ประกำศรำยชื่อ ผู้ได้รับกำรเข้ำอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
หลักสูตร "กำรพัฒนำนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ" รุ่นที่ 2

ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ส่วนงำน

1

นางเมทิกา คงพินจิ บวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเกษตร

2

นางผุสดี หมื่นราษฎร์

บุคลากรปฎิบตั กิ าร

คณะเกษตร กาแพงแสน

3

นายสมชาย นิลเทศ

บุคลากร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4

นางสาวจิตติมา กฤษดานนท์

บุคลากร

คณะบริหารธุรกิจ

5

นายชัยโย กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

คณะประมง

6

นางสาวอัจฉรา นภาโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์

7

นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ

บุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

8

นางสาววริศษา นรินทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

9

นางสาวปริษา เซี่ยงฉิน

บุคลากรชานาญการ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

10 นางสุดารัตน์ แจ้งบารุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

11 นางสาวรัชดาวรรณ ขาวสาอางค์

บุคลากรชานาญการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 นางสาวจิรนันท์ เพ็ญจันทร์

บุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ

บุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

14 นางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์

บุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

15 นางพรนภา น้อยพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาแพงแสน

16 นางสาวธนวัลย์ ตั้งสถียรวงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์

17 นางสาววรรษมณ ฐิตริ ัตนมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์

18 นางสาวสุกญ
ั ญา จันทร์สคุ นธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์

19 นางสาวผจงจิต ม่วพารา

บุคลากร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กาแพงแสน

20 นางสาวนิสรา รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์

21 นางสาวพัชรี จันทร์ผอ่ ง

นักวิชาการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

22 นางสดับภิน พวงมาลัย

บุคลากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

23 ว่าที่ ร.ตเกษม พุฒซ้อน

บุคลากร

คณะสังคมศาสตร์

24 นายสรกฤช คงคสุทธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์

25 นางดาริณี ยิ่งยวด

บุคลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

26 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม

บุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อม

27 นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์

บุคลากร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

28 นายสรวุฒิ ชนะศัตรู

บุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย

29 นางสาวนภา มารมย์

บุคลากร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ

30 นางสาวปาจรีย์ นงค์ทอง

บุคลากร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

31 นายพลากร คาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง ม.ก.

32 นางสาวภคปภา อ่าสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

33 ว่าที่ ร.ต. ดรอานวย ตันพานิชย์

รองผู้อานวยการสานักงาน

สานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

34 นางมณฑาทิพย์ วงษ์สงิ ห์

บุคลากรชานาญการ

สานักงานวิทยาเขต ศรีราชา

35 นางนฤมล สุวรรณเลิศ

บุคลากร

สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน

36 นางวนิดา พิลาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ

สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร

37 นางสาวจริยา ผิวงาม

บุคลากร

สานักบริการคอมพิวเตอร์

38 นางสาวศศิธร ใจอารีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม

39 นายปิยะชาติ ประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักส่งเสริมและฝึกอบรมกาแพงแสน

40 นางสาวสุกญ
ั ญา อ่อนจันทร์

บุคลากรปฎิบตั กิ าร

สานักหอสมุด

กำหนดกำร

เอกสารแนบ ๒

โครงกำรฝึกอบรมกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
หลักสูตร “กำรพัฒนำนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ” รุ่นที่ ๒
ในระหว่ำง ๙, ๓๐ มีนำคม ๙, ๒๗ เมษำยน และ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรม KU HOME มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
**************************************
วัน ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมหัวข้อ
- การปรับนักทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นโค้ชในองค์กร
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การปรับนักทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นโค้ชในองค์กร (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมหัวข้อ
- เทคนิคการจัดทาสมรรถนะ (Competency)
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- เทคนิคการจัดทาสมรรถนะ (Competency) (ต่อ)

วัน ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมหัวข้อ
- การสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมหัวข้อ
- การสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ต่อ)
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ต่อ)

วัน ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมหัวข้อ
- การสร้างความเข้าใจคนด้วยการบริหารคนต่างยุคสมัย
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การสร้างความเข้าใจคนด้วยการบริหารคนต่างยุคสมัย (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมหัวข้อ
- เทคนิคการวางแผนอัตรากาลังคน (ต่อ)
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- เทคนิคการวางแผนอัตรากาลังคน (ต่อ)

วัน ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวคิด ๗๐ : ๒๐ : ๑๐
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวคิด ๗๐ : ๒๐ : ๑๐(ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวคิด ๗๐ : ๒๐ : ๑๐(ต่อ)
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแนวคิด ๗๐ : ๒๐ : ๑๐(ต่อ)

วัน ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลำ
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น

กิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาผังเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap)
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การจัดทาผังเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
อบรมหัวข้อ
- การวางแผนบริหารคนเก่ง/คนดี และการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
รับประทานอาหารว่าง
อบรมหัวข้อ
- การวางแผนบริหารคนเก่ง/คนดี และการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
(ต่อ)
พิธีมอบประกาศนียบัตร

***หมำยเหตุ รำยละเอียดกำรอบรมในแต่ละช่วงสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

