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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
 วารสารขาราชการ ในรูปแบบ e-Journal
ฉบับที่สองน้ี นำเสนอเร่ืองราว ของการทำงาน
ภาครัฐแนวใหมในบริบทที่ “ดิจิทัล”มีอิทธิพล
ตอการทำงานในทุกภาคสวน  โดยสำนักงาน ก.พ.
ในฐานะหนวยงานที่เปนผูนำดาน HR ไดศึกษา
ผลกระทบดังกลาว และนำเสนอผานคอลัมน
HR Decoding ในบทความเร่ือง “Digital Literacy”
ซ่ึงเปนการอธิบายถึงความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะดานดิจิทัลท่ีขาราชการตองเตรียมพรอม
เพ่ือการทำงานภาครัฐในยุคดิจิทัล ตัวอยางงาย ๆ 
ของการทำงาน HR ในยุคดิจิทัล คือ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการและการบริหารคาตอบแทน
โดยใช Function ของระบบ DPIS  ซ่ึงไดถายทอด
ผาน Infographic ในคอลัมน HR Grab & Go
นอกจากน้ีสำหรับสวนราชการท่ีใชระบบ DPIS
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.
ยังมีแผนการบูรณาการฐานขอมูลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐทุกประเภท ซ่ึงมีรากฐาน
จากระบบ DPIS ของสำนักงาน ก.พ. เอง
เพื่อพัฒนารูปแบบของฐานขอมูลในอนาคต
ซ ึ ่ งท  านสามารถต ิ ดตามได  ในคอล ัมน   
HR Updated Version เร่ือง “จาก DPIS สู iHRMS” 
 

1

 สำหรับเรื่องเดนประเด็นรอน หรือ HR
Hit Issue ในฉบับน้ี ก็คงไมพนการทำงานของ
ชาว HR ที่มีดิจิทัลเปนบริบทสำคัญอีกเชนกัน
บทความเร่ือง “AI กับการบริหารทรัพยากรบุคคล”
เปนการนำเสนอแนวคิดในการนำปญญาประดิษฐ
หรือท่ีเรารูจักในนามของ AI (Artificial Intelligence)
มาใชในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นอกจากน้ียังเสนอรูปแบบการพัฒนาตนเอง
ท่ีไดรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีในบทความเร่ือง
“เพราะโลกไมหยุดนิ ่ง ... Self Learning 
ชวยคุณได” ติดตามไดในคอลัมน HR Consultant
ซ่ึงยังมีตัวอยางของชาว HR ท่ีพยายามสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยได
สะทอนทั้งแนวคิด วิธีการทำงาน และกลยุทธ
ในการผลักดันเพื ่อสร างสรรคนวัตกรรม
ผานกรณีศึกษา “การสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ในยุค Digital: Learning Space Project”
 ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา
ผูอานทุกทานรวมท้ังชาว HR จะไดรับเกร็ดความรู
ที ่เปนประโยชน ซึ่งสามารถนำไปใชในการ
ปรับปรุง เตรียมความพรอม หรือพัฒนา
การทำงานของตนเองและของสวนราชการ
เพ่ือรองรับการกาวไปสูการเปน HR ในยุคดิจิทัล
ไปพรอม ๆ กัน 

ทีมงานบรรณาธิการ



2

Digital LiteracyHR Decoding
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 สำนักงาน ก.พ. ไดจัดทำ“แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ” เสนอตอคณะรัฐมนตรี และมี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สน ับสน ุนการข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาประเทศ ภายใต แนวค ิด
“การปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล” ซ่ึงรายละเอียดของแนวทางฯ น้ี
ครอบคลุมบทบาทท้ังสวนราชการ ตัวขาราชการ แนวทางการขับเคล่ือน
และเปาประสงคที่ตองการ
 Digital literacy คือ...
 Digital literacy หรือ ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จะเปนตัวชวย
สำคัญสำหรับขาราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงาน
รวมกันกับผูอื่นในลักษณะ “ทำนอย ไดมาก” หรือ “Work less but
get more impact” และชวยสวนราชการสรางคุณคา (Value co-creation)
และความคุมคาในการดำเนินงาน (Economy of scale) เพ่ือการกาวไปสู
การเปนประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเปนเครื่องมือชวยใหขาราชการ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหไดรับโอกาสการทำงานท่ีดีและ
เติบโตกาวหนาในอาชีพราชการ (Learn and growth) ดวย
 Digital literacy ประกอบดวยทักษะ 7 ดาน ไดแก 
 1) เขาถึงและตระหนักดิจิทัล : การใชงานคอมพิวเตอร
การใชงานอินเตอรเน็ต การใชงานเพื่อความม่ันคงปลอดภัย
 

 2) ใชงานเคร่ืองมือดานดิจิทัลหรือแอพพลิเคช่ันข้ันตนสำหรับ
การทำงาน :  การใชโปรแกรมประมวลผลคำ การใชโปรแกรมตาราง
คำนวณ การใชโปรแกรมการนำเสนองาน
 3) ใชดิจิทัลเพื่อการทำงานรวมกัน : การทำงานรวมกันแบบ
ออนไลน การใชโปรแกรมสรางส่ือดิจิทัล  การใชดิจิทัลเพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัย
 4) ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน : ใชเครื่องมือ
ดิจิทัลเพ่ือการทำงาน กำหนดการใชงานเคร่ืองมือดิจิทัลอยางถูกตอง
 5) ผลิตชุดขอมูลเพื่อการบริการสาธารณะ : ระบุขอสนเทศ
ที่เปดเผยได และเปนไปตามหลักการและกฎหมายที่กำหนด จัดทำ
ขอสนเทศใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน 
 6) ใชขอมูลระหวางหนวยงาน : วิเคราะหความเปนไปไดในการ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน  กำหนดวิธีแปลงขอมูลของหนวยงาน
ไปสูรูปแบบมาตรฐาน  ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ
 7) ใชโปรแกรมดิจ ิทัลเพื ่อการวิเคราะหขอมูลสำหรับ
งานประจำ :  กำหนดขอมูลนำเขา  กำหนดรูปแบบสมการ/แนวทาง
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมดิจิทัล กำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ
ของการวิเคราะหขอมูล จัดทำขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการทำงานของ
หนวยงานจากขอมูลสารสนเทศท่ีได
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สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th/DLProject
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 ทุกสวนราชการจะตองประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารคาตอบแทนใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ (มาตรา 76 ตาม พ.ร.บ.

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ) หนวยงานของทานทราบหรือไมวาโปรแกรม DPIS สามารถชวยในการประเมินผลฯ

และบริหารคาตอบแทนได infographic นี้จะชวยใหทานเขาใจมากขึ้นวา DPIS ชวยในกระบวนการการประเมินผลฯ และบริหารคาตอบแทน

ของสวนราชการงายขึ้นอยางไร

และการบริหารคาตอบแทนดวยระบบ DPIS
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และการบริหารคาตอบแทนดวยระบบ DPIS
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
HR Grab&Go

5 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน ก.พ. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ก.พ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน ก.พ.



 นักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐหลายคนนาจะเคยไดยินระบบ
DPIS (หรือท่ีเรียกติดปากวา “ดีพิส”) มาบางแลว แตมีแคบางคนเทาน้ัน
ที่ทราบวายอมาจากอะไร ทราบเพียงแตวาเปนโปรแกรมที่รวบรวม
ขอมูลกำลังคนภาครัฐ ในฉบับนี ้ จึงขอเลาที ่มาของ DPIS และ
รูปแบบใหมของ DPIS ที่ตองTransform ตัวเองใหทันกับยุคดิจิทัล
ซึ่งอาจแบงเปน 3 ระยะดวยกันดังนี้ 
ระยะแรก DPIS เมื่อ 30 กวาปกอน
 สำนักงาน ก.พ. เริ ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information
System หรือระบบ DPIS)  โดยในชวงแรกเปนเพียงการสงเสริมให
สวนราชการทั ้งสวนกลางและสวนภูมิภาคนำไปใช ซึ ่งในยุคนั ้น
สำนักงาน ก.พ. เห็นวาเพ่ือใหเปนการประหยัดงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.
ซึ่งตองเปนผูรวบรวมสภาพกำลังคนภาครัฐเสนอรัฐบาลอยูแลวก็
จะลงทุนพัฒนา “ซอฟตแวรกลางดานบุคลากร” ใหกับทุกสวนราชการ โดยทำใหเปน
มาตรฐานกลาง  ดังนั้น การออกแบบการทำงานของระบบ DPIS เนน
ความตองการของสวนราชการเปนหลักเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ลดภาระงานประจำวันของงานการเจาหนาที่ของสวนราชการ
 ระบบ DPIS ของสำนักงาน ก.พ.สมัยกอน จะมีการจัดเก็บ
ไวท่ีสวนราชการเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน วางแผน กำหนด
นโยบายและบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ซึ ่งหาก
สำนกังาน ก.พ. จะรวบรวมขอมูลกำลังคนภาครัฐ ก็จะใหสวนราชการ
สงขอมูลในรูปแบบ Soft file มาเพ่ือความสะดวกของ สำนักงาน ก.พ.
เองในการจัดเก็บและประมวลผลในภาพรวม
 ทั้งนี้  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สำนักงาน ก.พ. ไดมีการ
ปรับปรุงระบบใหมีการทำงานที่ทันสมัย รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบ เทคโนโลยี ตอบสนองความตองการใชงานของ
สวนราชการอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบัน ระบบ DPIS ไดพัฒนาเปน DPIS
เวอรชัน 5.0
ระยะที่ 2 จาก DPIS เปน ระบบ GMIS และระบบ SEIS 
 จุดเปลี่ยนการพัฒนา DPIS ที่สำคัญอีกครั้ง เกิดขึ้นหลังจาก
การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ซึ่งมีการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหนงใหม และปรับบทบาทของ
สวนราชการสงผลใหตองพัฒนาระบบ DPIS เพ่ือเปนเคร่ืองมือสำคัญในการ
ประมวลขอมูลกำลังภาครัฐสำหรับการกำหนดนโยบายและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังนั้น DPIS จึงไดรับการพัฒนาแยกเปน 2 ระบบ คือ 
 (1) ระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government of
Manpower Information System หรือระบบ GMIS) ซ่ึงเปนระบบ
ฐานขอมูลกำลังคนของทุกสวนราชการที่ใชเฉพาะในสำนักงาน ก.พ. 
แตการรวบรวมขอมูลของ GMIS ก็ไดขอมูลจากสวนราชการ โดย
สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดรายการขอมูลท่ีตองการ ดังน้ัน สวนราชการใด

iHRMSiHRMSiHRMS
DPIS to

ที่ใช DPIS ก็สะดวก เพราะสามารถดึงขอมูลออกมาไดเลย  แตสำหรับ
สวนราชการที่ไมไดใช DPIS (มีประมาณ 10 สวนราชการ) ก็ตองสง
ขอมูลตามรายการท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนดในเดือนเมษายนของทุกป  
 (2) ระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับการแตงต้ังนักบริหารระดับสูง
(Senior Executive Information System หรือระบบ SEIS) 
เปนฐานขอมูลที่ใชเปนขอมูลสำคัญ สำหรับกระบวนการในการแตงตั้ง
ตำแหนงนักบริหารระดับสูง และประมวลขอมูลเพื ่อนำเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา สำหรับระบบ SEIS เปนระบบที่
ใหทุกสวนราชการสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง และเรียกใชขอมูล
นักบริหารระดับสูงของตนเองไดโดยเปนระบบ Online 

ระยะท่ี 3 DPIS สู iHRMS เพ่ือปรับตัวรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล
 ท่ีผานมาในสองสมัย ระบบ DPSI GMIS และ SEIS ยังคงเปน
ระบบในลักษณะแยกสวน (Decentralized system) หรือเปนลักษณะ
ท่ีแตละสวนราชการจัดเก็บ ประมวลผลและบริหารขอมูลตนเอง ไมมีการ
เชื่อมตอระหวางกัน  นอกจากนี้ สวนราชการขนาดใหญบางแหง เชน
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการเอง ซึ่งตองใชเวลาสำหรับการประมวลขอมูล
ในภาพรวมมากข้ึน
 ในปจจุบันที่รัฐบาลตองการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐใหมี
การบูรณาการการทำงานและขอมูลทั้งภายในและขามหนวยงานกัน
ดังน้ัน จึงเปนท่ีมาของ  iHRMS หรือช่ืออยางเปนทางการ คือ ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐแบบบูรณาการ (Integrated Human
Resource Management System)  โดยระบบน้ีถือเปนความพยายาม
ที ่จะสรางฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของประเทศแบบฐานเดียว
(one database)  ที่จะออกแบบใหมีการสรางและใชทรัพยากรดิจิทัล
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซอน  ซึ่งประกอบดวย
ระบบยอย 3 ระบบ คือ 
 (1) ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (Smart
ก.พ. 7) ท่ีจะปรับระบบทะเบียนประวัติขาราชการ จากเดิม แบบกระดาษ
เปน ระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (2) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
เวอรชัน 6.0 ที่รองรับการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลระหวางสวนราชการ
ไดในแบบ Online Real time และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ใหสอดรับกับเทคโนโลยีใหมที่ทันสมัยและงายตอการใชงานมากย่ิงขึ้น
รวมทั้งมีระบบ Web Service ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบคุคลของสวนราชการท่ีไมใชระบบ DPIS ได 
 (3) ระบบฐานขอมูลกลางสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS
Center) เปนระบบท่ีพัฒนาเพ่ือเปนระบบมาตรฐานกลางในการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนขอมูลกับระบบ DPIS เวอรชัน 6.0 จากสวนราชการตาง ๆ
รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลกลางภาครัฐอื่น ๆ ที่ตองใช
ขอมูลบุคคลรวมกัน อาทิ องคกรกลางการบริหารงานบุคคลขาราชการ
ประเภทอื่น ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เปนตน
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 หลายคนคงเคยไดยินคำวา AI กันมาบางแลว แตเคยรูหรือไมวา
AI คืออะไร และเขามามีบทบาทอะไรในชีวิตประจำวันของเราบาง
ลองมาทำความรูจักกับ AI ในอีกแงมุมหนึ่งที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในโลกยุคดิจิทัล ซ่ึงบางทานอาจเคยไดใชประโยชนกัน
มาบางแลว หรือเพียงแคไดยินไดฟงมาแตไมเคยใช มาดูกันวา AI นั้น
มีประโยชนมากนอยเพียงใดกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน
 AI คืออะไร
 กอนอื่นตองมาทำความรูจักกับความหมายของคำวา  “AI”
AI มาจากคำวา Artificial Intelligence หรือที่เรารูจักกันดีในชื่อ
ภาษาไทยวา "ปญญาประดิษฐ" ซึ่งคงมีผู ใหนิยามความหมายที่
หลากหลายแตกตางกันไป แตในบทความนี้จะใหนิยามของคำนี้วา
หมายถึง สติปญญาของเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนเสมือน
ตัวแทนของมนุษยที่มีความชาญฉลาด สามารถทำงาน เรียนรู วางแผน
หรือใชเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเทาเทียมหรือเหนือกวา
มนุษยในบางดาน  ที่ผูเขียนกลาววา AI นั้นมีความสามารถเหนือกวา
มนุษยในบางดานนั้น สืบเนื่องมาจากผูที่ออกแบบ AI ไดกำหนดให AI
มีความรูความสามารถในบางเร่ืองที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมนุษยตองพึ่งพา
อาศัย AI เพื่อชวยใหการดำเนินชีวิตประจำวันสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากข้ึน แตอยางไรก็ดี การสรางฐานความรู ความสามารถ
ตาง ๆ ใหกับ AI ยังตองคำนึงถึงปจจัยพื้นฐานทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมดวย อาจกลาวไดวา การทำงานของ AI เปรียบเสมือน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีไดรับการออกแบบมาใหชวยจัดการงานตาง ๆ
แทนมนุษย เชน การคำนวณ การใชเหตุผล เศรษฐศาสตร ภาษา ปรัชญา
จิตวิทยา และการแพทย เปนตน แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ มีการออกแบบ
AI บางประเภทใหแกไขปญหาไดเองโดยอาศัยการเรียนรูจากประสบการณ
ที่ผานมาในอดีต จึงเปนเหตุผลที่ทำให AI บางประเภทมีลักษณะ
คลายคลึงกับมนุษยมากขึ้น
 บทบาทของ AI กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ในปจจุบันระบบ AI เขามามีบทบาทในงานหลายดาน
ขององคกรตางๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
รวมทั้งงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล AI ก็เขามาเกี ่ยวของ
เชนเดียวกัน จะมีเรื่องอะไรบางนั้นมาดูกันคะ
 1. การจัดการฐานขอมูลผูสมัครงาน
 ในปจจุบันองคกรขนาดใหญจะมีผูที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
สนใจเขามาสมัครงานเปนจำนวนมากการคัดกรองผูสมัครงานเพื่อ
เลือกสรรเขาไปทำงานในองคกรน้ัน จึงถือเปนภาระงานของหนวยงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใชเวลาคอนขางมาก จึงตองมีการนำ AI
เขาไปมีบทบาทเพื่อชวยคัดกรองผูสมัคร อาทิ การตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารการสมัคร การประเมินและจัดอันดับผูสมัครใน

AI
ตำแหนงตาง ๆ การวิเคราะหผูสมัครที่เหมาะสมกับงาน การใชระบบ
ติดตอกลับอัตโนมัติไปยังผูสมัครเพ่ือขอขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม 
 2. การติดตอนัดหมายผูสมัครผานชองทางการส่ือสาร 
 การจัดตารางนัดหมายตาง ๆ ไมวาจะเปนการสัมภาษณ
การทดสอบ การลงนามในเอกสาร และการฝกอบรมน้ัน ถือเปนอีกหน่ึง
ภาระงานท่ีคอนขางหนักมากสำหรับองคกรขนาดใหญ ดังน้ัน การใช AI
ทำหนาท่ีเปนระบบติดตอนัดหมายอัตโนมัติ เพ่ือทำการนัดหมายผูสมัคร
แตละรายกับหนวยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ก็จะชวยลด
ภาระงานใหกับหนวยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมาก
ซึ ่งผู ออกแบบ AI จะใชโปรแกรมในสวนของระบบการสนทนา
(Conversational System) เพื่อสื่อสารกับผูสมัครผานชองทางการ
ส่ือสารท่ีองคกรและผูสมัครใชงาน เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
ระบบแชท (Chat) เปนตน
 3. การประเมินความสามารถของพนักงานและการจัด
หลักสูตรฝกอบรม
 การฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถตรงตามความ
ตองการขององคกร หรือการพัฒนาพนักงานเพื่อใหมีความกาวหนา
ในสายอาชีพน้ัน ถือเปนงานสำคัญท่ีสามารถนำระบบ AI เขาไปชวยลด
ภาระงานสวนนั้นได โดยจะใชระบบ AI ประเมินความสามารถของ
พนักงานในเชิงลึกวา พนักงานแตละคนมีทักษะในดานตาง ๆ อยูใน
ระดับใด และหากตองมีการฝกอบรมพนักงาน ควรจะฝกอบรมดวย
หลักสูตรอะไร ในระดับใด ซึ่งขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ AI
จะนำไปประเมินความสามารถพนักงานนั้น ไดมาจากหลากหลาย
ชองทาง เชน ฐานขอมูลภายในองคกร การสอบวัดระดับตาง ๆ ของ
พนักงานในการฝกอบรม และการถามคำถามพนักงานเปนรายบุคคล
เปนตน
 4. การใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขององคกร
 พนักงานทุกระดับไมวาจะเปนพนักงานเกาหรือใหมจะมีคำถาม
ที่เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรอยูเสมอ
ดังน้ัน การพัฒนาระบบโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) เพ่ือชวย
ตอบคำถามในประเด็นตาง ๆ ใหกับพนักงานนั้น เปนอีกวิธีการหนึ่ง
ที่จะชวยลดภาระงานของหนวยงานการบริหารทรัพยากรบุคคลได
นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บสถิติขอมูลไดดวยวาพนักงานสวนใหญมี
คำถามเกี่ยวของกับเรื่องอะไร เพื่อจะไดนำขอมูลไปปรับปรุงประเด็น
เหลาน้ันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคตดวย 

กับการบริหารกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล
กับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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 5. การรับเร่ืองรองเรียนภายในองคกร
 การรับเร่ืองรองเรียนตาง ๆ ภายในองคกรน้ัน ควรดำเนินการ
อยางโปรงใสและเปนธรรม โดยที่ผูรับเรื่องรองเรียนไมควรมีอคติหรือ
ทัศนคติที่ไมดีตอผูที่รองเรียน ดังนั้น การนำระบบ AI มาใชในการ
รับเร่ืองรองเรียน จึงเปนประโยชนอยางย่ิง เพราะระบบ AI ไมมีสวนได
สวนเสียกับผูรองเรียนแตอยางใด อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บขอมูล
การรองเรียนตาง ๆ ไดอยางครบถวน โดยผานชองทางที่หลากหลาย
ท้ังจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ระบบแชท (Chat) และชองทางอ่ืน ๆ
ซึ่งเปนหนาที่ขององคกรที่ตองกำหนดนโยบายการจัดเก็บขอมูลและ
การเปดเผยขอมูลการรองเรียนใหมีความโปรงใสและเปนธรรม เพื่อให
ผูรองเรียนมั่นใจในระบบการรับเรื่องรองเรียนภายในองคกร
 6. การคาดการณแนวโนมการลาออกของพนักงาน
 การนำระบบ AI มาชวยศึกษาปจจัยการลาออกของพนักงาน
และสรางโมเดลเพื่อคาดการณแนวโนมการลาออกของพนักงานใน
แผนกตาง ๆ ซ่ึงหากองคกรไดศึกษาและมีขอมูลการลาออกของพนักงาน
ที ่เพียงพอ จะทำใหองคกรสามารถวางแผนกำลังคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การเตรียมการสรรหาและเลือกสรรคนเขามา
ทำงาน การรับฟงปญหาหรือเหตุผลของพนักงานที่ตองการลาออก
เปนตน เปนการลดความเสี่ยงขององคกรที่จะสูญเสียบุคลากรที่มี
ศักยภาพในอนาคตได

 สำหรับบทบาทของ AI ที่กลาวมาขางตนนี้ คงเปนเพียง
สวนหนึ ่งที ่องคกรไดนำมาใชประโยชนในงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงอาจมีการนำ AI ไปใชประโยชนในบทบาทอ่ืน ๆ ไดอีก
เพื่อชวยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จึงเปนหนาท่ีสำคัญท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จะตองเร่ิมศึกษาและจัดทำเคร่ืองมือหรือระบบ AI ท่ีสามารถตอบโจทย
ในยุคสังคมดิจิทัล พรอมทั้งสามารถนำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะจะชวยเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรเพื่อดึงดูดคนเกงที่มีศักยภาพ
ใหมาทำงานกับองคกรไดมากข้ึนนั่นเอง

นิชนันท  อินทรศิลป
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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Self Learning ชวยคุณได
 กอนอ่ืนมาทำความรูจัก e-book ท้ัง 15 วิชากันกอน สำหรับ
รูปแบบ e-book เวอรช่ันใหมน้ี จะมี Animation นารักๆ มีวีดิทัศนและ
กิจกรรมแทรก และแบบทดสอบทายบทใหผูอานไดมีสวนรวมดวย
ไมใชการอานเพียงอยางเดียว ซึ ่งอาจจะตรึงความสนใจผู อานได
ไมนานนัก
 สวนดานเนื้อหา e-book ใหมลาสุดนี้ มีทั้งหัวขอวิชาเพื่อ
มุงเนนการสรางความรู การเสริมทักษะ และพัฒนาแนวคิดเพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในภาคราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดแก
 1. กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 2. กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ 
 3. ภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานและการประชุม
  ระหวางประเทศ 
 4. การเขียนหนังสือราชการ 
 5. การจัดทำ TOR เพื่อการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
  สัญญาจาง
 6. การดำเนินการทางวินัย 
 7. สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการ 
 8. เทคนิคการสอนงาน 
 9. การคิดเชิงสรางสรรค
 10. การสรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ 
 11. การเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สำนึกขาราชการไทย
  ไมโกง 
 12. การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 13. การเขาใจธรรมชาติมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมี
  ประสิทธิภาพ 
 14. การเสริมสรางบุคลิกภาพสำหรับผูปฏิบัติงาน
 15. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช 
 หากสนใจอาน e-book เหลานี้ สามารถดาวนโหลดไดที่
http://ebook.ocsc.go.th โดยไมเสียคาใชจาย เพียงแคกรอกขอมูล
เพื่อสมัครสมาชิกกอนเทาน้ัน

เพราะโลกไมหยุดนิ่ง...
 คงปฏิเสธไมไดวา “ทุกวันนี ้...โลกหมุนเร็วกวาในอดีต”
คำกลาวเชิงเปรียบนี้ คำวา “หมุน” ในที่นี้ มิไดหมายถึง “การหมุน
รอบตัวเองของโลก” แตหมายถึง “ความเปนพลวัต” หรือท่ีภาษาอังกฤษ
ใชคำวา “Dynamic” ดังนั ้นเมื ่อโลกหมุนเร็วขึ ้น ถาเราไมอยาก
ตกขอบโลก เราก็ตองไมหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองเชนกัน...
 การพัฒนาตนเองมีหลายรูปแบบ ในที่นี ้ขอกลาวเฉพาะ
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกวิธีการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการ และสไตลการเรียนรูของตนเอง
ไมวาจะเปนการอานหนังสือ อานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
การเรียน e-learning หรือแมแตการชมวีดิทัศนออนไลนในเร่ืองท่ีทาน
สนใจ และทดลองฝกปฏิบัติเอง ก็ถือเปนการเรียนรูดวยตนเองได
เชนเดียวกัน
 วันน้ีผูเขียนจึงอยากจะแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
15 วิชา และบทเรียน e-learning 5 วิชา ซึ่งเปนวิชาใหมลาสุดซึ่ง
จัดทำโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นอกจาก
ความใหมที่ความทันสมัยของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอแลว
e-book และ e-learning ดังกลาวยังมีความพิเศษกวา e-learning
เวอรชั่นอื่นๆ ของสำนักงาน ก.พ. คือ ผูเรียนสามารถเรียนไดอยาง
Anytime Anywhere Anyone มากย่ิงข้ึน เน่ืองจากสามารถเรียนผาน
ทาง smart devices อาทิ smart phone และ tablet ไมจำเปนตอง
เรียนดวยคอมพิวเตอรเทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
ผู ใชงานอินเตอรเน็ตในยุคปจจุบันที ่เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 
มีการใชงานอินเตอรเน็ตผานทาง smart devices เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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 สำหรับ e-learning รูปแบบใหม 5 วิชา ซึ่งสามารถเรียน
ผานทาง smart phone และ tablet ที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว
ไดแก 
 1. การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (รหัสวิชา PC38) 
 2. ความรูพ้ืนฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (รหัสวิชา PC39)
 3. การวิเคราะหความจำเปนในการพัฒนา/ฝกอบรม (รหัสวิชา PC40)
 4. การเสริมสรางเกียรติภูมิขาราชการ : สำนึกขาราชการไทย
    ไมโกง(รหัสวิชา E16)
 5. การสรางวิสัยทัศนเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย(รหัสวิชา E17)

นอกจาก e-learning ในรูปแบบใหมดังกลาวแลวสำนักงาน ก.พ.
ยังมีหลักสูตร e-learning และบทเรียน e-learning ที่พัฒนามากอน
แลวใหทุกทานไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม และหลักสูตรผูนำทีมที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงบทเรียน e-learning หมวดวิชาตาง ๆ 9 หมวดวิชา อาทิ
การบริหาร การเขียนหนังสือราชการ การพัฒนากระบวนทัศนและ
คุณลักษณะขาราชการ การเสริมสรางบทบาทหญิงชาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริม
ทักษะดานภาษาตางประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบราชการ และ
การเสริมทักษะดานอาเซียน รวม 135 รายวิชา ผูที่สนใจสามารถเขา
ลงทะเบียนเรียน ไดท่ี www.ocsc.go.th/e-learning โดยไมเสียคาใชจาย
เชนเดียวกัน และสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สำนักงาน ก.พ. โทร 02 547 1795 และ 02 547 1807 
 สำหรับ e-learning ในรูปแบบใหมที่สามารถเรียนผานทาง
smart devices นั้น สำนักงาน ก.พ. มีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกป
โดยในขณะนี้กำลังพัฒนา e-learning ในรูปแบบใหมดังกลาวเพิ่มเติม
อีก 12 วิชา คือ 

 1. การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือ 
 2. ความม่ันคงปลอดภัยบนอินเตอรเน็ต และการปฏิบัติตนสำหรับ
       ขาราชการยุคดิจิทัล 
 3. การใช Microsoft Excel เพื่อการบริหารขอมูล 
 4. การบริหารเงินสำหรับขาราชการ 
 5. มนุษยสัมพันธในการทำงาน 
 6. นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ 
 7. จิตสำนึกสาธารณะ
 8. Data Visualization 
 9. Project Management สำหรับขาราชการระดับปฏิบัติการ 
 10. Project Management สำหรับขาราชการระดับบริหาร
 11. การพัฒนาการคิด
 12. การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
           จะพัฒนา e-learning รูปแบบใหมเพ่ิมเติมอีก 13 วิชาอีกดวย
 นอกจากชองทางการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนมากขึ้นแลว สำนักงาน ก.พ. ยังคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรูที่
สนุกสนาน มีสวนรวม ตรึงความสนใจ และสอดคลองกับ Learning Styles
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด บทเรียน e-learning ใหม ๆ
ของสำนักงาน ก.พ. จึงจะเนนรูปแบบ Video-Based Learning เพื่อ
ดึงดูดคนรุนใหมท่ีนิยมหาความบันเทิง และเรียนรูผานวีดิทัศนออนไลน
เชนเดียวกับการชมวีดิทัศนการสาธิตตาง ๆ ใน YouTube 
 ทายน้ี ขอยกคำกลาวของทาน Benjamin Disraeli, the Earl
of Beaconsfield และอดีตนายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักรท่ีผูเขียน
ชอบ เชื่อ ระลึกถึง และยึดถือปฏิบัติอยูเสมอ ที่วา “The Secret of
success is to be ready when your opportunity comes”
ผูเขียนเช่ือวาหากทานพัฒนาตนเองใหพรอมอยูเสมอ ความสำเร็จยอมจะ
เปนของทาน เม่ือโอกาสมาถึงเชนเดียวกัน ณัฏฐิกา ณวรรณโณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
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 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน กลายเปนสิ่งที่
เรียกกันวา “ยุคของโลกดิจิทัล” ที่ทำใหหลายอยางในชีวิตงายขึ้น
ลบขีดจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ และทุกสิ่งอยางสามารถทำได
ณ บัดนี ้ ไมวาจะเปนเรื ่องงาน การสื ่อสาร การซื ้อของ ตลอดจน
การเรียนรู การเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา เปนจุดเร่ิมตนของนวัตกรรมใหมๆ
เพ่ือตอบสนองความตองการในยุคดิจิทัลน้ี เพราะการเรียนรูไมมีท่ีส้ินสุด
และความเจริญของมนุษยชาติคือการพัฒนาคน สำนักงาน ก.พ. กับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในยุคดิจิทัลจึงเปนโจทยสำคัญ
 สามขอจำกัดของ e-learning ในยุคดิจิทัล ?
 1. ขอจำกัดดานชองทางการเขาถึง : การใหบริการ e-learning 
ในรูปแบบดั้งเดิม เนนการเขาถึงดวยคอมพิวเตอรเปนหลัก เนื้อหา
บางสวนไมรองรับการเขาถึงผาน smart devices แตในยุคปจจุบัน
ขอมูลขาวสารและองคความรู ควรเขาถึงไดงายผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และ smart devices ตาง ๆ  
 2. ขอจำกัดดานรูปแบบการนำเสนอ : e-learning ในรูปแบบ
ดั้งเดิม เนนหนักไปที่สื่อ 2D Animation และในหนึ่งบท มักนำเสนอ
อยางตอเนื่องดวยสื่อขนาดยาว อยางไรก็ตาม ยุคปจจุบัน สื่อควรอยู
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาจเปน infographic ใหเขาใจงายๆ ใน 1 หนา
อาจอยูในรูปแบบของวิดีโอ ที่มีทั้งคนจริงๆ และกราฟกประกอบ เพื่อ
เพ่ิมความมีชีวิตชีวาและเพ่ิมความนาสนใจของเน้ือหา และควรมีขนาดส้ัน
จากรายงาน Meet the Modern Learner โดย Bersin by Deloitte
ระบุวาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มักไมมีความอดทนมากพอที่จะดูวีดิโอ
ที่มีความยาวเกิน 4 นาที (Bersin by Deloitte, 2560) 

 3. ขอจำกัดดานความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนสื่อใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ : e-learning ในรูปแบบด้ังเดิม ตองผานกระบวนการ
จัดจาง ซึ่งตองวางแผนและกำหนดหัวขอเอาไวลวงหนาอยางนอย
1 ปงบประมาณ แตในยุคปจจุบัน องคความรู มีการปรับเปลี ่ยน
อยางรวดเร็ว จำเปนตองมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระในรายวิชาท่ีมีอยูเดิม
ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งในบางครั้ง อาจจำเปนตองแกไขหัวขอวิชา
และเนื้อหาสาระในรายวิชาที่กำลังจะผลิตใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันมากที่สุด แตกวาจะผานกระบวนการที่เกี่ยวของ
ไปได องคความรูก็กลายเปน “ของเกา” ไปแลว 
 ทำไมถึงเกิดแนวคิดโครงการ Learning space Project ?
 OCSC Learning Space สรางข้ึนมาเพ่ือตอบโจทยของผูท่ี
ตองการจะพัฒนาตนเองในยุคปจจุบันใหมากย่ิงข้ึน ออกแบบไวใหเปน
ศูนยกลางรวบรวมองคความรูสำหรับการพัฒนาตนเองในรูปแบบตางๆ
และจัดทำในรูปแบบที ่นาสนใจ แกไขขอจำกัดของ e-learning
ในรูปแบบดั้งเดิมในมิติตางๆ โดยมีคุณสมบัติหลักในหลายเรื่อง ดังนี้ 
 1. ปรับชองทางการเขาถึงใหสะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ตอง
เขาถึงดวยคอมพิวเตอรเทานั้น เปนสามารถเขาถึงไดผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและ smart devices ตางๆ ได ผานเว็บเบราวเซอร และ
Application
 2. ปรับรูปแบบการนำเสนอใหเหมาะสมกับยุคปจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปนสื่อ 2D Animation ขนาดยาว เปนคลิปวีดิโอ
ขนาดสั้น ประมาณ ๔ – ๕ นาทีตอคลิป ถายทำโดยครูผูสอนจริง ใน
บรรยากาศสบายๆ มีการระบุแหลงองคความรูเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
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มีกราฟกสรุปเนื้อหาบทเรียน และบางรายวิชามีจัดทำเปนละครแทรก
เพื่อเพิ่มความนาสนใจของเนื้อหาดวย 
 3. ปรับรูปแบบ Platform จากเดิมที่เปนเพียงเว็บไซตจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ของสำนักงาน ก.พ. เปนแหลงรวบรวมองคความรู
หลากหลายรูปแบบ อาทิ e-learning และ e-book ของสำนักงาน ก.พ.
บทความส้ันๆ เพ่ือการพัฒนาตนเอง การเพ่ิมชองทางไวสำหรับใหสมาชิก
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งลิงคไปยังองคความรูตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองจากเครือขายของและพันธมิตรของ
สำนักงาน ก.พ. อีกดวย
 4. ปรับรูปแบบ  Platform จากเดิมที่ตองพึ่งพากระบวนการ
จัดจางในทุกข้ันตอน เปนพ่ึงพากระบวนการจัดจางนอยลง มีอิสระในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหเปนปจจุบันไดสะดวกยิ่งขึ้น สามารถบริหาร
จัดการระบบไดดวยตนเองในระดับท่ีนาพอใจ 
 5. ปรับรูปแบบ Platform ใหรองรับและสนับสนุนการเรียน
แบบ Blended Learning หรือการเรียนแบบผสมผสาน ผานการอบรม
ออนไลนและการอบรมในหอง การมีอิสระในการบริหารจัดการรายวิชา
ดวยตนเอง ทำใหวิทยากรของสำนักงาน ก.พ. สามารถสรางหลักสูตรหรือ
รายวิชาใหมๆ เองได เชน อาจออกแบบและมอบหมายใหผูเรียนตอง
เขามาศึกษาเนื้อหาและทำ pre-work ในระบบออนไลนกอน แลวจึงจะ
พบกันในหองอบรม วิธีการนี้ นอกจากจะชวยประหยัดเวลาในการอยู
ในหองอบรมแลว ยังเพิ่มคุณคาในการเขาอบรมในหองเรียนมากขึ้นดวย
เพราะจะสามารถสอนในเนื้อหาที่เขมขนไดมากขึ้น หรือเนนการปฏิบัติ
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนประโยชนตอการสอนหลักสูตรดังกลาว
ในรุนตอๆ ไปอีกดวย เนื่องจากมีการจัดวางเนื้อหาวิชาอยางเปนระบบ
อยูแลว  
 6. ปรับรูปแบบจากเดิมที่เปนเพียงแคเก็บสถิติการเขาเรียน
ของผูเรียนแตละคน เปนการเก็บประวัติการเรียน การเปนผูชวยในการ
วางแผนความกาวหนาในอาชีพและใหคำแนะนำรายวิชาที่เหมาะสม
ทั้งตามความสนใจและตามความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายความ
กาวหนาในอาชีพที่ผูเรียนตองการ
 ตอนที่ทำงาน/เสนอ idea นี้ มีกลยุทธอยางไร ?
 เริ่มตนเลยคงเปนเรื่องของ 1. การศึกษารวบรวมขอมูล ทั้ง
การใชงานระบบเดิมและคุณสมบัติของระบบใหมที่ควรจะเปน ผาน
ชองทางตางๆ อาทิ 
  1.1 การลองใชงานดวยตนเอง 
        1.2 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยี
ดานการศึกษาใหมๆ 
        1.3 การจัดทำแบบสอบถามขาราชการผูใชงานจริง
ในสวนราชการตางๆ วามีความคิดเห็นอยางไรตอระบบเดิมพบขอจำกัด
อยางไร มีความตองการจะรับองคความรูและพัฒนาตนเองอยางไร
และมีขอเสนอแนะเพิการปรับปรุงระบบใหดีขึ้นไดอยางไร
       1.4 การจัด Focus Group เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. การจัดทำขอเสนอโครงการ OCSC Learning Space โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษามาเปนท่ีปรึกษาโครงการ

 

 3. การจัดทำ “ตนแบบ” OCSC Learning Space เพื่อศึกษา
วิธีการใชงาน นำรองดวยการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ทดลองบริหารจัดการ รวบรวมปญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนเพื่อเตรียม
ปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 4. การสื่อสารและการสรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก
องคกร 
 ความทาทายหลักในการทำโครงการน้ี คืออะไร ?
 ประการแรก เปนโครงการท่ีมีความซับซอน สวนใหญตองอาศัย
ความรูเฉพาะดานคอนขางมาก อาทิ ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคโนโลยีทางการศึกษา ประการท่ี 2 แมจะเปนโครงการที่ริเริ่ม
ขึ้นใหม แตจำเปนตองประสานกับระบบเดิมใหไดอยางแนบแนน เพื่อ
ปองกันไมใหการสงผานจากระบบเดิมสูระบบใหมเกิดอุปสรรค และ
ประการสุดทาย คือเรื่องของการสื่อสารใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาใจและ
พรอมใหการสนับสนุน  
 ตัวชี้วัดที่ถือวาโครงการน้ีประสบความสำเร็จ คืออะไร ? 
 ขณะนี้ การจัดทำ “ตนแบบ” OCSC Learning Space เสร็จ
สมบูรณแลว อยูระหวางการทดลองใชงาน และอยูระหวางการจัดทำ
OCSC Learning Space ระบบจริง  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
จึงมาจาก
 1. วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และเครือขาย ใหความสำคัญ
และขอเขามาออกแบบหลักสูตรเพื่อบรรจุลงในระบบ OCSC Learning
Space อยางตอเนื่องในทุกๆ ป  
 2. จำนวนผูใชงานระบบมีจำนวนมากข้ึนในทุกๆ ป 
 3. ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในระบบ OCSC Learning
Space และพึงพอใจตอรูปแบบของสื่อประกอบ 
 ขอคิดสำหรับการทำงานนวัตกรรมในบริบทภาคราชการ
คืออะไร ?
 คงมีดวยกันหลายขอ แตอยากเนนย้ำวา การทำงานนวัตกรรม
ตอง...
 - อยาหยุดพัฒนาตนเอง หมั่นหาความรูและติดตามขาวสาร
ใหเปนคนทันสมัยอยูเสมอ 
 - กอนแกโจทยใดๆ อยาลืมสัมผัสกับปญหาน้ันจริงๆ ในมุมมอง
ของ “ผูใชงาน” แกโจทยดวยมุมมองของ “ผูรับบริการ” มิใชแกโจทย
ตามความตองการของ “ผูใหบริการ”
 - อยาปลอยให “ขอจำกัด” มาขวางทางความคิดดีๆ ใหมองวา
“ขอจำกัด” คือปริศนาท่ีทาทายและนาสนุก 
 - หม่ันใหกำลังใจและสรางแรงบันดาลใจใหตนเองอยางสม่ำเสมอ
หากมีสิ่งใดมาบั่นทอนกำลังใจ ใหนึกถึงตอนเลนเกมแลวเจอดานที่ยาก
ยิ่งยาก ยิ่งทำใหเกมนั้นสนุก ขอใหมีความพยายามและเชื่อมั่นเสมอวา
“หากเราเชื่อวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอราชการ ตอประเทศชาติ
และประชาชน เราจะตองทำ และเราจะทำใหสำเร็จใหได”

 นับถึงตรงนี ้ หวังวาขอคิดดังกลาวขางตน สามารถเปน
แรงบันดาลใจใหเพ่ือนขาราชการในการสรรคสรางงานในภาคราชการเรา
ไดนะคะ และขอเปนกำลังใจใหทุกทานคะ
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