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จดหมายข่าวฉบับที ่ 3 นี ้ จะเน้นที่การเตรียมพร้อมรับสมัครข้าราชการ  
เขา้สูร่ะบบ HiPPS รุน่ที ่6 เน่ืองจาก ขณะน้ี สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศให้

ส่วนราชการต่างๆ รับสมัครข้าราชการเข้าสูร่ะบบ HiPPS รุ่นท่ี 6 ในปี 2553 
แล้ว โดยระบบ HiPPS จะเป็นอีกกลไกสำคัญท่ีจะช่วยให้ส่วนราชการ

ดึงดดู รักษา และพัฒนา ข้าราชการท่ีเก่งและดีในส่วนราชการของตน
ให้อยู่กับระบบราชการ สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ และ  
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพให้กับ
ส่วนราชการ และสำหรับข้าราชการที ่เข้าร่วมในระบบนั้น 
นอกจากจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความก้าวหน้า

ในอาชีพ ระบบแรงจูงใจเร ื ่องของการขึ ้นเง ินเด ือนแล้ว 
ข้าราชการที่เข้าร่วมระบบยังจะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่หลากหลายและตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ตลอดจน มีโอกาสสร้างเครือข่าย
ข้าราชการที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาประเทศของส่วนราชการ

ต่างๆ จากหลากหลายส่วนราชการ ข้าราชการหรือส่วนราชการที่
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ศนูย์นักบริหารระดับสงู สำนักงาน ก.พ. 
โทรศัพท์ 02 547 1729 หรือ www.ocsc.go.th. 
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ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในรุ่นที่ 6 สำหรับขั้นตอน

และกำหนดเวลาในการเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสรุปได้ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกโดยส่วนราชการ   
ซ่ึงแต่ละส่วนราชการจะมีข้อกำหนดท่ีแตกต่างกัน 
ข้าราชการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
จากส่วนราชการของตนได้โดยตรง 

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกโดยสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดการสอบคัดเลือกข้ันตอนท่ี 2 ในวันเสาร์ท่ี  28 สิงหาคม 2553 
โดยจัดสอบ 2 วิชา คือ  
1. วชิาความสามารถทัว่ไปเชงิวชิาการ (Aptitude Test) เพื่อใช้
สำหรับทดสอบศักยภาพของบุคคลว่ามีความสามารถในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รวมท้ังมีศักยภาพท่ีจะฝึกฝนและพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้มากน้อยเพียงใด ลักษณะของแบบทดสอบเป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จำนวน 80 ข้อ ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที กำหนด
เกณฑ์การคัดเลือกวิชาความสามารถท่ัวไปท่ีคะแนน 50 คะแนน 

2. วชิาภาษาองักฤษCU-TEP เป็นข้อสอบที่
สร้างขึ ้นเพื ่อวัดทักษะและองค์ประกอบของ
ภาษา มีจำนวนทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 
120 คะแนน ใช้เวลาในการสอบประมาณ   
2 ช่ัวโมง กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิชาภาษา
อังกฤษ CU-TEP ที่คะแนน 60 คะแนนหรือผล
คะแนนเทียบเท่า TOEFL 500 คะแนน 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากhttp://www.ocsc.go.thเข้าไปที่เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล>ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์นักบริหารระดับสูงสำนักงานก.พ.โทร.025471731

การเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มเปน็ HiPPS:  
ขัน้ตอนการคดัเลอืกม ี2 ขัน้ตอน 
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รู้ซึ้ง”หัวใจข้าราชการไทย” 
ผ่านมุมมองนักจิตบำบัดรักษา
โรคใจ 
ถ้าให้เปรียบนักจิตวิทยาคงเทียบได้กับหมอ
รักษาใจ โรคทุกข์ท่ียาปฏิชีวนะไม่อาจช่วย
ได ้ แต่ต้องใช้ความเข้าใจบำรุงรักษา ตาล
หรือ น.ส.ภัทรวรรธน ์ ฐิติธัญวรัตน ์ นักจิตวิทยาคลินิก   
โรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) หน่ึงในผูเ้ข้าร่วมในระบบการเตรียมความ
พร้อมข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู ‘HiPPS’ ของสำนักงาน ก.พ. 
รุ ่นที ่ 3 อธิบายถึงความหมายของอาชีพหลักในฐานะ  
นักจิตบำบัดที่ต้องทำงานควบคู่กับจิตแพทย์ในการดูแล
บำบัดผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตเวช... 

แค่ภาระงานในวิชาชีพก็ดเูหมือนจะทำให้เวลาของตาล
หมดไปกับงานประจำ แต่นั่นเป็นความคิดก่อนที่ตาลจะได้
เข้าร่วมในระบบ”HiPPS”  

ตาลบอกว่า “HiPPS” ทำให้เธอมองโลกกว้างขึ้น จาก
เดิมท่ีรูแ้ต่เฉพาะเร่ืองวิชาชีพของตัวเองแต่ “HiPPS” ทำให้รู้
ซึ้งถึงหัวใจการเป็นข้าราชการอย่างแท้จริงที่ต้องคำนึงถึง  
ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ ไม่ใช่แค่ทำงานในหน้าท่ี.. 

“ตอนที่หัวหน้าแนะนำให้สมัครเข้าระบบ “HiPPS” ยัง
ไม่รูว่้า “HiPPS” คืออะไร แต่พอเข้ามาถึงได้เข้าใจว่าระบบน้ี
ช่วยทำให้เราเข้าใจในเนื้องานที่หลากหลาย มองโลกกว้าง
ข้ึน ขณะท่ีความรูท่ี้ได้จากการอบรมหลายอย่างสามารถนำ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองได้ด ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
บริหารเวลาการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆ ต่างกระทรวงที ่ 
เข้าร่วมระบบน้ีด้วย” 

นอกจากนั้นยังมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้จากโปรแกรม
อบรมต่างๆ ของ “HiPPS” ดังเช่นล่าสุดกับหลักสตูร 7 Habits 
ที่นอกจากจะไปปรับใช้ในการรักษาคนไข้แล้วเธอยังนำไป
บอกเล่าผ่านรายการ “สื่อสายคลายทุกข์” 
ในฐานะดีเจได้อีกงาน ขอแอบบอกหากใครอยากฟังเสียง
ใสๆ ของหมอใจคนดีสามารถรอฟังได้ท่ี FM 100.5 ทุกเช้า  
วันอังคาร 

คงไม่ต้องสรุปถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมระบบ 
“HiPPS” เพราะคงเทียบไม่ได้กับคุณค่าท่ีตาลได้รับรูถึ้งความ
หมายแท้จริงของข้าราชการไทยที ่ทั ้งหัวใจต้องทำเพื ่อ
ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ 

ชวีติทีส่มดลุกบัการทำงานและครอบครวั 
ของ“ปวริศา สิทธิเวช”  

คุณปวริศา สิทธิเวช หรือป ู นักวิชาการการ
เง ินและบัญช ี ระดับชำนาญการจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์ (พม.) สมาชิก
รุ่น 3 ในระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู 
‘HiPPS’ของสำนักงาน ก.พ. ตัดสินใจเข้าร่วมระบบ ‘HiPPS’ 
เพราะต้องการพัฒนาตนเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเพราะ
ม่ันใจใน concept ของ ‘HiPPS’ ท่ีมีระบบและวิธีการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง แถมมีจุดเน้นให้ทุกคนวางเป้าหมาย
ว่าเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมเราควรไปอยู ่ณ ตำแหน่งใด 

เร่ิมต้นจากการเป็นสาวม่ันและค่อนข้างจริงจังกับการทำงาน 
แต่ปกูลับบอกว่าชีวิตต้องมีความสมดุล เม่ือทำงานมีความสุข
แล้วครอบครัวก็ต้องมีความสุขด้วย ไม่ใช่แค่อย่างใดอย่าง
หน่ึงเท่าน้ัน ... 

งานหลักของปขูณะน้ีคือการจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสป.พม. ซึ่งค่อนข้างวุ่นวายกับตัวเลขรายรับ-
จ่ายพอสมควร ยอมรับว่าปวดหัวบ้างแต่ก็ไม่ละท้ิงโอกาสท่ี
จะพัฒนาตนเองทุกรูปแบบจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมระบบ 
‘HiPPS’ ทันทีท่ีทราบข่าว 

 “หลังเข้าระบบ ‘HiPPS’ นอกจากได้เรียนรูง้านท่ีหลาก
หลาย สร้างเครือข่ายและได้ปฏิบัติจริงแล้ว ‘HiPPS’ ยังช่วย
ทำให้เห็นภาพของงานด้านต่างๆ ได้เร็วขึ้นทั้งเชิงกว้างและ
เชิงลึก น่ันไม่ใช่เพราะเราเก่งมากกว่าคนอ่ืนแต่เป็นเพราะเรา
ได้รับการฝึกฝนอย่างมีระบบ และบวกกับประสบการณ์ท่ีได้
รับการอบรมเมื่อพบเจอลักษณะงานที่แตกต่างก็สามารถ
เรียนรูไ้ด้เร็วและเข้าใจง่าย” ปอูธิบายถึงข้อดีจากประสบการณ์
ท่ีได้รับภายหลังเข้าร่วมฝึกอบรมกับระบบ ‘HiPPS’  

ความมุ่งมั่นกับงานประจำขณะที่ก็ไม่ละเลยโอกาส
พัฒนาตัวเอง ทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตของสาวคนนี้ค่อนข้าง
ทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นหลัก ดังน้ันเร่ืองความสมดุลของ
งานและครอบครัวจึงเป็นส่ิงยากในความเป็นจริง แต่ปบูอก
ว่าเธอเป็นคนโชคดีท่ีครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจ ส่วนตัว
เธอเองก็ปรับระบบเวลางานและครอบครัวให้สมดุล อยูบ้่าน
ต่ืนเช้ามารดน้ำต้นไม้ เล้ียงกระต่ายใช้ชีวิตกับครอบครัวและ
ทำทุกวันให้ดีท่ีสุดเท่าน้ันเอง..... 
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วันนี้เป็นอีกวันที่สำนัก ก.พ. ได้จัดอบรม
โปรแกรม CEO Site Visit ให้สำหรับ HiPPS รุ่น 1-3 
ในวันท่ี 27 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแลนมาร์ค 
การฟังบรรยายในหัวข้อ“White Ocean Strategy” 
หรือเราเรียกกันว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ได้ยิน  
ครั้งแรกยังคิดไม่ออกว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวอะไร 
แล้วเราจะใช้กลยุทธ์นี้มาปรับใช้ในการทำงาน
อย่างไร แต่พอฟังคำบรรยายจากคุณดนัย   
จันทร์เจ้าฉาย CEO บริษัทไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป 
(สำนักพิมพ์ DMG) เป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์
ในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว ที่
ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมามาก เป็นผู้ที่มีแนว
ความคิดทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หัวข้อนี้
เน้นการทำกิจกรรมที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคม 
หรือองค์กร และได้ชวนผู้อื่นมาร่วม ทำความดี
ด้วยกัน โดยประกอบด้วยแนวคิด 7 ประการ คือ  

1.การเกดิขึน้ขององคก์รเปน็
ไปเพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อ
สงัคมโดยรวม

2.ตัง้เปา้หมายระยะยาวและ
มองภาพใหญร่ะดบัมหภาค

3.แสวงหาจุดสมดุลระหว่าง People, Planet, Profit และ
Passion

4.ยนืบนหลกัการของโลกอนัอดุมสมบรูณ์

5.ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของคณุธรรมความจรงิและความเปน็เนือ้แท้

6.เปน็องคก์รทีร่ะเบดิจากขา้งในและมีDNAของ Individual
SocialResponsibility(ISR)

7.เปน็ผูส้รา้งบรรทดัฐานใหมใ่หเ้กดิขึน้ในวงการ

ทั้ง 7 ประการนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่บุคลากรในหน่วยงานราชการ
สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
องค์กรไปพร้อมกับมองดูผู้อื่นด้วย เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
ไม่ว่าภาครัฐ หรือภาคเอกชน ต่างก็ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่
พึงหาแต่ผลประโยชน์เข้าสู่องค์กรของตัวเองอย่างเดียว ต้องมองสิ่ง
แวดล้อมรอบข้างด้วย และผูอ่้านสนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดู
รายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ www.dmgbooks.com สุดท้ายขอให้
ข้าราชการไทยทุกท่าน โดยเฉพาะข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงูทุกท่าน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก รู้หน้าที ่ และตั้งมั่นในการประกอบ
กรรมดี สุดท้ายขอฝากคำคมจากคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  

เพชรา จัตรบรรจง 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรม : CEO visit วิทยากร : คุณดนัย จันทร์ เจ้าฉาย  วันที่ : 27 เมษายน 2553   
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค 



กจิกรรมศกึษาดงูานณธนาคารกสกิรไทยจำกดั(มหาชน): ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการต่างๆ เดินทางเข้า
เย่ียมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
และได้แลกเปล่ียนทัศนะด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐกับเอกชนอย่างน่าสนใจ เม่ือวันศุกร์ 7 พ.ค.53 ท่ี ธนาคาร
กสิกรไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บรูณะ  

การสัมมนารวมกันของผูบ้ริหารส่วนราชการจาก 32 หน่วยงาน 
ในงาน HiPPS Executive Meetingโดยมี นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม 
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมกับ นายนนทิกร 
กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. เม่ือวันพุธท่ี 9 มิ.ย. 53   
ณ ห้องอาหารไชน่า เกทส ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เก่ียวกับระบบข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสงู และประชาสัมพันธ์ 
การขยายผล HiPPS รุ่นใหม่ รุ่นท่ี 6 การช้ีแจงส่วนราชการการขยายผล HiPPS อธิบาย

วิธีการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเข้าสู ่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สำนักงาน ก.พ. 
การอบรมจัดขึ้นที ่ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 
สำนักงาน ก.พ. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 มิ.ย. 53 

COMING 
UP 

PROGRAMเปดิแลว้!!!  

กบัการรบัสมคัร HiPPS รุน่ที ่6 ประจำป ี2553  
เปดิรบัสมคัรตัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป  

ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากกองการเจา้หนา้ที่
ของสว่นราชการของทา่นและwww.ocsc.go.th.หรอื

โทร.025471709

เตรยีมพรอ้มสำหรบัการสมัมนาประจำป ี2553  
กบัเหลา่ Talent ของระบบราชการไทย  

จากหลากหลายสว่นราชการ ในเดอืนกนัยายนนี ้
ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นจดหมายขา่วฉบบัตอ่ไป 

พบกบัการอบรมภาษา
องักฤษรอบสดุทา้ยสำหรบั 

HiPPS 5 ทีม่เีงือ่นไข  
กับการอบรมแบบเข้มข้น ระหว่าง 5-9 

กรกฎาคม 2553  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องการสื่อสารให้ทันใจชาว HiPPS กับ 
HiPPS Facebook  
สำหรับท่านที่มี Facebook แล้ว 

เพิ่มสมาชิก : E-mail : ocsc.hipps@gmail.com 
ทา่นทีย่งัไมม่ ีสง่เมลข์องทา่นทีต่อ้งการใชใ้นการเขา้รว่มเปน็สมาชกิ 
Facebook มาทีเ่มลข์า้งตน้ 

** ชอ่งทางนี ้เนน้แจง้กจิกรรมตา่งๆ ของ HiPPS สว่นการแลกเปลีย่นความ
เหน็ความรูส้กึทาง HiPPS Club ยงัเปดิใหบ้รกิารเหมอืนเดมินะคะ 

HiPPS
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ส่งคำตอบมาได้ที่ กอง บก. 
จดหมายขา่ว ศนูยน์กับรหิารระดบัสงู 
สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000    
ต้องขอจับฉลากคัดเอาผู้โชคดี  
เพียง 6 ท่าน   

GAME

 
 
อีกหน่ึงของความประทับใจจากเร่ืองราวสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคนมากมาย 
การปีนขึ้นยอดเขา Everest เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก
เพราะอัตราการเสียชีวิตของผูเ้ดินทางข้ึนเขามากถึงร้อยละ 
10 หรือคนท่ีข้ึน 10 คนจะมีผูเ้สียชีวิต 1 คน สำหรับคนปกติ
แล้วการเดินทางนี ้ ถือว่าเป็นการเดินทางแห่งชีวิต ทุกก้าว
ย่างเต็มไปด้วยความเส่ียง แล้วอะไรเป็นปัจจัยท่ีทำให้คน 18 คน 
มีความมุ่งม่ันท่ีจะสานฝันการพิชิตยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในโลก
ของชายตาบอดคนหน่ึงให้เป็นจริง อะไรทำให้ทุกคนต้องเอา
ชีวิตของตนไปเส่ียงเพ่ือความฝันของชายคนน้ี  
 ความสำเร็จของการเดินทางคร้ังน้ี เกิดมาจากเป้าหมายท่ี
ชัดเจนของผู้นำอย่าง Erik ที่ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า การ
เดินทางของเค้าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการท่ัวโลก
ให้้รู้ว่า แม้ร่างกายจะพิการแต่ถ้าหัวใจยังคงเต็มเปี่ยมด้วย
ความหวัง เราสามารถชนะทุกอุปสรรคได ้ ความเป็นผู้นำ
ของ Erik เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของเค้า ซึ่งทำให้เค้า
สามารถซื้อหัวใจของผู้ร่วมทีมทุกคนได ้ ระหว่างเดินทาง
เพ่ือนรวมทีมคนหน่ึงกล่าวกับ Erik ว่า “ฉันรูว่้าฉันไม่แข็งแรง

พอที่จะขึ้นถึงยอดเขา แต่ฉันแข็งแรง
พอท่ีจะช่วยให้คุณไปถึงจุดน้ัน” คำพดู
ท่ีสะท้อนมาจากหัวใจของผูร่้วมทีม เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้
การเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าการปีนเขา 
แต่เป็นการแสดงออกให้เห็นศักยภาพของการทำงานเป็นทีม 
ทีมของ Erik เป็นตัวอย่างของพลังแห่งการ Synergy ท่ีแท้จริง 
ทีมนี ้ ประกอบด้วยผู้คน ที่มีความสามารถเฉพาะด้านที ่ 
แตกต่างกัน แต่ทุกคนมีจุดหมายที่ชัดเจนร่วมกันและ  
มุ่งทำงานเพ่ือความสำเร็จของทีม  
 ในวันนี ้ เราทุกคนก็สามารถสร้างทีมงานอันยิ่งใหญ่ได ้
โดยสร้างจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และบอกทีมของคุณ ทำให้
ทุกคนรูว่้างานของทีมเราน้ันมันย่ิงใหญ่เพียงใด และความ
สำเร็จในครั้งนี ้ ไม่ใช่ความสำเร็จของใคร แต่เป็นความ
สำเร็จอย่างแท้จริงของทีมงานท่ีร่วมกันสร้างข้ึน  
“ผูน้ำท่ีย่ิงใหญ่ คือ ผูน้ำท่ีนำด้วยหัวใจ และ ศรัทธา ” 

 
สพุรรษา เบญจเทพานนัท ์ 
นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร  

 “The 4 Imperatives of Great Leader” 

ใครหาพบกอ่น สง่กอ่น  
ไดร้างวลักอ่น 

รางวลัที ่1  บตัรชมภาพยนตร์
จำนวน1รางวลั(2ทีน่ัง่)

รางวลัที ่2 DVDหนงัฝรัง่เรือ่ง
ThePianistจำนวน1แผน่

รางวลัที ่3 หนงัสอืTheTipping
Pointจำนวน1เลม่

รางวลัที ่4 เปน็กระเปา๋ผา้HiPPS
จำนวน3รางวลั

ชายตาบอดผูพ้ชิติยอดเขาEverest
คนแรกของโลก

--Erik Weihenmeyer-- 

เกมส์จับผิดภาพ... 
ภาพที่เห็นมีจุดที่แตกต่างอยู่ 5 ที่ ลองทดสอบสายตากันดู 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากเล่มที่ 2
รางวัลที่ 1  หนังสือ นางสาววาสนา พรธรรมรักษ์ กรมอเมริกาและแปซิฟิก   
 กระทรวงการต่างประเทศ 
รางวัลที่ 2 บัตรดูหนัง  นางปาริชาติ อมรฉัตร สำนักงบประมาณ
รางวัลที่ 3 CD  นางสาวจารึก  เปรมศรีรัตน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ์

WISDOM 


