
1 นางเสาวภา จงกิตติพงศ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

เขารวมอบรม          

 ณ อาคารนโมสร 

สํานักงาน ก.พ.

ระหวางวันที่ 1 - 

20 ธันวาคม 2564

เพิ่มความรู สมรรถนะทางการ

บริหารสําหรับผูเจาอมรมโครงการ

ฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ 14

ผาน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เรียนรูหลักสูตรออนไลน IQ Word

 Up Quizzes ระดับพื้นฐาน
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เรียนรูหลักสูตรออนไลน IQ Word

 Up Quizzes ระดับสูง
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65

เรียนรูหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้อตน (Information

 Technology)

ผาน

3 นางสาวศิรินภา สระทองหน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลการพัฒนา
วันที่

ไดรับการพัฒนา

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา

รูปแบบ

วิธีการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน

(ผาน/ไมผาน)
ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับที่

2 นางสาวภาวิณี สังขบูรณ

แบบรายงานผลการพัฒนาพัฒนาบุคคลากร ตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมิน (รอบ 5 เดือน)

ชื่อหนวยงาน กองสุขภาพระหวางประเทศ

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ



ผลการพัฒนา
วันที่

ไดรับการพัฒนา

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา

รูปแบบ

วิธีการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน

(ผาน/ไมผาน)
ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับที่

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผาน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65

เพิ่มความรู ความปลอดภัยดาน    

 สิ่งสงตรวจรังสีวิทยาและทันตก

รรม

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
การเรียนออนไลนหลักสูตรโควิด-

19 และระบาดวิทยา
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพัฒนาที่เปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

ผานทางออนไลน

ระหวางวันที่ 14 - 

23 ธันวาคม 2564

การเรียนรู ฝกอบรมออนไลน 

หลักสูตรการจัดหาเงินทุกประกัน

สุขภาพและการจัดการบริการทาง

การแพทยจีน-ไทย

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพัฒนาที่เปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน 

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสตร

12-Feb-65
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผาน

4 นางสาวกิตติยา ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5 นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

6 นางสาววราภรณ ขัดทาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ผลการพัฒนา
วันที่

ไดรับการพัฒนา

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา

รูปแบบ

วิธีการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน

(ผาน/ไมผาน)
ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับที่

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65
เพิ่มความรูความเขาใจเรื่องโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65

เพิ่มความรูการทดสอบวัดความรู

พื้นฐาน เรื่องความรูทั่วไปในการ

ใชรถใชถนนดายระบบการทดลอง

สอบทางไกล (Online)

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

ระหวางวันที่ 7 - 8 

ธันวาคม 2564

เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

ดานสารบรรณ
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สขภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม 

2564

เรียนรูการบริหารงานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online

 Self-Learning)

วันที่ 29 มกราคม 

2565

การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค 

Creative Problem Solving
ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online

 Self-Learning)

วันที่ 30 มกราคม 

2565

เทคนิการนําเสนองานวิชาการ 

(Technical Academic 

Presentation)

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online

 Self-Learning)

วันที่ 30 มกราคม 

2565

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสิทธิภาพ (Effective Change

 Agent)

ผาน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

การเรียนรูดวยตนเอง

แบบออนไลน (Online

 Self-Learning)

วันที่ 30 มกราคม 

2565

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 

(English for Communication)

ผาน

นางสาวอัจฉราภรณ พวงบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

8 นายภักดี กลั่นภักดี นักจัดการงานทั่วไป

7



ผลการพัฒนา
วันที่

ไดรับการพัฒนา

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา

รูปแบบ

วิธีการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน

(ผาน/ไมผาน)
ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับที่

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ

 2565

การเพิ่มความรูดานเทคโนโนโลยี

สารสนเทศเบื้อตน (Information

 Technology)

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ

 2565

การเพิ่มพื้นฐานเกี่ยวกับ Google 

Applications
ผาน

การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด

ของหนวยงาน

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

ระหวางวันที่ 

10 - 11 

พฤศจิกายน 2564

เพิ่มความรูในการกําหนดตัวชี้วัด

หนวยงานภายในกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

ผาน

การบริหารเชิงกลยุทธ 

(ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ)

การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

ระหวางวันที่ 

15 - 17 ธันวาคม 

2564

เพิ่มความรูการกําหนด OKP เพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

ระหวางวันที่ 7 - 8 

ธันวาคม 2564

เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดานสาร

บรรณ
ผาน

9 นางสาวศลิษา มหาชน นักจัดการงานทั่วไป

12 นางสาวกรวรรณ โสภี นักวิชาการพัสด

ระหวางวันที่ 7 - 8 

ธันวาคม 2564

ความรูดานงานสารบรรณและ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ผาน10 นางสาวจิรายุ หุนสุวงค นักจัดการงานทั่วไป

11 นายทัตเทพ เมืองวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เขารวมฝกอบรม



ผลการพัฒนา
วันที่

ไดรับการพัฒนา

ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ

ที่ตองไดรับการพัฒนา

รูปแบบ

วิธีการพัฒนา

สรุปผลการประเมิน

(ผาน/ไมผาน)
ชื่อ-สกุล ตําแหนงลําดับที่

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเขาอบรมภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

วันที่ 9 ธันวาคม 

2564

เรียนรูการบริหารงานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพฒนาทเปน

ทางการเปนการอบรม

ภายนอกหนวยงาน

และมีผลการฝกอบรม

ตามหลักสูตร

14-Feb-65

การประเมินวัดความรูความเขาใจ

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

(COVID-19)

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
อบรมระยะสั้นแบบ

ออนไลน
14-Feb-65

การฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

แบบออนไนล (Track Test) 

ความรูพื้นฐาน Google 

Applications

ผาน

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
อบรมระยะสั้นแบบ

ออนไลน
14-Feb-65

หลักสูตรออนไลน IQ Word Up 

Quizzes ระดับสูง
ผาน

14 นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันท นักวิเทศสัมพันธ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

15 นายอัครวัฒน คุมเมือง นักจัดการงานทั่วไป การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

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

12 นางสาวกรวรรณ โสภ นกวชาการพสดุ

13 นางสาวสมกมล เกรัมย นักวิเทศสัมพันธ


	หลัก

