด้านข้าง 


