
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี2564 

ศูนยส์่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรอื ศ.ศ.ป. ไดร้บัอนุมตัิแผนการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ในคราวการประชุมครัง้ที่ 213-1/2564 เมื่อวนัจนัทร์ที ่                
11มกราคม 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดบัองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ( 4.1 การบริหาร
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ยกระดบัความเป็นมอือาชพี) ในปี 2564 ศ.ศป. ไดด้ าเนินโครงการกจิกรรม ดงัน้ี

ที่ วันเดือนปี การอบรม ผู้เข้าอบรม

1 7 ตุลาคม 
ถึง 

25 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0
“Lawyers’Enjanced Agility Program 
(LEAP 4.0)” รุ่นที่ 1
ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์สาธร กรุงเทพฯ

นายราวิน  ไชยทิพย์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร

2 24 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร Personal Data Protection     
Act-PDPA#3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
ฟอร์จูน

1. นางสาวรัตนา  ปั้นงาม 
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีฯ
2. นายคณวัฒน์  เจริญหิรัญ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อแลพัสดุ

3 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง 
(ขั้น Advance) COSO ERM 2017 
ณ ห้อง The Chamber ชั้น B โรงแรม S31 
ถนนสุขุมวิท 31 

นางศิภาภัฎฐ์ ทินภัทรนวลใหม่
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ รักษาการ
ผู้จัดการสายงานยุทธศาสตร์

4 15-16 ธันวาคม 2563 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐ
อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ 

นายคณวัฒน์  เจริญหิรัญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อแลพัสดุ

5 23 ม.ค-27 ก.พ. 2564 Digital Marketing Specialist Certification
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

นางสาวชุติกาญจน์ เปลี่ยนโชติ

6 26-28 มกราคม 2564 ถ่ายทอดความรู้การประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ดงัน้ี  



ที่ วันเดือนปี การอบรม ผู้เข้าอบรม

7 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เทคนิคการเขียนและใช้ระเบียบภายใน
หน่วยงานส าหรับผู้บริหารภาครัฐ
ณ  ห้องสยามบอลรูม ชั้น 2
โรงแรมLan caster  Bangkok  
ถนนเพชรบุรี กรุงเทพ

นายราวิน ไชยทิพย์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร

8 6 - 7 มีนาคม 2564 หลักสูตร การพัฒนาทักษะกระบวนการ
จัดท างบประมาณการจัดท างบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและ
กรณีศึกษา รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

นางสาวอนงนุช  ทรงอารมย์
เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบริหารองค์ความรู้ และ
นิทรรศการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายกลยุทธ์ฯ

9 15-16 มีนาคม 2564 แนวทางการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. น.ส.ชญาภัช  ป้อมมี
หัวหน้ากลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
2. น.ส.สุพัตรา  มหาชนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กร

10 30-31 มีนาคม 2564 เชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 2-3 ชั้น 6 
โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น 
กรุงเทพฯ

1. น.ส.ชญาภัช  ป้อมมี
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และประเมินผลองค์กร
2. น.ส.รัตนา ปั้นงาม
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวอนงนุช  ทรงอารมย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และ
นิทรรศการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกลยุทธ์ฯ
4. นายสิทธิพล ประสานสี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 29 มีนาคม 2564 เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาและ
ยกระดับค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) (ผ่านระบบ Zoom 
Webinar)

1. นางศิภาภัฎฐ์ ทินภัทรนวลใหม่
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ รักษาการผู้จัดการ
สายงานยุทธศาสตร์
2. น.ส.สุพัตรา  มหาชนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กร
3. นางสาวนาริน  จุ้ยล าเพ็ญ
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และประเมินผลองค์กร

12 1 เมษายน 2564 อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ 1. นางศิภาภัฎฐ์ ทินภัทรนวลใหม่



ที่ วันเดือนปี การอบรม ผู้เข้าอบรม

12 1 เมษายน 2564 อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เรื่อง 
การตรวจสอบความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0
(ถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel 
ของส านักงาน ก.พ.ร.)

1. นางศิภาภัฎฐ์ ทินภัทรนวลใหม่
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ รักษาการผู้จัดการ
สายงานยุทธศาสตร์
2. น.ส.สุพัตรา  มหาชนะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กร
3. นางสาวนาริน  จุ้ยล าเพ็ญ
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และประเมินผลองค์กร


