ครงกำรพัฒนำ฿หຌสวนรำชกำรสรຌำงระบบพีไ ลีๅยง (Mentoring Program)
วันทีไ 6 - 8 สิงหำคม 2561
ณ บຌำนอัมพวำรีสอร์ท อนด์ สปำ จังหวัดสมุทรสงครำม
ลำดับทีไ คำนำหนຌำชือไ
1 ร.อ.
2 นางสาว
3 นาย
4 นาง
5 นาง
6 นางสาว
7 นาย
8 นาย
9 วาทีไรຌอยตรีหญิง
10 นางสาว
11 นาย
12 นางสาว
13 นาง
14 นางสาว
15 นาง
16 นางสาว
17 นาง
18 นางสาว
19 นาย
20 นางสาว
21 นางสาว
22 นางสาว
23 นาง
24 นางสาว
25 นาง
26 นางสาว
27 นาง
28 นางสาว
29 นาง
30 นางสาว
31 นางสาว
32 นาย
33 นางสาว
34 นางสาว
35 นางสาว
36 นางสาว
37 นาง
38 นาย
39 นางสาว
40 นางสาว

ชือไ
จักรศ
พิมพ์ธนัชญา
สราวุธ
รษิกา
วณิชชา
รวมพร
ณัฐพงศ์
ธนกร
บรรจง
ชญาณิศ
ชานาญ
พรวเพลิน
นรมน
อรจิรา
สุมาลี
มทินี
สุมาลี
มทินี
ธนัตถ์
ศศิวรา
ธัญลักษณ์
ชนิกานต์
ดารารัตน์
จิดาภา
สุกานดา
นลินทิพย์
ปจิตา
ลักษมีกนิษฐ์
นันทนา
สุภนิดา
ณิชกานต์
ปาฏิหาริย์
ชลลดา
กาญจน์พณิช
ทวีวรรณ
ศศลักษณ์
วรวรรณ
ชญานนท์
มินทิรา
พัชรพรรณ

นำมสกุล
พิทยาคม
ราษฎร์ดุษดี
หูมวงค์
คุณาพรสุจริต
จิตธรรมมา
อินทร์กຌว
ทิพย์สกุลปัญญา
ทาอิไนกຌว
อิทธิสาร
กิจคุณธรรม
ลใกสกุล
มาลี
ศศะนาวิน
ลิๅมทุตินตร
มาดา
สงสุวรรณ
มาดา
สงสุวรรณ
นิพาสพงษ์
ลาหสุรยธิน
กริตาคม
กิดทรัพย์
อินทสภา
พวงดอกเมຌ
ตษะสุข
คชาสัมฤทธิ์
ดิศกุล ณ อยุธยา
ศุขวัฒน์
บุญสรຌาง
สัจจาสัย
วิศิษฐวาณิชย์
วรารัตน์ธนาวช
หรียญอานวยชัย
ตันสกุล
ปีย่ มทอง
จีนสมบัติ
จุฑา
ตຌน฿ส
สารธิราช
ผลบุญ

ตำหนงละระดับ
ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานการขาว
จຌาพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือรงงานปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ชานาญการพิศษ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการงินละบัญชีชานาญการพิศษ
นักวิชาการงินละบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิศษ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักประมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ
นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ
นักการขาวชานาญการ
นักการขาวปฎิบัติการ
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการพิศษ
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ
นักสืไอสารมวลชนชานาญการพิศษ
นักสืไอสารมวลชนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักจัดการงานทัไวเปปฏิบัติการ
นายสัตวพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วิศวกรยธาปฏิบัติการ
วิศวกรยธาปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ภสัชกรปฏิบัติการ
ภสัชกรปฏิบัติการ

หนวยงำน/สังกัด (กรม)
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
สานักขาวกรองหงชาติ
สานักขาวกรองหงชาติ
สานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
สานักงานสถิติหงชาติ
สานักงานสถิติหงชาติ
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมสงสริมสหกรณ์
กรมสงสริมสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎

กำหนดกำร
ครงกำรพัฒนำ฿หຌสวนรำชกำรสรຌำงระบบพีไลีๅยง ิMentoring Program)
วันทีไ ๒-๔ สิงหำคม ๎๑๒ํ
ณ บຌำนอัมพวำรีสอร์ท อนด์ สปำ จังหวัดสมุทรสงครำม
------------------------วันทีไ ๒ สิงหำคม ๎๑๒ํ
์๓.๏์ – ์๔.์์ น. ผูຌขຌารวมครงการลงทะบียน ณ อาคารหลังพระรูปรัชกาลทีไ ๓
์๔.์์ – ํ์.๏์ น. ออกดินทางจาก สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เปบຌานอัมพวารีสอร์ท อนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
ํ์.๏์ – ํํ.์์ น. ชีๅจงวัตถุประสงค์ของครงการ
ดย สานักงาน ก.พ.
ํํ.์์ – ํ๎.์์ น. พีไลีๅยงละระบบพีไลีๅยงกับการดูลกาลังคนคุณภาพ
ดย รศ.ดร.จุฑามาศ กຌวพิจิตร ละคณะ
. – . น. รบปร ท นอ ห รกล งวน
ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น. พีไลีๅยงละระบบพีไลีๅยงกับการดูลกาลังคนคุณภาพ ิตอี
ํ๑.์์ – ํ๑.๏์ น. หลักการละนวคิดการบริหารกาลังคนคุณภาพของภาคราชการ
ดย นางชุติมา หาญผชิญ รองลขาธิการ ก.พ.
ํ๑.๏์ – ํ๒.์์ น. หลักการละนวคิดระบบพีไลีๅยงสาหรับกาลังคนคุณภาพ฿นภาคราชการ
ดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะสรี ผูຌอานวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง
ํ๒.์์ – ํ๔.์์ น. กิจกรรมลกปลีไยนประสบการณ์การป็นพีไลีๅยง฿นสวนราชการ
. – . น. รบปร ท นอ ห รเย็น
ํ๕.์์ – ๎ํ.์์ น. กิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางพีไลีๅยงละนຌองนักรียนทุนรัฐบาล
วันทีไ ๓ สิงหำคม ๎๑๒ํ
. – . น.
์๕.์์ – ํ๎.์์ น.
. – . น.
ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น.
ํ๒.์์ – ํ๔.์์ น.
. – . น.
ํ๕.์์ – ๎ํ.์์ น.

รบปร ท นอ ห รเช้
กรณีศึกษากีไยวกับระบบพีไลีๅยง ิMentoring System) ฿นหนวยงาน
ภาครัฐละอกชน
รบปร ท นอ ห รกล งวน
บทบาทของสวนราชการละสานักงาน ก.พ. ฿นการพัฒนาระบบพีไลีๅยง
ปัญหาละอุปสรรคของระบบพีไลีๅยง
รบปร ท นอ ห รเย็น
การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย

๒

วันทีไ ๔ สิงหำคม ๎๑๒ํ
. – . น.
์๕.์์ – ํ๎.์์ น.
. – . น.
ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น.
ํ๑.์์ น.
*หมายหตุ*

รบปร ท นอ ห รเช้
การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย
รบปร ท นอ ห รกล งวน
การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย
ดินทางกลับสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ํ. รับประทานอาหารวางวลา ํ์.๏์ - ํ์.๐๑ น. ละ ํ๐.๏์ - ํ๐.๐๑ น.
๎. กาหนดการอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม
๏. กรณีที่มีคา฿ชຌจาย฿นการดินทางจากตางจังหวัดมายังสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ฿หຌจຌาหนຌาที่
บิกจายจากตຌนสังกัด ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการบิกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ พ.ศ. ๎๑๑์

