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พบกันอีกคร้ังกับวารสา
ประจําป� 2557 สําหรับเนื้อหา
รับรองว�าไม�แพ�ฉบับก�อนๆ แน�นอ
การทําความดีและกิจกรรมต�า
ผ�านมา ท่ีเต็มไปด�วยความภาค
ของใครหลายๆคน ส่ือสารเรื่องร
รูปภาพ ท่ีผู�เขียนตั้งใจให�ผู�อ�านไ
เข�าร�วมกิจกรรมด�วยตนเอง  

สํานักงาน ก.พ. ได�ดําเนิน

รุ�นที่ 10 เสร็จส้ินไปแล�วและมีผ

ท้ังหมด 85 คนด�วยกัน ซึ่งได�สร

แล�ว ถ�าท�านใดต�องการรายละ

เว็บไชต9 สํานักงาน ก.พ. แล�วพบก
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รสาร HiPPS ฉบับท่ี 3 
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มีผู�ผ�านเข�ารอบสุดท�าย
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HiPPS 

หลายองค9กรต�างมุ�งท่ีจะเป
Choice หรือ “องค9กรในดวงใจ
ภายในและภายนอกอยากร�วมงา
หลักเกณฑ9สําคัญหนึ่งในการพ
คําถามในการสัมภาษณ9 CEO ว�า
บริหารขององค9กรของเขามีความส
สร�างดาวเด�น หรือ คนเก�งให�กับอ
Champion) ของตนได�ดีเพียงใด"  

คําถามท่ีว�านี้ย�อมช้ีให�เห็นอ
ผู�นําหรือนักบริหารองค9กรท่ีมีประ
สามารถเป\น "Talent Champion" 
ไม�ใช�มุ�งหรือเก�งแต�เร่ืองธุรกิจเพื่อ
องค9กรของตน อย�างเดียว เพรา
ย�อมจะเป\นทรัพยากรอันมีค�าที่นํา
ได�เปรียบทางการแข�งขันแบบย่ังยืน
กําไรที่ถาวรแท�จริงให�กับองค9กร 
Corporate Leadership Council เมื่อ
เราสามารถจัดผู�นําหรือนักบริหา
เป\นกลุ�มต�าง ๆ ได�ดังนี้ 
    »ผู�นําแบบดาวประดับฟcา (Talen
มีเพียง 19% ของผู�นําหรือ ผู�บริหา
ผู�สร�างคนเก�ง โดยพวกเขาเหล�าน
ถึงความสําคัญและประสบความ
จัดการคนเก�งขององค9กร 

โดย ดร.เท

นกับรหิาร 

กบักลยทุธ ์

การสรา้งดาวเดน่ใหก้บัองค

 

ะเป\น Employer of 
วงใจท่ีบุคลากรทั้ง

งานด�วย” ซึ่ง
ารพิจารณาจะใช�

ว�า "ผู�นําหรือนัก
ามสามารถในการ
�กับองค9กร (Talent 

 
�เห็นอย�างชัดเจนว�า
ีประสิทธิภาพต�อง

on" ไปพร�อม ๆ กัน 
เพื่อทํากําไรให�กับ

เพราะดาวเด�นนั้น
ท่ีนํามาซึ่ง "ความ
ย่ังยืน" เสมือนเป\น
9กร ผลงานวิจัยของ 

เมื่อปลายป�ท่ีแล�ว 
ริหารขององค9กร

Talent Champions) 
ริหารเท�านั้นที่เป\น
ล�านี้เป\นผู�ท่ีเชื่อมั่น
วามสําเร็จในการ

   » ผู�นําแบบตะกายดา

ผู�นําหรือผู�บริหาร ท่ีเช่ือว
สําคัญ แต�ในทางปฏิบัติก
คนเก�งได�อย�างมีประสิท
อุปสรรคต�าง ๆ นานา 
   » ผู�นําแบบตามองด
Hearted) ส�วนอีก 8%
องค9กรท่ีไม�มุ�งเน�นเร่ือง
แต�เขาเหล�านั้นกลับมีวิธ
ฉบับของตนเองได�อย�าง
   » ผู�นําแบบดาวดับลับ
เป\นท่ีน�ากังวลว�ามีผู�นําห
ท่ีไม�เ ช่ือว�า การจัดกา
แก�ปkญหาทางธุรกิจได�
ผลกําไรแบบระยะสั้นเป

เมื่อดูในภาพรวม
ผู�บริหารประมาณ 80
Champion เพราะว�าพว

ความสามารถหรือไม�ได
"การบูรณาการระหว�างค
ทางด�านการจัดการบริห

สิ่งนี้เป\นผลของงานวิจัย
การจัดการ คนเก�งและ
องค9กรต�าง ๆ อยู�ไม�น�อย

เทอดทูน ไทศรีวิชัย 

สําหรับคําตอบของค

ผู�บริหารจะสามารถเป

ได�อย�างไร ติดตามต�อไ

งดาวเดน่ใหก้บัองคก์ร 

 

1 
Editorial 

ายดาว (Strivers) มี 42% ของ

ี่เชื่อว�าการจัดการคนเก�งเป\นส่ิง
ิบัติกลับไม�สามารถจัดการ 
ระสิทธิภาพ เพราะสาเหตุจาก

   
องดาวเท�าติดดิน (The Half-
8% เป\นผู�นําหรือผู�บริหาร

เรื่องระบบของการสร�างคนเก�ง 
ับมีวิธีการจัดการคนเก�งในแบบ
ย�างมีประสิทธิภาพ 
ับลับฟcา (Talent Rejecters) ซึ่ง
ู�นําหรือผู�บริหารถึง 31% เป\นผู�

ัดการคนเก�งจะสามารถช�วย
ิจได� โดยพวกเขาจะมุ�งเน�นแต� 
ั้นเป\นหลัก 

รวมแล�วจะเห็นได�ว�ามีผู�นําหรือ
80% ท่ีไม�ได�เป\น Talent 

�าพวกเขาเหล�านั้นไม�เข�าใจ ไม�มี

ไม�ได�รับการสนับสนุนเกี่ยวกับ 
ว�างความรู�ทางธุรกิจและทักษะ
รบริหารคนเก�ง" ของตนเอง ซึ่ง

วิจัยท่ีน�าเป\นห�วงเก่ียวกับเรื่อง
�งและคนท่ีมีความสามารถของ
�น�อย 

องคําถามท่ีว�าแล�วผู�นําหรือ

ถเป\น Talent Champions กัน

ต�อได�ในฉบับหน�าค�ะ   

รูปภาพจาก Kids.thaipbs.or.th 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารในความหมายแ

ประกอบด�วยองค9ประกอบ 5 ประการ
1. ช�องทางการสื่อสาร (Communi
2. ข�อความท่ีส่ือสาร (Communica

3. กระบวนการส่ือสาร (Commun
4. ความสามารถในการเข�าใ

(Communication Understand
5. วิธีการส่ือสาร (Communica
จะเห็นได�ว�า การสื่อสารท่ีมีปร

จะขาดองค9ประกอบใดประกอบห
ทุกองค9ประกอบล�วนส�งผลต�อประ

ส่ือสารภายในองค9กรทั้งสิ้น แต�สิ่งที่น
ผู�เขียนไม�เพียงเฉพาะว�าการส่ือสารภ
ผลต�อความพึงพอใจของบุคลากรใ

ผู�เขียนสังกัด ผู�เขียนยังมีความสนใจ
การสื่อสารภายในองค9กรส�งผลต�อค
ของบุคลากรในหน�วยงาน แล�วองค9ป

การสื่อสารท่ีบุคลากรเห็นว�ามีความ
การทําให�การสื่อสารภายในองค9กรม
เพื่อที่จะได�นําไปปรับปรุงระบบการส
องค9กรให�มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะ
พึงพอใจของบุคลากรในหน�วยงาน 

HiPPS 

 “การสื่อสารภายในองค%กรกับกา

ความพึงพอใจของพนักงานในก

สDวนรDวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร%อง
 

      
นางสาวอ

นักวิเครา
สํานักงาน

HiPPS 4

Shared

ายแบบกว�าง จะ

ะการ ดังนี้ 
munication Channel)  
unication Message)  

munication Process)  
เข�าใจของผู�รับสาร 
standing)  
unication Method)  
ี่มีประสิทธิภาพนั้น
อบหนึ่ งไม� ได� เลย  
ประสิทธิภาพการ

ิ่งที่น�าสนใจสําหรับ
ารภายในองค9กรมี
กรในหน�วยงานท่ี

สนใจต�อไปว�าหาก
ต�อความพึงพอใจ
งค9ประกอบใดของ

วามสําคัญท่ีสุดใน
9กรมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายใน
ันจะนํามาซึ่งความ

จากการสํารวจค

ภายในองค9กรท่ีผู�เขียนส
ตัวอย�างพบว�าบุคลาก
สื่อสารภายในองค9กรท่ีม

ต�อความพึงพอใจของบ
สื่อสารภายในองค9กรมีป
หน�วยงานจะมีความพ
สื่อสารมีประสิทธิภาพสูง
ที่สูงขึ้นตามไปด�วย และ
ต�อไปว�าองค9ประกอบขอ
คิ ด ว� า ทํ า ใ ห� ก า ร ส่ื อ

ประสิทธิภาพ กลุ�มตัวอ
ของการสื่อสาร” เป\น
สื่อสารภายในองค9กรมีป

ดังนั้นองค9กรต�อ
การส่ือสารให�รวดเร็วใ
ความสนใจเพิ่มเติมว�า

องค9กรมีประสิทธิภาพ
ให�กับบุคลากรแล�ว ส่ิงต
ความพึงพอใจต�อองค9ก
ขับเคล่ือนกลยุทธ9องค9ก
ดําเนินงานขององค9ก

ับการสร@าง

ในการม ี

ตร%องค%กร” 

   
าวอรอุมา วรแสน 

ิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
ักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4 

ared by 

 

รวจความคิดเห็นของบุคลากร

ียนสังกัด ผลการสํารวจจากลุ�ม
ลากรในหน�วยงานเห็นว�าการ
รท่ีมีประสิทธิภาพมีผลโดยตรง 

ของบุคลากร กล�าวคือถ�าการ
รมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ

ามพึงพอใจต�อองค9กร ยิ่งการ
าพสูงความพึงพอใจก็จะมีระดับ
 และเมื่อถามกลุ�มตัวอย�างเดิม
บของการส่ือสารใดท่ีบุคลากร

ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น อ ง ค9 ก ร มี

ตัวอย�างเห็นว�า “กระบวนการ
เป\นองค9ประกอบที่ทําให�การ
รมีประสิทธิภาพสูง 

รต�องปรับปรุงกระบวนการใน
เร็วในประเด็นต�อมา ผู�เขียนมี
ิมว�า เมื่อการสื่อสารภายใน

ิภาพและสร�างความพึงพอใจ
 สิ่งต�อไปคือ แล�วบุคลากรที่มี
งค9กรแล�วจะมีส�วนร�วมในการ

9องค9กรหรือไม� มีผลต�อผลการ
งค9กรมากน�อยเพียงใด และ 

2 
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สุดท�ายความพึงพอใจต�อองค9กรจะทําให�เกิดการ
เปล่ียนแปลงภายในองค9กรได�หรือไม�ผลการ
สํารวจยืนยันว�าเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจต�อ
องค9กรแล�ว พวกเขาเหล�านั้นพร�อมท่ีจะมีส�วนร�วม

ในการขั บ เค ล่ือนกล ยุทธ9อ งค9 กร  (Strategy 
Engagement) ให�บรรลุเปcาหมาย โดยเฉพาะการ
ส่ือสารท่ีดีท่ีทําให�พวกเขาทราบว�าเปcาหมายและ

วัตถุประสงค9ขององค9กรคืออะไร องค9กรต�องการ
เดินหน�าไปในทิศทางใด และเมื่อพวกเขาพึงพอใจ
ต�อองค9กรและพร�อม ท่ีจะมีส�วนร�วมในการ

ขับเคล่ือนกลยุทธ9องค9กรแล�ว สิ่งท่ีตามมาคือผล
การ ดํ า เ นิ น ง าน ข ององค9 ก ร  (Organisational 
Performance) ผลการดําเนินงานขององค9การส�วน
หนึ่งมาจากความพึงพอใจของบุคลากรและการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบอกได�ว�าพวก
เขาต�องทําอะไร เมื่อไหร�ถึงจะทําให�องค9กรมีผล
การดําเนินงานให�บรรลุเปcาหมาย 

ในขณะที่เมื่อถามบุคลากรในหน�วยงานว�า
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและส�งผลต�อความพึง
พอใจของบุคลการแล�ว จะมีผลต�อการร�วมมือกับ
การเปล่ียนแปลงองค9กร (Organisational Change) 
หรือไม� การสํารวจพบว�าผลออกมาเช�นเดียวกับ
การมีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนกลยุทธ9องค9กรและ
ผลการดําเนินงานขององค9กร แต�เมื่อเรียงลําดับ

ความสัมพันธ9ของความพึงพอใจต�อองค9กรและ
การมีส�วนร�วมในกลยุทธ9องค9กร ความพึงพอใจต�อ
องค9กรและผลการดําเนินงาน  

ขององค9กร และความพึงพอใจต�อองค9กรต�อการ 
เปล่ียนแปลงองค9กร ผลการศึกษาพบว�าความพึง
พอใจต�อองค9กรมีความสัมพันธ9ต�อการมีส�วนร�วม
ในองค9กรเป\นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือผลการ

ดําเนินงานขององค9กร ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลง
องค9กรมีผลค�อนข�างน�อย  

ผลการศึกษานี้ผู�เขียนต�องการช้ีให�เห็นว�า

การส่ือสารภายในองค9กรท่ีมีประสิทธิภาพส�งผล
โดยตรงต�อความพึงพอใจของบุคลากร และเมื่อ
บุคลากรมีความพึงพอใจต�อองค9กรแล�วจะนําไปสู�

การมีส�วนร�วมหรือความร�วมมือร�วมใจของ
บุคลากรในการขับเคล่ือนกลยุทธ9องค9กรให�บรรลุ
เปcาหมายและมีผลการดําเนินงานท่ีน�าพึงพอใจ
ถึงแม�ว�าจะมีผลต�อการเปล่ียนแปลงองค9กร

ค�อนข�างน�อย ดังนั้นผู�บริหารองค9กรหรือผู�กําหนด
กลยุทธ9องค9กรจะต�องให�ความสําคัญกับการ
ส่ือสารภายในองค9กร โดยปรับปรุงกระบวนการ
ส่ื อ ส า ร ภ า ย ใ น อ ง ค9 ก ร ใ ห� ก า ร สื่ อ ส า ร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มิเช�นนั้นแล�วองค9กรอาจจะ
ล�มเหลวในการบริหารเชิงยุทธศาสตร9ก็เป\นได�  

 

3 
HiPPS Show & Share 

www.google.com 
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   1. ปฐมนิเทศข@าราชการผู@มีผลสัมฤทธิ์สูงรุDนที่ 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เป\นโครงการที่ดีสามารถสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการได� (มีความหวังในระบบราชการในอนาคต)” 

“ควรเปuด Open House ให�กับระบบ HiPPS ใน 
แต�ละหน�วยงานระดับกระทรวง เพื่อรวบรวมคนที่

สนใจในแต�ละกรมมาเรียนรู�เปuดโลกทัศน9” 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9
พลังงาน                    HiPPS - - - > 

< - - - HiPPS  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ9พลังงาน 

ตัวอยDางความประทับใจของผู@เข@ารDวม 

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ�านมา 

สํานั กงาน  ก .พ .  ได� จัด กิจกรรมปฐมนิ เทศ

ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์ สูง (HiPPS) รุ�น ท่ี 10  

ณ สํานักงาน ก.พ. มีผู�เข�าร�วม จํานวน 85 คน 

จาก 42 ส�วนราชการ โดยได�รับเกียรติจาก  

ม.ล. พัชรภากร เทวกุล (ผู�ช�วยเลขาธิการ ก.พ.) 

เป\นประทานกล�าวเปuดงานในครั้งนี้ ซึ่งท�านได�

กล�าวต�อนรับและแสดงความยินดีกับ HiPPS  

รุ�นใหม� พร�อมทั้งเล�าถึงเจตนารมณ9ของระบบ 

HiPPS ก็เพื่อเตรียมความพร�อมและพัฒนาคน 

รุ�นใหม�ให�เป\น “คนท่ีใช�” ในระบบราชการ เพื่อ

พัฒนาประเทศชาติ และเมื่อได�กลับไปทํางาน  

แต�ละท�านจะพบกับปkญหาต�างๆมากมายและ

แตกต�างกันก็ขอให�ทุกท�านใช�ความรู�ความสามารถ 

ประสบการณ9 และเครือข�ายเพื่อเปล่ียนแปลง

ราชการ  อั นส� งผลไปยั งประโยชน9 สุ ข ข อ ง

ประเทศชาติและประชาชนต�อไป 

จากนั้น เป\นการบรรยาย หัวข�อ “การ

บริหารกําลังคนคุณภาพในภาคราชการ” โดย

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ(ผอ.ศูนย9นักบริหาร

ระดับสูง) ได�กล�าวถึงความท�าทายในการบริหาร

กําลังคนในภาคราชการในยุคปkจจุบันและการ

พัฒนาตัวเองในรูปแบบต�างๆ ต�อด�วยการชี้แจง

ขั้นตอนการดําเนินการตามระบบฯ หลักสูตร

พัฒนาและแนะนําช�องทางในการติดต�อสื่อสาร

ระหว�าง HiPPS และ เจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลระบบ HiPPS 

ของสํานักงาน ก.พ.  



 การบรรยายแลกเปล่ียนประสบการณ9 ในหัวข�อ “เคล็ดลับ

ความสําเร็จของคนรุ�นใหม�” โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ  (นักวิทยาศาสตร9

ผู�สร�างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก) จาก ศูนย9พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชีวภาพแห�งชาติ  

 การนําเสนอและอภิปรายผลการเรียนรู�

จากการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน โดย 

ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นท่ี 9 (ประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม) 

ชDวงแรก 

 

2. สัมมนาวิชาการประจาํปRกลุDมกาํลังคนคุณภาพ 

สํานักงาน ก.พ. ได�จัดสัมมนาวิชาการประจําป�กลุ�มกําลังคนคุณภาพ 

ประจําป� 2557 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ท่ีผ�านมา ภายใต�หัวข�อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยน
ประเทศไทย: ก�าวข�ามอาเซียน สู�เวทีสากล” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ9 สํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี มีผู�เข�าร�วมงานจากส�วนราชการต�างๆ จํานวน 378 คน โดยมีวัตถุประสงค9  

เพื่อเป\นเวทีสําหรับรับฟkงนโยบายจากผู�บริหารระดับสูงของประเทศ 

ถ�ายทอดประสบการณ9แลกเปล่ียนมุมมอง ระหว�างผู�บริหารและกลุ�ม

กําลังคนคุณภาพ เพื่อเผยแพร�ผลงานและประโยชน9ของระบบข�าราชการผู�

มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเสริมสร�างเครือข�ายกําลังคนคุณภาพในภาคราชการ

ให�มีความเข�มแข็ง มีเวทีส�งเสริมการริเริ่มสร�างสรรค9คุณค�าและพัฒนา 

ส่ิงดี ๆ แก�ระบบราชการและสังคมไทย รวมทั้งเพื่อให�ผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง ได�มโีอกาสทําความรู�จัก

กลุ�มกําลังคนคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ชDวงทีส่อง 
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“รูปแบบการจัดงานน�าสนใจ โดยเฉพาะอย�างย่ิง
การจัดนิทรรศการ” 

“หัวข�อ ในป�ต�อไปอยากให�เน�นเรื่องพัฒนาระบบ
ราชการ” 

ตัวอยDางความประทับใจของผู@เข@ารDวม 

HiPPS กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน - - > < - - HiPPS กรมการขนส�งทางบก 

 การนําเสนอและอภิปรายผลการเรียนรู�จาก

การรับทุนฝ~กอบรมสําหรับผู�บริหารระดับกลาง 

ผู�เข�าร�วมโครงการพัฒนาผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการ

ไทย และผู� เข�าร�วมโครงการระบบข�าราชการผู�มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Network) ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (ประเทศญ่ีปุ�น เยอรมนี และออสเตรเลีย) 

ชDวงสดุท@าย 
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เก็บภาพนิทรรศการมาฝากค�ะ อีก 5  ประเทศ ตดิตามในเว็บไซต9นะคะ ☺  

ผู�สนใจสามารถติดตามสรุปประเ ด็น
สําคัญได�ท่ีเว็บไซต9สํานักงาน ก.พ. 



3. กิจกรรมวันดดี ี(One Degree Drive) 
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สํานักงาน ก.พ. ได�จัดกิจกรรมวันดีดี ประจําป� 
2557 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 57 ท่ีผ�านมา ณ จังหวัด
นครปฐม มีผู�เข�าร�วมซึ่งเป\นกลุ�มกําลังคนคุณภาพ 
จํานวน 30 คน ประกอบด�วย ข�าราชการผู�มี
ผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) ผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย
(New Wave)และนักเรียนทุนรัฐบาล จากส�วนราชการต�างๆ  

“วันดีดี” หรือ One Degree Drive เป\นกิจกรรมที่

ได� เริ่มดําเนินการมาตั้งแต� ป�  พ.ศ. 2553 จนถึง
ปkจจุบัน โดยมุ�งหวังที่จะทําประโยชน9และสร�างการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีให�กับสังคม อันเป\นส�วนหนึ่งของการ

เป\นข�าราชการกลุ�มกําลังคนคุณภาพตามกลยุทธ9หลัก
ของ “วันดีดี” ซึ่งมี 4 กลยุทธ9 (4 H) ได�แก� 
         1. Head: เพื่อเสริมสร�างพลังปkญญา (มิติคนเก�ง)  

         2. Heart: เพื่อเสริมสร�างพลังใจท่ีมุ�งมั่น (มิติคนดี)  
         3. Hand: เพื่อเสริมสร�างพลังความร�วมมือ  
(มิติคนคุณภาพ)  

4. Harmony: เพื่อเสริมสร�างความเป\นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (มิติความกลมเกลียว) 

กิจกรรมวันดีดี ป� 2557 ภายใต�สโลแกน 
“อุทิศแรงกาย สานสายใยชุมชน” จัดขึ้น ณ 
โรงเรียนวัดสรรเพชญ ตําบลยายชา อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได�นํากลุ�มกําลังคน
คุณภาพดังกล�าวไปทําการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย9
และ EM Ball เพื่อบําบัดน้ําเสีย โดยผู�เข�าร�วมได�
เรียนรู�และลงมือทําทุกขั้นตอนของการผลิต อีกท้ัง
ยังร�วมกันนํา EM Ball ไปปล�อยยังจุดท่ีน้ําเน�าเสีย 
ได�แก� สระน้ําในวัดสรรเพชญ คลองน้ําในชุมชน
ตํ าบลยายชา และคลองน้ํ า ในโรงเ รียนวัด
สรรเพชญ อีกด�วย ถือได�ว�าเป\นกิจกรรมท่ีเปuด
โอกาสให�ข�าราชการกลุ�มเล็กๆได�มีส�วนร�วมในการ
สร�างประโยชน9ให�กับ โรงเรียน วัด และชุมชน
อย�างแท�จริง  
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HiPPS 

สนใจร�วมเล�นเกมสามารถส�ง
pornravin@ocsc.go.th ร า ง วั ล ส
จํานวน 2 รางวัลด�วยกัน รีบๆส
ใครส�งก�อนมีสิทธิ์เลือกรับรางวัลก

ศัตรูหวัใจ 

นึกไม�ออกว�ามื้อนี้จะกินอะไ
ลงเอยด�วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต�มร�อน
ง�ายก็ให�ผลเสียต�อร�างกายง�ายไม�แพ

งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยฮา
มหาวิทยาลัยเบย9เลอร9 ประเทศสหร
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป\นตัวการทําร�ายห
เลือกศึกษากลุ�มผู�หญิงในประเทศเก

1

4

5

8

2 7

 

 

SUDOKU (Medium) 

เฉลยฉบับที่แล@ว 

New 

ถส�งคําตอบมาได� ท่ี  
วั ล สํ า ห รั บ ร อ บ นี้ มี
ีบๆส�งกันเข�ามานะคะ 
วัลก�อน     

เป\นดินแดนท่ีขึ้นชื่อเรื่อง
คนท่ีกินบะหมี่ก่ึงสําเร็จ
2 ครั้งขึ้นไป มีแนวโน�มเป
ไม�ว�าจะกินอาหารอย�างอ
แค�ไหนควบคู�ไปด�วย เพร
ท่ีถูกออกแบบให�เก็บได�นา

มักมีโซเดียม ไขมันอิ่มต
จึงสะสมให�เกิดโรคเมแท
เมแทบอลิกซินโดรม จะ

น้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
ยอมเสียเวลาทําอ

กับสารอาหารครบถ�วนด

ินอะไร หลายๆคนก็
�มร�อนๆ อาหารที่กิน
ม�แพ�กัน 
ลัยฮาร9วาร9ดร�วมกับ
สหรัฐอเมริกา ช้ีว�า 

ร�ายหัวใจ คณะผู�วิจัย 
ทศเกาหลีใต�เพราะ 

รางวัลท่ี 1 

Limited e

Relax 
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By ชีวจิต 

เร่ืองบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปพบว�า
ําเร็จรูปอย�างน�อยสัปดาห9ละ  
�มเป\นโรคเมแทบอลิกซินโดรม 

ย�างอ่ืนหรือออกกําลังกายมาก
 เพราะโดยท่ัวไปอาหารแปรรูป
ได�นาน เช�น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

อ่ิมตัว น้ําตาลและพลังงานสูง
มแทบอลิกซินโดรม ต�อมาโรค
ม จะทําให�ความดันโลหิตและ

ูงขึ้นก�อนนําไปสู�โรคหัวใจ  
ทําอาหารเพิ่มอีกนิด เพื่อแลก
�วนดีกว�าค�ะ   

รางวัลท่ี 2 

Limited edition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
ประชาสัมพันธ% HiPPS 

สําหรับสมาชิกท�านใดที่มีความสนใจ จะนําบทความ ผลงานวิจัย งานเขียนต�างๆ มาเผยแพร� 

ให�ความรู�แก�สมาชิกท�านอ่ืนๆ ก็ส�งมาได�ท่ี pornravin@ocsc.go.th ขอย้ํานิดหนึ่งค�ะ กรุณาใส�ช่ือเสียง

เรียงนามพร�อมแนบรูปถDายมาด�วยนะคะ สําหรับบทความของท�านใดท่ีได�ลงวารสารเราก็มีรางวัล 

มอบให�คือ  หนั งสือ“เ จาะจุดแข็ ง” พร�อม  ID ภายใน เล�มฟ รี เพื่ อ เจาะ จุดแข็ งของคุณ ท่ี 

Strengthsfinder.com แล�วพบกันฉบับหน�าค�ะ  

กิจกรรมทั้ง 2 นี้จะเกิดขึ้นในช�วง 
ปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 

สําหรับป�นี้เราจะเน�นประเด็นไปศึกษาดูงาน
จะเรียนรู�ช�วงไหนและหน�วยงานไหนกันบ�าง 
ก็ติดตามและสอบถามเข�ามาได�เป\นระยะๆ 
อย�าพลาด!! สําหรับผู�รับทุนฯ ในป�นี้ หาก

ไม�มั่นใจว�าตนขาดเอกสารสําคัญหรือตก
เง่ือนไขใดบ�างก็ให�รีบตรวจสอบให�เรียบร�อย
นะคะ สุดท�ายก็หวังว�าทุกท�านจะเตรียม

ความพร�อมสําหรับการเข�าร�วมกิจกรรม
และเข�ารับการพัฒนาได�ครบทุกหลักสูตร 
เพื่อเพิ่มพูนและใช�ศักยภาพให�เกิดประโยชน9

สูงสุด ไว�พบกันเร็วๆ นี้  

                        สรุปผลการคัดเลือก 
                         ข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง  

                       รุ�นที่ 10 ประจําป� 2557 

จํานวน 85 คน จาก 42 ส�วนราชการ 
แบ�งเป\นระดับ ดังนี้ 
>>ปฏิบัติการ 62 คน      >>ชํานาญการ 23 คน  
แบ�งตามสถานะภาพอ่ืนๆ ดังนี้ 
>>ข�าราชการทั่วไป 34 คน  
>>นักเรียนทุนรัฐบาล 40 คน 
>>นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� 9 คน 
>>ผู�นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย 2 คน 
ซึ่งในป�นี้ ระบบ HiPPS มีส�วนราชการใหม�เพิม่มาอีก 
4 ส�วนราชการ ดังนี้ 

 กรมการค�าภายใน  

 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการปcองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

ขอแสดงความยินดีและต@อนรับ HiPPS  

รุDนใหมDเข@าสูDครอบครัว HiPPS คDะ ☺   

HiPPS Camp และทุนพัฒนา HiPPS รุDนที่ 10 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต	สํานัก
การบร
ระบบข

High Performance and

  

 

ํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th 
รบริหารทรัพยากรบุคคล         
บบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

HiPPS 

ce and Potential System 

  


