


ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ ๓๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ แนะนําการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กับพระจรยิวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง” 
โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

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

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธ.ค. ๕๙ 
การสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสมัพันธ์ในการทํางาน 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝึกปฏิบัตกิารสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสมัพันธ์ในการทํางาน 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

วันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ 
การสร้างวินัย การมีจิตบริการ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

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

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๙ 
การเสริมสร้างทักษะในการคดิ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

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

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซยีน 

โดย ผศ.สรุัตน์ โหราชัยกุล (คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น. 

การปฏิบัตริาชการเพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”ในยุค Thailand 4.0 
โดย อ.สมบูรณ์ สอนประภา 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ ๓๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

วันจันทร์ที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ 
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อํานาจ ศรีพูนสุข 
(ต่อ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อํานาจ ศรีพูนสุข 

วันอังคารที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙ 
ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ 

โดยผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.มท. 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดย สํานักงาน ป.ป.ช. 

วันพุธที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตมิาบเอื้อง                 
อําเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุร ี

ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตมิาบเอื้อง            
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

การเตรียมความพร้อมในการทํางาน 
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

(ต่อ) จิตวิทยาในการทํางาน 
โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙ 
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ 

การเป็นข้าราชการ 
โดย พล.อ. ศรุต นาควัชระ 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
  ๓. การแต่งกาย : วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


