
ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 74 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐8.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 

วันพุธที่  
10 ก.พ. 64 

๐๘.๐๐-08.30 น. ปฐมนิเทศ แนะน าการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ฟังบรรยาย เร่ือง “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กบัพระจริยวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง” 

โดย ม.ล. ปนดัดา ดิศกุล 

๐8.3๐-๑0.๐๐ น. พิธีเปิดและบรรยาย “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดย ปมท. 

๑๑.15-๑๑.45 น. ทดสอบก่อนการอบรม 

วันพฤหัสบดีที่  
11 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
การสร้างทีมงาน ความสามัคคี  

และมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงาน ความสามัคคี  ความเป็นผู้น า 
และมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันศุกร์ที่  
12 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
การสร้างวินยั การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพ 
โดย ศ.ดร. ศักดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

ฝึกปฏิบัติการสร้างวนิัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ 
โดย ศ.ดร.ศกัดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายย่ิง และคณะ 

วันเสาร์ที่  
13 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

การเสริมสร้างทักษะในการคิด และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะ 

วันอาทิตย์ที่  
14 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑7.0๐ น. 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ 

โดย นายธงชัย โรจน์กังสดาล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
โดย นายธงชัย โรจน์กังสดาล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.30 - ๑๐.4๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  2. การแต่งกาย : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ชุดเครื่องแบบปฏบิัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  3. ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐8.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 13.00 - 16.00 น. 

วันจันทร์ที่  
15 ก.พ. 64 

“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC : Eastern Economic Corridor) กับการพัฒนาจงัหวัด” 

โดย ผู้วา่ราชการจังหวัดชลบุรี หรือผู้แทน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

โดย ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

วันอังคารที่  
16 ก.พ. 64 

08.30 - 11.30 น. 13.30 - 16.30 น. 
โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี 
โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุรี 

วันพุธที่  
17 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑7.0๐ น. 

ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพนูสุข 

(ต่อ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
โดย อาจารย์อ านาจ ศรีพนูสุข 

วันพฤหัสบดีที่  
18 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. 13.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 

โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล                                                       
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ 
โดยผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วันศุกร์ที่  
19 ก.พ. 64 

09.00 - 12.00 น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 
ปรัชญาของการเปน็ข้าราชการ  

ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ 
โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลบั 
โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.30 - ๑๐.4๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  2. การแต่งกาย : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ชุดเครื่องแบบปฏบิัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  3. ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


