
ตารางฝกอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการที่ด”ี รุนที่ 42 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหวางวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ช่ือวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

วันจันทรที่ 3 ก.ค. ๖๐ 

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ แนะนําการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ศึกษาดูงานและฟงบรรยาย เร่ือง “สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กับพระจริยวัตรที่ควรเปนแบบอยาง” 
โดยม.ล.ปนัดดา ดิศกลุรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยาย “การเปนขาราชการที่ด”ี โดย ปมท. 
๑๑.๐๐-๑๑.๒๐ น.ทดสอบกอนการอบรม 

วันอังคารที่ 4 ก.ค. ๖๐ การสรางทีมงาน ความสามัคค ีและมนุษยสัมพันธในการทํางาน 
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝกปฏิบัติการสรางทีมงาน ความสามัคค ีและมนุษยสมัพันธในการทาํงาน 

โดย ดร.ศักดิ ์ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันพุธที่ 5 ก.ค. ๖๐ 
การสรางวินัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝกปฏิบัติการสรางวินัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

โดย ดร.ศักดิ ์ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. ๖๐ 
การเสริมสรางทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝกปฏิบัติการเสริมสรางทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม 

โดย ดร.ศักดิ ์ประสานด ีผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันศุกรที่ 7 ก.ค. ๖๐ 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 

โดย ผศ.สุรัตน โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 

ความรูกฎหมายทั่วไปของราชการ 
โดยผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สป.มท. 

 
หมายเหตุ ๑. อาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ-สง (ไป-กลับ) วันแรกและวันสุดทายของการเขารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๓. การแตงกาย : วันจันทรที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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ช่ือวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

วันเสารที่ 8 ก.ค. ๖๐ 
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อํานาจ ศรีพูนสุข 
(ตอ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อํานาจ ศรีพูนสุข 

วันอาทิตยที ่9 ก.ค. ๖๐ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดย สํานักงาน ป.ป.ช. 

๑๓.๐๐ - ๑7.๐๐ น. 
การปฏิบัติราชการเพื่อ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ในยุค Thailand 4.0 

โดย อ.สมบูรณ สอนประภา 

วันจันทรที่ 10 ก.ค. ๖๐ 

๐8.๐๐ - ๑1.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.3๐ น. 

ศึกษาดูงานและฟงบรรยาย โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

โครงการพัฒนาพื้นท่ีรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

วันอังคารที่ 11 ก.ค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑7.๐๐ น. 

การเตรียมความพรอมในการทํางานและจิตวิทยาในการทํางาน 
ผูแทน กรมสุขภาพจิต 

(ตอ )การเตรียมความพรอมในการทํางานและจิตวิทยาในการทํางาน 
กรมสุขภาพจิต 

วันพุธที่ 12 ก.ค. ๖๐ 
ปรัชญาของการเปนขาราชการ ประโยชนของแผนดินและบทบาทหนาที่ 

การเปนขาราชการ 
โดย พล.อ. ศรุต นาควัชระ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

โดย สวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ ๑. อาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ-สง (ไป-กลับ) วันแรกและวันสุดทายของการเขารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๓. การแตงกาย : วันจันทรที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


