
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นางเสาวภา จงกิตติพงศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
(ดานคุมครองผูบริโภคดานบริการ
สุขภาพ)
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขเชียวชาญ (ดานคุมครอง

ผูบริโภคดานบริการสุขภาพ)

การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ

เพิ่มความรู สมรรถนะทางการ

บริหารสําหรับผูเจาอมรมโครงการ

ฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง    (ส.นบส.) รุนที่ 14

เขารวมอบรม             

 ณ อาคารนโมสร 

สํานักงาน ก.พ.

- - ใบประกาศนียบัตร

การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ

เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรียนรูหลักสูตรออนไลน IQ Word 

Up Quizzes ระดับพื้นฐาน

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ - ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรียนรูหลักสูตรออนไลน IQ Word 

Up Quizzes ระดับสูง

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ - ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรียนรูหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้อตน (Information 

Technology)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

โรงเรียนวัดชมนิมิตร - ใบเกียรติบัตร

3 นางสาวศิรินภา สระทองหน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ

เพิ่มความรู ความปลอดภัยดาน      

  สิ่งสงตรวจรังสีวิทยาและทันตกรรม

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะแพทยศาสตรคณะสหเวช

ศาสตร คณะเภสัชศาสตร และ

คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกร

มหาวิทยาลัย

- ใบเกียรติบัตร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

พี่เลี้ยง

(Mentor)

โคช

(Coach)

ชื่อหนวยงาน กองสุขภาพระหวางประเทศ

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา




วิธีการพัฒนา
วีธีติดตามประเมินผลชื่อ-สกุล ตําแหนง

ลําดับ

ที่
เปาหมายการพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 นางสาวภาวิณี สังขบูรณ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ

4 นางสาวกิตติยา ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พี่เลี้ยง

(Mentor)

โคช

(Coach)

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา




วิธีการพัฒนา
วีธีติดตามประเมินผลชื่อ-สกุล ตําแหนง

ลําดับ

ที่
เปาหมายการพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเรียนออนไลนหลักสูตรโควิด-19

 และระบาดวิทยา

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเรียนรู ฝกอบรมออนไลน 

หลักสูตรการจัดหาเงินทุกประกัน

สุขภาพและการจัดการบริการทาง

การแพทยจีน-ไทย

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานผานทาง

ออนไลน

ศูนยแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีระหวางประเทศยูนนาน

 สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงาน และมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

เพิ่มความรูการทดสอบวัดความรู

พื้นฐาน เรื่องความรูทั่วไปในการใช

รถใชถนนดายระบบการทดลอง

สอบทางไกล (Online)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

สถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.)

- ใบเกียรติบัตร

7 นางสาวอัจฉราภรณ พวงบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5 นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

6 นางสาววราภรณ ขัดทาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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พี่เลี้ยง

(Mentor)

โคช

(Coach)

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา




วิธีการพัฒนา
วีธีติดตามประเมินผลชื่อ-สกุล ตําแหนง

ลําดับ

ที่
เปาหมายการพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

ดานสารบรรณ

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

1. นางสาวจริยา สมานเดชา  

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

 2. นางผาณิต เตือนวีระเดช 

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

นางสาววิรัลพัชร กรชญา 

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรียนรูการบริหารงานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสอยางมี

ประสิทธิภาพ

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

นายอภินันท นิลฉาย

ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานักงานเลขานุการกรม

นางสาวนรารัตน  มูลจันดา

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานเลขานุการกรม

สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เทคนิการนําเสนองานวิชาการ 

(Technical Academic 

Presentation)

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online 

Self-Learning)

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.พรอมภัค บัวบึง 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสิทธิภาพ (Effective Change 

Agent)

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online 

Self-Learning)

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารยประจําภาควิชานิเทศ

ศาสตรสารสนเทศ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย 

ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

รองศาสตราจารยประจํา

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

ใบเกียรติบัตร

การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

อาชีพ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 

(English for Communication)

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online 

Self-Learning)

1. ผศ.ดร.ศรินยา ขัติยะ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. ผศ.พัชรากราณต    อินทะนาค

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 

Creative Problem Solving

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online 

Self-Learning)

รองศาสตราจารย 

ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเพิ่มความรูดานเทคโนโนโลยี

สารสนเทศเบื้อตน (Information 

Technology)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

โรงเรียนวัดชมนิมิตร สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทนปราการ 

เขต 1

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเพิ่มพื้นฐานเกี่ยวกับ Google 

Applications

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

โรงเรียนสามพรานวิทยาสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9

- ใบเกียรติบัตร

8 นายภักดี กลั่นภักดี นักจัดการงานทั่วไป

9 นางสาวศลิษา มหาชน นักจัดการงานทั่วไป
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พี่เลี้ยง

(Mentor)

โคช

(Coach)

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา




วิธีการพัฒนา
วีธีติดตามประเมินผลชื่อ-สกุล ตําแหนง

ลําดับ

ที่
เปาหมายการพัฒนา

ชวงเวลาการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 นางสาวจิรายุ หุนสุวงค นักจัดการงานทั่วไป การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ความรูดานงานสารบรรณและ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เขารวมฝกอบรม นางผานิต เตือนวีระเดช -

สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การกําหนดเปาหมายและ

ตัวชี้วัด

ของหนวยงาน

การอบรมภายในกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ (กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

เปนผูจัด)

เขารวมฝกอบรม
1. ดร.วสิษฐ พรหมบุตร

2. ดร. วีระวัฒน พงษพยอม

นางนัยนา อภิวัฒนพร

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ

สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การบริหารเชิงกลยุทธ 

(ยุทธศาสตร/แผนงาน/

โครงการ/

งบประมาณ)

การอบรมภายในกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ (กลุมแผนงาน สํานัก

เลขา

นุการกรม เปนผูจัด)

เขารวมฝกอบรม
1. ดร.วสิษฐ พรหมบุตร

2. ดร. วีระวัฒน พงษพยอม

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ

สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดานสาร

บรรณ

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

1. นางสาวจริยา สมานเดชา  

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

 2. นางผาณิต เตือนวีระเดช 

สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

-
สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรียนรูการบริหารงานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสอยางมี

ประสิทธิภาพ

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

นายอภินันท นิลฉาย

ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สํานักงานเลขานการกรม

-
สัมภาษณ / พูดคุย

เชิงพัฒนา

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประเมินวัดความรูความเขาใจ

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

(COVID-19)

การพัฒนาที่เปนทางการ

เปนการอบรมภายนอก

หนวยงานและมีผลการ

ฝกอบรมตามหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิยา

ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ

บรมราชูปถัมภ

- ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานแบบ

ออนไนล (Track Test) ความรู

พื้นฐาน Google Applications

อบรมระยะสั้นแบบ

ออนไลน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย - ใบเกียรติบัตร

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
หลักสูตรออนไลน IQ Word Up 

Quizzes ระดับสูง

อบรมระยะสั้นแบบ

ออนไลน โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ - ใบเกียรติบัตร

14 นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันท นักวิเทศสัมพันธ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

15 นายอัครวัฒน คุมเมือง นักจัดการงานทั่วไป การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

11 นายทัตเทพ เมืองวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

13 นางสาวสมกมล เกรัมย นักวิเทศสัมพันธ

หมายเหตุ : 1. การสรุปผลการประเมิน (ผาน/ไมผาน) ใหพิจารณาจากคํานิยามในเรื่องบุคคลไดรับการพัฒฯตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
              2. รายละเอียดในแบบฟอรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจงใหทราบภายหลัง
              3. รายผลการประเมิน จะสมบูรณ โปรดลงนามรับรองโดยผูอํานวยการหนวยงาน

12 นางสาวกรวรรณ โสภี นักวิชาการพัสดุ


	หลัก

