


ลําดับที่ ส่วนราชการ

1 กรมธนารักษ์

2 กรมบัญชีกลาง

3 กรมสรรพสามิต

4 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

6 กรมศลุกากร

7 กรมสรรพากร

8 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

9 กรมกิจการผู้สูงอายุ

10 สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

11 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

12 กรมชลประทาน

13 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

14 กรมปศุสัตว์

15 กรมการข้าว

16 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

17 กรมหม่อนไหม

18 กรมการขนส่งทางบก

19 กรมเจ้าท่า

20 กรมทางหลวง

21 กรมทางหลวงชนบท

22 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

23 กรมอุตุนิยมวิทยา

24 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

25 กรมควบคุมมลพิษ

26 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

27 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รายชื่อส่วนราชการตามแนบ



29 กรมธุรกิจพลังงาน

30 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

31 กรมการปกครอง

32 กรมท่ีดิน

33 กรมโยธาธิการและผังเมือง

34 กรมการพัฒนาชุมชน

35 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

36 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

37 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

38 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

39 สํานักงานประกันสังคม

40 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

41 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

42 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

43 กรมอนามัย

44 กรมควบคุมโรค

45 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

46 กรมการแพทย์

47 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

48 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

49 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

50 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

51 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

52 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

53 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

54 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

55 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

56 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

57 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

58 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



59 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ส่วนราชการ รุ่นท่ี

1 นายกันตวัฒน์  สุวรรณเลขา เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กรมธนารักษ์ 16

2 นางสาวคนางค ์ เกิดจำรูญ นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง 16

3 นายปริเศษ  รัตนภิรมย์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 16

4 นายสันทัด  สิริเหมกุล นักวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพสามิต 16

5 นางสาวชลธิชา  ชัยสุทธิวงศ์ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 16

6 นายภูวดล  ตรีเมฆ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16

7 นางสาวนันทกาล  จูฮุ้ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16

8 นางสาวภาวิ  สังขมณี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16

9 นายวินิจ  ร่วมพงษ์พัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 16

10 นายศรัณย์วุฒิ  ตรรกพงศ์ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 16

11 นางสาวศิรดา  จันศิริ เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 16

12 นายภัทร  จารุวัฒนมงคล เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 16

13 นางสาวศิริญา  วงษ์ทิพย์ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 16

14 นางสาวกมลณชิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นิติกรชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 16

15 นางสาวสุวรรณา  บัวซ้อน นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 16

16 นางสาวกุลนรี  ฤทธิ์แดง นักวิชาการศลุกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 16

17 นางสาววรารัตน์  เกตุสำเภา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ กรมศลุกากร 16

18 นางสาวอภันสิตางศุ์  ล้ำเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ 16

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๖ และรุ่นที่ ๑๕ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



19 นางสาวชัชวรรณ  มั่นไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 16

20 นางสาวธัญรดา  เลิศลักษณาพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

16

21 นายธนัท  โสมวดี นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน 16

22 นางสาวสุจิตตา  รักษ์วงศ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16

23 นางสาวณัฏฐณชิา ประยูรวิวัฒน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ 16

24 นางสาวณภัทร  ประเสริฐสุวรรณ เศรษฐกรปฏิบัติการ กรมการข้าว 16

25 นางสาวบุษยา  ส่งสุข นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16

26 นางสาวนิรมล   แก้วกัลยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16

27 นางสาวพรพรรณ  ปะทาเส นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16

28 นางสาวรัตนาพร  แก้วขอนแก่น นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16

29 นายณัฐพล  ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 16

30 นายสุรเดช  ธีระกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการกรมหม่อนไหม 16

31 นางสาวศุจินทรา  ปานเจริญ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 16

32 นางสาวธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 16

33 นายแทนชนก   กลั่นทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 16

34 นายธีร์รัชช์  อำพันทองปภากุล นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมเจ้าท่า 16

35 นายเปรมวุฒิ  จันทร์ธนวงษ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวง 16

36 นายตฤณวรรษ  ปานสอน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง 16

37 นางสาวณณิชา   ศภุางค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง 16



38 นายทวีพงษ์  สุขสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท 16

39 นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทางหลวงชนบท 16

40 นายวรัญญู  พันธ์กระวี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท 16

41 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 16

42 นายพงศ์ชนิศ  นาคัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 16

43 นางสาวธีรนุช  เหลืองเช็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 16

44 นายณภัทร  กิตติวงศ์โสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 16

45 นางสาวนิภาธร  กิจพณิชยกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา 16

46 นายนาวิน  เสริมสุข นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา 16

47 นายบุญชัย  เทพยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา 16

48 นางสาวไพลิน  สังข์ขาว นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา 16

49 นายปิยคุณ  นพคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 16

50 นางสาวจิณห์จุฑา  กันตะสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 16

51 นายอิทธิพล  พ่ออามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ 16

52 นางสาวพิชญา  อนันตวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ 16

53 นางสาวรติวรรณ  ผาดไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ 16

54 นางสาวกาญจน์สุมาต์  บุรพผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 16

55 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศิริมงคล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 16

56 นางสาวนิชนันท์  ทองเด็จ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16

57 นายดิฐ  เลขะกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16



58 นางสาวสุทิศา  ลุ่มบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16

59 นางสาวจิรฎา  จอมพุทธางกูร วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16

60 นางสาวอรณญัช์  อริยฤทธิ์ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16

61 นายธนศร  ธนวิบูลย์ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16

62 นายปวี  กีรติยะอังกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน 16

63 นายวัชรินทร์  พาจิตต์เย็น วิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 16

64 นางสาวสุกัญญา  นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 16

65 นายโปรดปราน  อันตะยา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง 16

66 นายนนทภพ  เจริญขวัญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กรมการปกครอง 16

67 นายปฐวี  กาญจนอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการปกครอง 16

68 นางสาวเมทิกา  มีทรัพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมที่ดิน 16

69 นางกนกวรรณ  สุรเสรีวงษ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 16

70 นางสาวฉัตราภรณ์  ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 16

71 นายศุภณัฐ  แก้วเล็ก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 16

72 นางสาวชญาณิศ  กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 16

73 นางสาวพิณผกา  สุคชเดช นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 16

74 นายธิมาลย์มาส  คล้ายศรีธำรง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 16

75 นางสาวนัทธมน  เพชรกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 16

76 นางสาวพรนิภา  จิระกิตติดุลย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม 16

77 นางสาวทยาพร  รอดสาย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 16



78 นางสาวปริยาภา  อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 16

79 นางสาวเจนจิรา  อังศสุิงห์ เภสัชกรปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16

80 นางสาวรัชนีกร  มณีศริิ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมควบคุมโรค 16

81 นายกรรภิรมย์  เลิศบำรุงชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

82 นางสาวชมพูนุท  นุตสถาปนา เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

83 นางสาวภิทรากรณ ์ ศรีมงคล เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

84 นางสาวญาณิต  หาญทวีทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

85 นางสาวสวนันท์  ทองหยู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

86 นางสาวพิลาศลักษณ์  อัครชลานนท์ เภสัชกรชํานาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16

87 นางฌานิยา  เทพนม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรมการแพทย์ 16

88 นางสาววาวแวว  ว่องเอกลักษณ์ นักกายอุปกรณช์ำนาญการ กรมการแพทย์ 16

89 นางสาวยุภาภรณ์  กลิ่นกลัด นักกายภาพบําบัดชํานาญการ กรมการแพทย์ 16

90 นายไพโรจน์  โอสถาภิรัตน์ เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

91 นางสาวณัฐศศิญา  นาคบุรี เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

92 นางสาวพัชรพรรณ  ผลบุญ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

93 นางสาววิทยรัตน์  แดงใหญ่ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

94 นางสาวสิริมา  ปุณณนิท์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

95 นางสาวพรกนก  จันทร์ขำ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

96 นายวิศษิฎ์  วิญญรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16

97 นายรัชกร  แก้วเปรมกุศล นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16



98 นางสาววิชญ์ฐิตา  ปานเนาว์ วิศวกรปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16

99 นายพัลลภ  วุฒิไตรมงคล มัณฑนากรปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16

100 นายชัยพร  ดิลกานนท์ วิศวกรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 16

101 นางสาววัลลภา  พุกกิริยา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16

102 นางสุปราณี  โกรเทกู๊ท นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16

103 นางสาวกรองธรรม  นวลงาม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16

104 นางสาวอภิชญา  แซ่ก้วง นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16

105 นางสาวนิสกา  ม่วงพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 16

106 นางสาวประวีรา  โพธิสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 16

107 นางสาววรรษมน  จันทร์สำอางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 16

108 นายอภิวัฒน์  วัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

109 นางสาวเพ็ญพธู  ภักดีบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

110 นางสาวศศกิานต์  บุญคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

111 นายอินทัช  อัคนิวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

112 นายกฤชสร  จารุพศิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

113 นางสาวสุดาวดี  ทวีไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

114 นายญาณิ  พายัพสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

115 นางสาวบุญทวี  เทียมวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

116 นายนบโพธิ์  พโยมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16

117 นางสาวชนม์มาศ  สุขพัฒน์วรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 16



118 นางสาวปรียา  อรุณพูลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ16

119 นางสาวประวีณา  ฤกษ์จรัล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 16

120 นางสาวธิติพร  ยงชัยหิรัญ เศรษฐกรชํานาญการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 15

121 นางสาวนันทกา  แก้วประจุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 15

122 นายปรียวิศว์  พริ้งศุลกะ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 15

123 นางสาวญาณัฎฐา  อักษรนํา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 15

124 นางสาวศุภรัตน์  เลี้ยงบำรุง นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ กรมสรรพากร 15

125 นายวิทวัส  วิริยะบัญชา เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15

126 นางสาวสุวิชชา  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย 15

127 นางสาวนรีนาถ กาญจนเจตนี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมหม่อนไหม 15

128 นางสาวฐิติกานต์  จิรกิตติสุนทร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ 15

129 นางสาวศาตพร  ศรีดาวทอง วิศวกรชํานาญการ กรมธุรกิจพลังงาน 15

130 นางสาวศุภรัสม์ิ ศักดาพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 15

131 นางสาวจิดาภา  วงศ์สัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 15

132 นางสาวชญานันทน์  ฉัตรมาศ นิติกรชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม 15

133 นายบุญญวัฒน์  ขุนอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 15

134 นายวันเฉลิม  คงเกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15

135 นางสาวณัฐนรี  เก้าเอ้ียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 15



เอกสารแนบ ๑ 

Module หัวข้อกิจกรรม กําหนดการ วิทยากร

1 1.1 กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี 6 ชั่วโมง 17 พ.ย. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

1.2 นำเสนอผลกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดี 6 ชั่วโมง 18 พ.ย. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

2 2.1  พัฒนา Profrssional Skills 1 6 ชั่วโมง  Innovation with Data Analytics and Visualization14 ต.ค. 64 DEPA

2.2 พัฒนา Profrssional Skills  2 6 ชั่วโมง 21 ต.ค. 64 DEPA

2.3 พัฒนา Profrssional Skills 3  6 ชั่วโมง 28 ต.ค. 64 DEPA

3 3.1 พัฒนา  Competency Development 1 6 ชั่วโมง (Strategic Driven & Holistic View) 6 ต.ค. 64 รศ.ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ

3.2 พัฒนา  Competency Development  2 6 ชั่วโมง  (Leader and Teamwork) 7 ต.ค. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

3.3 พัฒนา  Competency Development 3  6 ชั่วโมง (Interpersonal Agility: Growth 

Mindset)

8 ต.ค. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

4 4.1 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง 6 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1) 16 ก.ย. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง 6 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2) + 

ให้โจทย์การศกึษาดูงาน

21 ก.ย. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

5 5.1 การจัดกิจกรรมการรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการทำงานในระดับสากล จากองค์กรระหว่าง

ประเทศ จํานวน 6 ชั่วโมง

20 ก.ย. 64 UN/รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

5.2 พัฒนาเทคนิค การนําเสนอ 6 ชั่วโมง 1 ธ.ค. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ตารางกำหนดการสรุปการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๖ 

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (1/2)



Module หัวข้อกิจกรรม กําหนดการ วิทยากร

5.3 Pitching วันที่ 1 + เครือข่าย 16 ธ.ค. 64

5.4 Pitching วันที่ 2  + เครือข่าย 17 ธ.ค. 64

ให้คำปรึกษา 6.1 ให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 6 ชั่วโมง 27 ต.ค. 64

6.2 ให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 6 ชั่วโมง 9 ธ.ค. 64

กิจกรรมเครอืข่าย7.1 กิจกรรมเครอืข่าย 3 ชั่วโมง 16 ธ.ค. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

7.2 กิจกรรมเครอืข่าย 3 ชั่วโมง 17 ธ.ค. 64 รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

หมายเหตุ กำหนดการและรายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร/รศ.ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ

/รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม/ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษ

ชนะ + Specilist

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร/รศ.ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ

/รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม/ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ

ตารางกำหนดการสรุปการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๖ 

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (2/2)



 
 

ก ำหนดกำร 
Module ที่ ๑: กำรเสริมสร้ำงและปรับทัศนคติ 

กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและกำรอุทิศตนในกำรท ำงำนเพื่อสังคมบนพื้นฐำนของจิตสำธำรณะ  
(Public Attitudes/ Public Mindset) ผ่ำนรูปแบบส่ือออนไลน์ 

วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ 
------------------------- 

วันที่ ๑๗  พฤศจิกำยน    ๒๕๖๔  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 วิทยากร: ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานภาครัฐ 
    วิทยากร: ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบริหารจัดงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค 
    วิทยากร: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาชุมชนตามบริบทพ้ืนที่ 
    วิทยากร: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การน าหลักการเป็นข้าราชการที่ดีและการอุทิศตนในการท างานเพ่ือสังคม 
  บนพื้นฐานของจิตสาธารณะมาปรับใช้ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
  ผู้อ านวยการหลักสูตรภาวะผู้น า การจัดการและนวัตกรรม  
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การน าเสนอโครงการที่สะท้อนหลักการเป็นข้าราชการที่ดีและการอุทิศตนใน

การท างานเพ่ือสังคมบนพ้ืนฐานของจิตสาธารณะ จ านวน ๑๐ กลุ่ม 
   
*หมายเหตุ*  ๑. พักเบรคเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

๒. ก าหนดการและรายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 

ก ำหนดกำร 
Module ที่ ๒: กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรปฏิบัติงำน (Professional Skills) 

วันที่ ๑๔, ๒๑ และ ๒๘ ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
------------------------- 

วันที่ ๑๔  ตุลำคม   ๒๕๖๔  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  Digital transformation โดยมีหัวข้อต่อไปนี้  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตัล  

- ทักษะการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
- ทักษะด้านความคิดเชิงระบบเพ่ือการบริหารจัดการโครงการด้านดิจิตัล 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Data analytics  โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ 
    - หลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการข้อมูลและ 
    วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
- การท าความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและการสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูล 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

วันที่ ๒๑  ตุลำคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

 ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูล 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

วันที่ ๒๘  ตุลำคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการน าข้อมูลไปใช้พัฒนาโครงการภาครัฐ 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

 ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลในบริบทภาครัฐ 
วิทยากร: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) 

 
   
*หมายเหตุ*  ๑. พักเบรคเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

๒. ก าหนดการและรายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 

ก ำหนดกำร 
Module ที่ ๓: กำรพัฒนำสมรรถนะ (Competency Development) 

วันที่ ๖ – ๘ ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
------------------------- 

วันที่ ๖  ตุลำคม  ๒๕๖๔  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ทักษะด้านกลยุทธ์และการมองภาพองค์รวม โดยมีหัวข้อต่อไปนี้  
   - การวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  

- วิเคราะห์สภาวะการปฏิบัติงานในพ้ืนที่/หน่วยงาน  
- การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 
วิทยากร: รศ.ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
- วิเคราะห์สภาวะการปฏิบัติงานในพื้นท่ี/หน่วยงาน  
- การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 
วิทยากร: รศ.ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ 

วันที่ ๗  ตุลำคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะด้านภาวะผู้น าและการบริหารทีม  โดยมีหัวข้อต่อไปนี้ 
- การเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ 
- การเข้าใจบทบาทของผู้น า และการเข้าใจผู้คน 
วิทยากร: รศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 

 ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - การกระตุ้น จูงใจ ผู้คนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
  - การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 

วิทยากร: รศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
วันที่ ๙  ตุลำคม ๒๕๖๔ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาทักษะด้าน Growth Mindset ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- ความหมายและความส าคัญของ Growth Mindset 
  - ประเภทของ Mindset 
  - ตัวอย่างของ Mindset 
  - Mindset ที่พึงประสงค์ของข้าราชการนอนาคต 
  - การพัฒนา Employee Work Passion 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  กระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทัศนคติและกรอบแนวคิดในการท างาน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อันจะน าไปสู่ 

การพัฒนางาน 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร: รศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 
 
   
*หมายเหตุ*  ๑. พักเบรคเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

๒. ก าหนดการและรายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 

กำหนดการกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะจากการบริหารจัดการโครงการ  
(Project Management) ผ่านรูปแบบส่ือออนไลน์ 

วันที่ ๑๖ และ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 
------------------------- 

วันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๔  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 โดย นางชุติมา หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ 
 สำนักงาน ก.พ. 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้ด้านการบริหารจัดโครงการ (Project Management) 

วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
๑) การทำแนวคิดการจัดทำโครงการ  
๒) ความแตกต่างของงานประจำและการทำโครงการ   
๓) ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการ  
๔) วงจรชีวิตของโครงการ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรู้ด้านการบริหารจัดโครงการ (Project Management)  
วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
๑) การประเมินโครงการด้วยแนวทางต่าง ๆ  
๒) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับโครงการ/กิจกรรม 
๓) PMBOX สำหรับการบริหารจัดการโครงการ 
๔) กรณีศึกษาการทำโครงการในภาครัฐ  
๕) ทักษะในการบริหารโครงการ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้และทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 
  วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
  ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม  
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
    ๑) ความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม 

๒) กรณีศึกษาของการการคิดเชิงนวัตกรรม   
๓) กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม  

 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ความรู้และทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 
  วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
  ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม  
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
    ๑) การฝึกปฏิบัติในการคิดเชิงนวัตกรรม 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แนวทางการศึกษาดูงานในส่วนราชการ/องค์กรเอกชน/ภาคประชาชนที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการ  

 
*หมายเหตุ*  ๑. พักเบรคเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 



 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมรับฟังกำรบรรยำยและศึกษำดูงำน ณ องค์กำรสหประชำชำติ ประจ ำประเทศไทย 
ผ่ำนรูปแบบส่ือออนไลน์ 

วันที่ ๒๐ กันยำยน  ๒๕๖๔ 
------------------------- 

วันที่ ๒๐ กันยำยน  ๒๕๖๔  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ บทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยน และการถามตอบประเด็นข้อสงสัยจากผู้แทนองค์การ
สหประชาชาติ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และประเด็นที่น่าใจในเกี่ยวกับ 
 บทบาทในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ เพื่อ 
 ช่วยในประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน ผ่านแผนงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
 (United Nations Development Programme – UNDP)  
 จากตัวแทน UNDP พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ 
 การท างานในระดับสากล 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การน าประสบการณ์การท างานในระดับสากล มาปรับใช้ในการพัฒนา 

  ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
วิทยากร: รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  
ผู้อ านวยการหลักสูตรภาวะผู้น า การจัดการและนวัตกรรม  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 
*หมายเหตุ*  ๑. พักเบรคเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

๒. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 
 

ก ำหนดกำร 
Module ที่ ๕: กำรฝึกปฏิบัติจริงในกำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพต่อหน้ำคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผ่ำนระบบออนไลน์ 
วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวำคม  ๒๕๖๔ 

------------------------- 
วันที่ ๑๖  ธันวำคม  ๒๕๖๔  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดและชี้แจงก าหนดการรวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการน าเสนอ 

โครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีโดยใช้ระยะเวลาในการน าเสนอ 
กลุ่มละ ๗ นาที และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น ๒๐ นาท ี

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน  
๑๐.๕๕ – ๑๑.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม  
๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๕ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๕.๔๐ – ๑๕.๕๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๑๕.๕๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 

 
*หมายเหตุ*  ก าหนดการและล าดับการน าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
 
 
วันที่ ๑๗  ธันวำคม  ๒๕๖๔  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทดสอบการเข้าระบบซูม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดและชี้แจงก าหนดการรวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการน าเสนอ 

โครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีโดยใช้ระยะเวลาในการน าเสนอ 
กลุ่มละ ๗ นาที และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น ๒๐ นาท ี

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๕ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
   ระบบโลจิสติกส์  
๑๐.๕๕ – ๑๑.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ 
   เศรษฐกิจ 
๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๕ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 
๑๕.๔๐ – ๑๕.๕๐ น. น าเสนอโครงการโดย กลุ่ม ๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ 

การพัฒนา 
๑๕.๕๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอข้อคิดเห็น 

 
*หมายเหตุ*  ก าหนดการและล าดับการน าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 

 


