
ก ำหนดกำรพิธีเปิดโครงกำรศึกษำอบรม 
หลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ ๓๕ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อำคำรสถำบันด ำรงรำชำนุภำพ กระทรวงมหำดไทย 

************** 

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น  - ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายงานตัว/ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕           
  อาคารสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. - ปฐมนิเทศ แนะน าการศึกษาอบรม 

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - พิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๕                   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

- ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ กล่าวรายงาน   
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการศึกษาอบรม 

      และบรรยายหัวข้อ “การเป็นข้าราชการที่ดี” 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. - Pre Test 

เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๑๐ น. - เดินทางไปวังวรดิศ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - รับฟังการบรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  

      กับพระจริยวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง”   
                                         โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เวลา ๑๖.๐๐ น.     - ออกเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

เวลา ๑๘.๓๐ น.     - รับประทานอาหารเย็น 
 

************** 
 
 

 

หมำยเหตุ   ๑. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว 
 ๒. สถาบันด ารงราชานุภาพได้จัดรถบัสปรับอากาศเดินทางไปฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  
   ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยมหาดไทย  
                     อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สามารถน ากระเป๋าสัมภาระไปไว้ในรถบัส (จอดบริเวณด้านหน้า        
                     กระทรวงมหาดไทย) ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.  
 ๓. ห้ามน ารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาจอดภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย 
                ๔. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 
        ๔.๑ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ         โทรศัพท ์๐๘ ๔๔๓๒ ๘๐๘๐ 
        ๔.๒ นายพิเชษฐ ด าเสน         โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๒๑ ๓๔๓๒ 
      ๔.๓ นางสาวภัทรวดี ว่องไว    โทรศัพท ์๐๘ ๕๐๘๓ ๒๐๒๒ 
 



ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค. ๖๐ 

๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฐมนิเทศ แนะน าการศึกษาอบรม โดย ผอ.สดร. ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง “สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กับพระจรยิวัตรที่ควรเป็นแบบอย่าง” 

โดย ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

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

วันอังคารที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐ 
การสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสมัพันธ์ในการท างาน 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงาน ความสามัคคี และมนุษยสมัพันธ์ในการท างาน 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

วันพุธที่ ๑๘ ม.ค. ๖๐ 
การสร้างวินัย การมีจติบริการ และการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ 

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

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

โดย ดร.ศักดิ์ ประสานดี และคณะ 

วันพฤหสับดีที ่๑๙ ม.ค. ๖๐ 
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 

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐ 
การเตรียมความพร้อมในการท างาน 

โดย ผศ.ดร.นภิา แก้วศรีงาม 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

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

 
หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
  ๓. การแต่งกาย : วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



ตารางฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๓๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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ชื่อวิชา/วิทยากร 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๖๐ 
ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อ านาจ ศรีพูนสุข 
(ต่อ) ประเภทของหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

โดย อ.อ านาจ ศรีพูนสุข 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ม.ค. ๖๐ 
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าท่ี 

การเป็นข้าราชการ 
โดย พล.อ. ศรุต นาควัชระ 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
การปฏิบัตริาชการเพื่อ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ในยุค Thailand 4.0 

โดย อ.สมบูรณ์ สอนประภา 

วันจันทร์ที่ ๒๓ ม.ค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ศึกษาดูงาน 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา กทม. 

ศึกษาดูงาน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) กทม. 

วันอังคารที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซยีน 
โดย ผศ.สรุัตน์ โหราชัยกุล คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. 

วันพุธที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐ 
ความรู้กฎหมายทั่วไปของราชการ 

โดยผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป.มท. 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

ทดสอบหลังการอบรม 
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

โดยสวัสดภิาพ 
 
หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. / เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
  ๒. บริการรถรับ - ส่ง (ไป - กลับ) วันแรกและวันสุดท้ายของการเข้ารับการศึกษาอบรมจาก มท. - วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
  ๓. การแต่งกาย : วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  ๔. ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 




