
ล ำดับทีไ ค ำน ำหนຌำชืไอ ชืไอ นำมสกุล ต ำหนงละระดับ หนวยงำน/สังกัด (กรม)

1 ร.อ. จกัรศ  พิทยาคม ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานการขาว กรมการปกครอง
2 นางสาว พิมพ์ธนัชญา  ราษฎร์ดุษดี จຌาพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง
3 นาย สราวธุ หูมวงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
4 นาง รษิกา  คุณาพรสุจริต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน
5 นาง วณิชชา  จติธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
6 นางสาว รวมพร  อินทร์กຌว นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
7 นาย ณัฐพงศ์  ทิพยส์กุลปัญญา นักวชิาการพัฒนาฝีมือรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
8 นาย ธนกร  ท าอิไนกຌว นักวชิาการพัฒนาฝีมือรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
9 วาทีไรຌอยตรีหญิง บรรจง อิทธสิาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
10 นางสาว ชญาณิศ กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
11 นาย ช านาญ ลใกสกุล ช านาญการพิศษ กรมราชทัณฑ์
12 นางสาว พรวเพลิน มาลี นิติกรปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
13 นาง นรมน ศศะนาวนิ นักวชิาการงินละบัญชีช านาญการพิศษ กรมบังคับคดี
14 นางสาว อรจริา ลิๅมทุตินตร นักวชิาการงินละบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี
15 นาง สุมาลี มาด า พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิศษ กรมคุมประพฤติ
16 นางสาว มทินี สงสุวรรณ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ
17 นาง สุมาลี มาด า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมธนารักษ์
18 นางสาว มทินี สงสุวรรณ นักประมินราคาทรัพยสิ์นปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
19 นาย ธนัตถ์  นิพาสพงษ์ นักวชิาการขนสงปฏิบัติการ กรมการขนสงทางบก
20 นางสาว ศศิวรา  ลาหสุรยธนิ นักวชิาการขนสงปฏิบัติการ กรมการขนสงทางบก
21 นางสาว ธญัลักษณ์ กริตาคม นักการขาวช านาญการ ส านักขาวกรองหงชาติ
22 นางสาว ชนิกานต์ กิดทรัพย์ นักการขาวปฎิบัติการ ส านักขาวกรองหงชาติ
23 นาง ดารารัตน์  อินทสภา นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ ส านักลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
24 นางสาว จดิาภา  พวงดอกเมຌ นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ ส านักลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
25 นาง สุกานดา  ตษะสุข นักสืไอสารมวลชนช านาญการพิศษ กรมประชาสัมพันธ์
26 นางสาว นลินทิพย ์ คชาสัมฤทธิ์ นักสืไอสารมวลชนช านาญการ กรมประชาสัมพันธ์
27 นาง ปจติา ดิศกุล ณ อยธุยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ ส านักงาน ก.พ.
28 นางสาว ลักษมีกนิษฐ์  ศุขวฒัน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ.
29 นาง นันทนา บุญสรຌาง นักวชิาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติหงชาติ
30 นางสาว สุภนิดา  สัจจาสัย นักวชิาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติหงชาติ
31 นางสาว ณิชกานต์   วศิิษฐวาณิชย์ นักจดัการงานทัไวเปปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
32 นาย ปาฏิหาริย ์ วรารัตน์ธนาวช นายสัตวพทยป์ฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
33 นางสาว ชลลดา  หรียญอ านวยชัย นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ กรมสงสริมสหกรณ์
34 นางสาว กาญจน์พณิช  ตันสกุล นักวชิาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมสงสริมสหกรณ์
35 นางสาว ทววีรรณ  ปีย่มทอง วศิวกรยธาปฏิบัติการ กรมชลประทาน
36 นางสาว ศศลักษณ์  จนีสมบัติ วศิวกรยธาปฏิบัติการ กรมชลประทาน
37 นาง วรวรรณ  จฑุา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิศษ กรมสุขภาพจติ
38 นาย ชญานนท์  ตຌน฿ส นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจติ
39 นางสาว มินทิรา  สารธริาช ภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา
40 นางสาว พัชรพรรณ ผลบุญ ภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา

ครงกำรพัฒนำ฿หຌสวนรำชกำรสรຌำงระบบพีไลีๅยง (Mentoring Program)

วันทีไ  6 - 8  สิงหำคม 2561

ณ บຌำนอัมพวำรสีอรท์ อนด์ สปำ จังหวัดสมุทรสงครำม



 

 

 

 

ก ำหนดกำร 
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 ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
เปบຌานอัมพวารีสอร์ท อนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ํ์.๏์ – ํํ.์์ น. ชีๅจงวัตถุประสงค์ของครงการ 

 ดย ส านักงาน ก.พ. 
ํํ.์์ – ํ๎.์์ น. พีไลีๅยงละระบบพีไลีๅยงกับการดูลก าลังคนคุณภาพ 

 ดย รศ.ดร.จุฑามาศ  กຌวพิจิตร ละคณะ  
.  – .  น. รบปร ท นอ ห รกล งวน  

ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น. พีไลีๅยงละระบบพีไลีๅยงกับการดูลก าลังคนคุณภาพ ิตอี 
ํ๑.์์ – ํ๑.๏์ น. หลักการละนวคิดการบริหารก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ 

 ดย นางชุติมา  หาญผชิญ รองลขาธิการ ก.พ. 
 ํ๑.๏์ – ํ๒.์์ น.  หลักการละนวคิดระบบพีไลีๅยงส าหรับก าลังคนคุณภาพ฿นภาคราชการ 

  ดย นางสาวอลินี  ธนะวัฒนส์ัจจะสรี ผูຌอ านวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 
ํ๒.์์ – ํ๔.์์ น. กิจกรรมลกปลีไยนประสบการณ์การป็นพีไลีๅยง฿นสวนราชการ 

.  – .  น. รบปร ท นอ ห รเย็น 

ํ๕.์์ – ๎ํ.์์ น. กิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางพีไลีๅยงละนຌองนักรียนทุนรัฐบาล 

วันทีไ ๓  สิงหำคม  ๎๑๒ํ 

 .  – .  น.  รบปร ท นอ ห รเช้   
 ์๕.์์ – ํ๎.์์ น. กรณีศึกษากีไยวกับระบบพีไลีๅยง ิMentoring System) ฿นหนวยงาน

ภาครัฐละอกชน 

 .  – .  น. รบปร ท นอ ห รกล งวน  
ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น. บทบาทของสวนราชการละส านักงาน ก.พ. ฿นการพัฒนาระบบพีไลีๅยง 
ํ๒.์์ – ํ๔.์์ น. ปัญหาละอุปสรรคของระบบพีไลีๅยง 

.  – .  น. รบปร ท นอ ห รเย็น 

ํ๕.์์ – ๎ํ.์์ น. การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 



 

 

๒ 

 

 

 

วันทีไ ๔ สิงหำคม  ๎๑๒ํ 

 .  – .  น.  รบปร ท นอ ห รเช้   
 ์๕.์์ – ํ๎.์์ น. การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย 

 .  – .  น. รบปร ท นอ ห รกล งวน  
ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น. การออกบบระบบพีไลีๅยง฿นบริบทราชการเทย   
ํ๑.์์ น. ดินทางกลับส านักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี 

 

 

*หมายหตุ*  ํ. รับประทานอาหารวางวลา ํ์.๏์ - ํ์.๐๑ น. ละ ํ๐.๏์ - ํ๐.๐๑ น. 
๎. ก าหนดการอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม 

๏. กรณีที่มีคา฿ชຌจาย฿นการดินทางจากตางจงัหวัดมายังส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ฿หຌจຌาหนຌาที่
บิกจายจากตຌนสงักัด ตามระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการบิกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ พ.ศ. ๎๑๑์ 

 

 

 

 


