
                           

๖๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

บทที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้าร่วมประชุม/อบรมในโครงการต่างๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

        ตารางสรุปรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบุคลากร 
ล าดับ รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม) 

๑.      อบรมการปรับร่างมาตรฐานการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 

๒.      กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ครั้งที่ ๒ ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๓.      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๔.      อบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจองศ์กรภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทคนิคการปฏิบัติงานการ
จัดการและบริการที่เป็นเลิศ และการเงินการคลังและพัสดุ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

๕.      อบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๖.      โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่บุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
ของหน่วยงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๗.      อบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(นพม.) รุ่นที่ ๑๖  
ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี 

๘.      อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน ณ โรงแรมเอ็ม ทู เดอบางกอก กรุงเทพ ฯ 
๙.      อบรมโครงการเรียนรู้อย่างเข้าใจตน คน และงาน(Change and Share)ณ ศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
๑๐.      อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการ

คลังภาครัฐ" ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 
๑๑.      อบรมหลักสูตร การจัดท า TOR การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุส าหรับ

กรรมการและผู้บริหาร ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ฯ 
๑๒.      อบรมเกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงาน Social  Map ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริม

และสนับสนุนวิชาการ ๑ จังหวัดปทุมธานี 
๑๓.      อบรมการปรับร่างมาตรฐานการด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์

เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 
๑๔.      อบรมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคกลาง กรุงเทพ ฯ ปี ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 



                           

๖๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

ล าดับ รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม) 
๑๕.      อบรมโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของ สค.  

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
๑๖.      โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรท าขนมไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
๑๗.      อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การรายหมวด ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม

รอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ฯ 
๑๘.      อบรมหลักสูตร " การเป็นข้าราชการที่ดี " รุ่นที่ ๑๓ ณ สถาบันพระประชาบดี  

จังหวัดปทุมธานี 
๑๙.      ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปี ณ ไม้แก้วด าเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
๒๐.      อบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
๒๑.      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐  

- ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์โฮเทล ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม 
๒๒.      ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานด้านครอบครัว ณ โรงแรมปริ๊น พาเลช 

กรุงเทพ ฯ 
๒๓.      อบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพ ฯ 

๒๔.      อบรมโครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ถูกแสวงหาผลประโยชน์
จากการค้าประเวณีและกลุ่มเสี่ยง ณ โรงแรมปริ๊นพาเลชอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ 

๒๕.      อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสัมพันธ์ภาพครอบครัว ครั้งที่ ๑  
ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๒๖.      โครงการหลักสูตรฝึกอบรม"หลักสูตรสิทธิในความเสมอภาควิถีอัตลักษณ์และการ
แสดงออกทางเพศฯ" จังหวัด ๔ ภาค ณ โรงแรมโอบิส พัทยาจังหวัดชลบุรี 

๒๗.      โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๒๘.      อบรมหลักสูตรการสร้างคอร์ออนไลน์ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ณ Office Focal Plus co. ltd. 
ณ เมืองทองธานี 

๒๙.      รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร สค. เพ่ือรับรองสังคมดิจิทัล 
ณ โรงแรมเดอะกวีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

๓๐.      อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ณ โรงเรียนปากเกร็ด 
๓๑.      โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรท าขนมไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 
๓๒.      อบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค ณ ห้อง
ประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ จังหวัดนนทบุรี 

๓๓.      อบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 



                           

๗๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี 

ล าดับ รายละเอียด (โครงการ/กิจกรรม) 
และกฏหมายล าดับรอง" ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ 

๓๔.      อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์" ในส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ 

๓๕.      อบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๓๖.      อบรมการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว"การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ" ปี ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรุงเทพ ฯ 

๓๗.      อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสัมพันธ์ภาพครอบครัว ครั้งที่ ๑  
ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๓๘.      ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานด้านครอบครัว ณ โรงแรมปริ๊น พาเลช 
กรุงเทพ ฯ 

๓๙.      อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้การส่งเสริมสัมพันธ์ภาพครอบครัวครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมไอ
บิส สไตล์ กรุงเทพ ฯ 

๔๐.      อบรมปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีมีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ ฯ 

๔๑.      อบรมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ 

๔๒.      อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  
กรุงเทพ ฯ 

๔๓.      อบรมโครงการตลาดความรู้ "คนค้นงาน" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความแบ่งปัน  
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

๔๔.      อบรมโครงการ You Can do วิชาชีพเสริม เพิ่มเติมรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 

 


