
 

ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๕๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที ๒๗ สิงหาคม – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

วันจันทร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ปฐมนิเทศ แนะน าการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กับพระจริยวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง” 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดและบรรยาย “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดย ปมท. 
๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ทดสอบก่อนการอบรม 

วันอังคารที่ ๒๘ ส.ค. ๖๑ 

การสร้างทีมงาน ความสามัคคี ความเป็นผู้น า 
และมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

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

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงาน ความสามัคคี ความเป็นผู้น า  

และมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี  ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันพุธที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ 
การสร้างวินัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

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

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

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

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑ 

การเสริมสร้างทักษะในการคิด ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  
และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

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

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในการคิด ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันศุกร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๖๑ 
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพูนสุข 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (ต่อ) 
โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพูนสุข 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๑ ก.ย. ๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 

การปฏิบัติราชการเพ่ือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ในยุค THAILAND 4.0 
โดย ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ย. ๖๑ 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 

โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ 

โดยผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วันจันทร์ที่ ๓ ก.ย. ๖๑ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกบัพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้านงานอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ณ กองเรือยุทธการ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

วันอังคารที่ ๔ ก.ย. ๖๑ 
การเตรียมความพร้อมในการท างาน 

โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
จิตวิทยาในการท างาน (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

วันพุธที่ ๕ ก.ย. ๖๑ 
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ 

การเป็นข้าราชการ 
โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลับ 

โดยสวัสดิภาพ 

  หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ-ส่ง (ไป-กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจากกระทรวงมหาดไทย- วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๓. การแต่งกาย : วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ชดุปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


