
รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในรายการอบรมที่ 3 Education, Labour and Talent Policies (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

๑. ดร.นภาภร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง 

๒. นายรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัย หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๓. ดร.สุชญา สังข์จรูญ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

๔. ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

๕. นางวีรนุช สุขสว่าง หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๖. นายพสธร คงเถลิงศิริวัฒนา นิติกรชำนาญการ 

๗. นายณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ  

๘. นางสาวริญญาภัทร์ ลิมป์ธนกิตติ์ นิติกรชำนาญการ  

๙. นางสาวยศวดี ทาลีราช นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 

๑๐. นางสาวสุทธิกานต์ คงมี วิทยากรชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๑. นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

๑๒. นายเอกชัย เขื่อนมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๓. นางสาวปุณิกา พลอัมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๔. นางสาวถิรประภา รัตนโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

๑๕. นางสาวสุดาพร ฉัตรปิยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

 

 

/กรมสุขภาพจิต...  



๒ 
 

กรมสุขภาพจิต 

๑๖.  นางสาวกาญจนา หัตถสิน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  

๑๗. นางสาวอาภาวรรณ พลายชุ่ม เภสัชกรชำนาญการ  

๑๘.  นางชุติกาญจน์ ทองสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

๑๙.  นางสาวสุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ เภสัชกรชำนาญการ 

๒๐. นางสาวภิญญดา ทันวัน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๒๑. นางสาวโชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

๒๒. นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา 

๒๓. นางสาวโรจนา วิโรจน์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดอ่างทอง 

๒๔. นางสาวดิษยา มีเพียร  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ 

๒๕.  นางสาวอัญชลี อรามรุญ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

 

************************** 

หมายเหตุ  ๑. รายชื ่อส ่วนราชการเร ียงตามลำดับก่อนหลังในการส่งเอกสารมายังสำนักงาน ก.พ.   

(First Come First Serve)  และรายชื่อข้าราชการเรียงตามลำดับที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

 ๒. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๒๔๑-๒๔๔  

และ ๒๔๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ

อบรมที ่  ๓ Education, Labour and Talent Policies ท ี ่ส ่งไปย ังส ่วนราชการต้นส ังก ัดของ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ



 

กำหนดการช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครฐัเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง 

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖  

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  

ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting ID : 933 4827 7419 Passcode : 436919)  

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงภาพรวม และวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง   

   โดย  ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง  

 ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. รายละเอียดโครงการฯ และหลักสูตรฝึกอบรม 
     - กรอบหลักสูตร  

- กำหนดการฝึกอบรม ระยะที่ ๑ รูปแบบออนไลน์ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) 
- แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกอบรม ระยะที่ ๑ รูปแบบออนไลน์  
- การนำเสนอโครงการกลุ่มในการอบรมระยะท่ี ๑ 
 โดยผู้แทนจาก Nanyang Technological University 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. รายละเอียดเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
- เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
   (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง) 
- แนวทางในการคัดเลือกผู ้ผ่านการฝึกอบรมเพื ่อรับทุนฝึกอบรม ระยะที่ ๒  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
- เงื่อนไขและรูปแบบการติดตามผลการฝึกอบรมทั้ง ๒ ระยะ            

   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนรัฐบาล 
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนรัฐบาลและสัญญาทุนรัฐบาล  
    โดย วิทยากรจากศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.     

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. ถาม - ตอบ  

*********************************** 



 
 

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครฐัสมรรถนะสูง 

(Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในรายการอบรมที่ ๓ Education, Labour and Talent Policies 

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กับส่วนราชการ และ
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat Co-Sharing Theme ๓ 
Education, Labour and Talent Policies ที่  
 
 
 
 
 
 
โดยขอความร่วมมือใช้รูปที่แสดงใบหน้าชัดเจน พร้อมกำหนดชื่อ
ก่อนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ดังนี้  
ลำดับตามประกาศ_ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_ส่วนราชการ (ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ) เช่น ลำดับที่ 50. ชื่อปาณพร สังกัดสำนักงาน 
ก.พ. ให้กำหนดชื่อ 50_Panaporn_OCSC  

ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๒ ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลใน 
Google form ที่  
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๓ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองที่ได้รับคัดเลือกเข้า
โครงการฯ เพ่ิมเติมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีท่ีมผีู้ผ่านการ
คัดเลือกยืนยันไมเ่ข้าร่วมโครงการฯ ) 

ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๔ ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐ
สมรรถนะสูง ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 



 
 

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๕ การฝึกอบรมออนไลน์ ระยะที่ ๑ (๑๐ วัน)   ๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  

๖  ผู้เข้ารับการอบรมระยะที่ ๑ จะต้องจัดทำผลงาน ดังต่อไปนี้  

๑) หลังจากการอบรม ๓ เดือน เผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมในระยะที่ ๑ ให้ข้าราชการหรือบุคลากรภายใน 
ส่วนราชการในรูปแบบการประชุม การสัมมนา หรือการบรรยาย 
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

๒) หลังจากการอบรม ๖ เดือน จัดส่งรายงาน Action 
Plan โดยรายงานความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในส่วนของ
งานที่ท่านรับผิดชอบโดยการนำเอาความรู ้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้  

โดยต้องมีภาพประกอบและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่  

 

  

 

 

ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 

 

ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ 

๗ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (กลุ่มที่ ๑) 

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๘ ผู้มีสิทธิได้รับทุนทำสัญญารับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 

๙ สำนักงาน ก.พ. แจ้งส่วนราชการ ดำเนินการอนุมัติให้ข้าราชการ
ไปฝึกอบรม ระยะที่ ๒ 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 

๑๐ การฝึกอบรม ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ด้วยทุนรัฐบาล) 
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
๑๐ อันดับแรก   
กลุ่มท่ี ๑ จำนวน ๒๕ คน (จาก ๕ หน่วยงาน) 
กลุ่มท่ี ๒ จำนวน ๒๕ คน (จาก ๕ หน่วยงาน) 

 

 

๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖  

****************************** 


