
ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 70 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 

วันพุธที่  
29 ม.ค. 63 

๐๘.๐๐-09.45 น. ปฐมนิเทศ แนะน าการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กับพระจรยิวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง” 

โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกลุ 

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

วันพฤหัสบดีที่  
30 ม.ค. 63 

การสร้างทีมงาน ความสามัคคี  
และมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

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

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

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

วันศุกร์ที่  
31 ม.ค. 63 

การสร้างวินยั การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพ 
โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผศ.ดร.วัลภา สบายยิง่ และคณะ 

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

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

วันเสาร์ที่  
1 ก.พ. 63 

การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

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

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

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

วันอาทิตย์ที่  
2 ก.พ. 63 

09.00 - 12.00 น. 13.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ 
โดยผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.30 - ๑๐.4๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
๒. บริการรถรับ-ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกของการเข้ารับการศึกษาอบรมจากกระทรวงมหาดไทย - วังวรดิศ - วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง     
    จังหวัดชลบุรี และวนัสุดทา้ยจากวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี - กระทรวงมหาดไทย  

  ๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพบัแขนยาว 
  ๔. ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 70 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐8.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 13.00 - 16.00 น. 

วันจันทร์ที่  
3 ก.พ. 63 

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

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 

วันอังคารที่  
4 ก.พ. 63 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑7.0๐ น. 
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพนูสุข 
(ต่อ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพนูสุข 

วันพุธที่  
5 ก.พ. 63 

๐8.30 - ๑1.30 น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.0๐ น. 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกีย่วกับพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
ณ กองเรือยุทธการ อ าเภอสัตหบี จังหวดัชลบุรี 

วันพฤหัสบดีที่  
6 ก.พ. 63 

09.00 - 12.00 น. 13.๐๐ - ๑7.๐๐ น. 

การเตรียมความพร้อมในการท างาน 
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

(ต่อ) จิตวิทยาในการท างาน 
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

วันศุกร์ที่  
7 ก.พ. 63 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าท่ี 

การเป็นข้าราชการ 
โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลับ 

โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.30 - ๑๐.4๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
๒. บริการรถรับ-ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกของการเข้ารับการศึกษาอบรมจากกระทรวงมหาดไทย - วังวรดิศ - วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง     
    จังหวัดชลบุรี และวนัสุดทา้ยจากวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี - กระทรวงมหาดไทย  

  ๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพบัแขนยาว 
  ๔. ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


