
กําหนดการฝกอบรมโครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี ๑๕ 

ระหวางวันท่ี ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

ณ หอง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท และสถานท่ีศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

วัน 
เวลา 

เชา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

บาย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ 

วันอังคาร 

ท่ี ๓๐ ม.ค. 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. 

พิธีเปดการฝกอบรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

ตนกลาขาราชการ 

กับการทํางานเพ่ือแผนดิน 

โดย นายภาณุ สังขะวร  

รองเลขาธิการ ก.พ. 

๑๑.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม 

กลุมสมัพันธ 

และช้ีแจง 

การเดินทางไป

ตางจังหวัด 

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

โดย ผศ.พญ.ศภุรา เชาวปรีชา 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

วินัยท่ีขาราชการควรรู  

โดย นางธีรนาฏ จตุรธํารง 

 

วันพุธ 

ท่ี ๓๑ ม.ค. 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

เดินทางไป จ.เพชรบุร ี

๑๑.๐๐ – 

๑๒.๐๐ น. 

ศึกษาดูงาน

โครงการศกึษาวิจัย

และพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

แหลมผักเบ้ีย  

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

กิจกรรม CSR เรียนรูจาก

ประสบการณถึงแนวทาง 

การปฏิบัติงานเพ่ือสังคม 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เดินทางไป อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร

ราชภักดิ์ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ 

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ 

อาหารเย็น             

ณ รานชาวเล             

อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ 

วันพฤหัสบดี 

ท่ี ๑ ก.พ. 

สมรรถนะในการเปนขาราชการ  

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

สมรรถนะในการเปนขาราชการ 

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

กิจกรรมสัมพันธ  

วันศุกร 

ท่ี ๒ ก.พ. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

เช็คเอาท และเดินทาง

ไป อ.หัวหิน จ.

ประจวบครีีขันธ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานศูนยฝนหลวง : 

ขาราชการ...การทํางานเพ่ือประเทศชาติและ

ประชาชน 

เดินทางกลับสาํนักงาน ก.พ.  



๒ 
 

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. หรือตามความเหมาะสมพ 

วัน 

เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ - 

๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันจันทร 

ท่ี ๕ ก.พ. 

กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 

สําหรับขาราชการบรรจุใหม 

โดย วิทยากรจากสํานักงานศาลปกครอง 

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบตอ

ตนเองและสงัคม (Globalization) และบทบาทหนาท่ี

ของขาราชการในยุคปจจุบัน 

โดย ดร. สังกมา สารวัตร 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ขาราชการยุคดิจิทัล 

โดย นายณัฐ พยงคศรี  

สํานักงานปลัดกระทรวงดจิิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

วันอังคาร 

ท่ี ๖ ก.พ. 

เสนทางการพัฒนาตนเองในยุคดิจทัิล 

โดย นายวรสรวง ดวงจินดา  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานสาํหรบัขาราชการ 

โดย นางปยสรุางค กุลจติติประสทิธ์ิ  นายรณรงค ศุภรัศม ี

นางวัชรวีร น่ิมเปา และนางสาวรตันอาภา ทรัพยสมบัต ิ

วันพุธ 

ท่ี ๗ ก.พ. 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 

โดย นางฐิติมา ศริิวิโรจน นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ  

และนายธนวัฒน โลหะเวช 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 

โดย นางฐิติมา ศริิวิโรจน นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ  

และนายธนวัฒน โลหะเวช 

วันพฤหัสบดี 

ท่ี ๘ ก.พ. 

เงินทอง ... ตองวางแผน 

โดย นายธนัยวงศ  กีรติวานิชย 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ขาราชการไทยใสใจสุขภาพ 

โดย ผศ.ดร.เฉลมิ ชัยวัชราภรณ 

 

๑๕.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. 

สรปุกิจกรรม

และ 

สะทอนการ

เรยีนรู 

๑๖.๐๐ – 

๑๖.๓๐ น. 

พิธีปดการ

ฝกอบรม 



กําหนดการกิจกรรมและการศึกษาดูงาน 

โครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

“หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” รุนท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี  

และสถานท่ีศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

วันพุธท่ี ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางจากสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบรุี ไป จ.เพชรบุร ี(บริการอาหารเชา และอาหารวางบนรถ) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. กิจกรรมจิตอาสา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง ณ โครงการฯ 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางจากโครงการฯ แหลมผักเบี้ย ไปอุทยานประวัติศาสตรราชภักดิ์ จ. ประจวบคีรีขันธ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตรราชภักดิ์ จ. ประจวบคีรีขันธ 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางจากอุทยานประวัติศาสตรราชภักดิ์ ไปรานชาวเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานชาวเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ทัศนศึกษาตลาดโตรุงหัวหิน 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก เช็คอินน และพักผอนตามอัธยาศัย  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ก.พ. ๖๑ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สมรรถนะในการเปนขาราชการ” 

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมท่ีพัก 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กิจกรรม “สมรรถนะในการเปนขาราชการ” (ตอ) 

โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ และ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 

วันศุกรท่ี ๒ ก.พ. ๖๑ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนยฝนหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขัีนธ และรับฟงการบรรยาย 

“ขาราชการกับการทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน” 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมท่ีพัก 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมและสะทอนการเรียนรู (Group Reflection) โดย ทีมสพข.  

๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ 


	โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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