
ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ ๑๕ 
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มกรำคม – ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ ห้อง ๓๑๑๐ อำคำร ๓ ชั้น ๑ ส ำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ บชี รีสอร์ท และสถำนที่ศกึษำดูงำน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

วัน 
เวลา 

เช้า 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

บ่าย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ 

วันอังคาร 
ที่ ๓๐ ม.ค. 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. 
พิธีเปิดการฝึกอบรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

ต้นกล้าข้าราชการ 
กับการท างานเพื่อแผ่นดิน 
โดย นายภาณุ สังขะวร  

รองเลขาธิการ ก.พ. 

๑๑.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม 

กลุ่มสมัพันธ์ 
และช้ีแจง 

การเดินทางไป
ต่างจังหวัด 

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

โดย ผศ.พญ.ศภุรา เชาว์ปรีชา 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
วินัยท่ีข้าราชการควรรู ้ 

โดย นางธีรนาฏ จตุรธ ารง 
 

วันพุธ 
ที่ ๓๑ ม.ค. 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
เดินทางไป จ.เพชรบรุ ี

๑๑.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. 
ศึกษาดูงาน

โครงการศกึษาวิจัย
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
แหลมผักเบี้ย  

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
กิจกรรม CSR เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ถึงแนวทาง 
การปฏิบัติงานเพือ่สังคม 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
เดินทางไป อ.หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์

ราชภักดิ์ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ 
อาหารเย็น             

ณ ร้านชาวเล             
อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ ์

วันพฤหัสบดี 
ที่ ๑ ก.พ. 

สมรรถนะในการเป็นข้าราชการ  
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกลุ 

สมรรถนะในการเป็นข้าราชการ 
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกลุ 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
กิจกรรมสัมพันธ์  

วันศุกร์ 
ที่ ๒ ก.พ. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 
เช็คเอ้าท์ และเดินทาง

ไป อ.หัวหิน จ.
ประจวบครีีขันธ ์

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ศึกษาดูงานศูนย์ฝนหลวง : 

ข้าราชการ...การท างานเพื่อประเทศชาติและ
ประชาชน 

เดินทางกลับส านักงาน ก.พ.  



๒ 
 

หมำยเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่าง ระหวา่งเวลา 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. 

วันจันทร์ 
ที่ ๕ ก.พ. 

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 
ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม ่

โดย นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน ์

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม (Globalization) และบทบาทหน้าท่ี

ของข้าราชการในยุคปัจจุบัน 
โดย ดร. สังกมา สารวัตร 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ข้าราชการยุคดิจิทัล 

โดย นายณัฐ พยงค์ศรี  
ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

วันอังคาร 
ที่ ๖ ก.พ. 

เส้นทางการพัฒนาตนเองในยุคดิจทิัล 
โดย นายวรสรวง ดวงจินดา  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานส าหรบัข้าราชการ 

โดย นางปิยสรุางค์ กุลจติติประสทิธ์ิ  นายรณรงค์ ศุภรัศม ี
นางวัชรวีร์ น่ิมเป๋า และนางสาวรตันอาภา ทรัพยส์มบัต ิ

วันพุธ 
ที่ ๗ ก.พ. 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 

โดย นางฐิติมา ศริิวิโรจน์ นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ  
และนายธนวัฒน์ โลหะเวช 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 

โดย นางฐิติมา ศริิวิโรจน์ นางสาวณัฏฐิกา ณวรรณโณ  
และนายธนวัฒน์ โลหะเวช 

วันพฤหัสบดี 
ที่ ๘ ก.พ. 

เงินทอง ... ต้องวางแผน 
โดย นายธนัยวงศ์  กีรติวานิชย ์

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ข้าราชการไทยใส่ใจสุขภาพ 
โดย ผศ.ดร.เฉลมิ ชัยวัชราภรณ ์

 

๑๕.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. 
สรปุกิจกรรม

และ 
สะท้อนการ

เรยีนรู ้

๑๖.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. 
พิธีปิดการ
ฝึกอบรม 



ก ำหนดกำรกิจกรรมและกำรศึกษำดูงำน 
โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

“หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” รุ่นที่ ๑๕ วันที่ ๓๑ มกรำคม – ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  

และสถำนที่ศึกษำดูงำน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วันพุธที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางจากส านักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี ไป จ.เพชรบุรี (บริการอาหารเช้า และอาหารว่างบนรถ) 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. กิจกรรมจิตอาสา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ โครงการฯ 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางจากโครงการฯ แหลมผักเบี้ย ไปอุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางจากอุทยานประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ ไปร้านชาวเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านชาวเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ทัศนศึกษาตลาดโต้รุ่งหัวหิน 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เช็คอินน์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.พ. ๖๑ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สมรรถนะในการเป็นข้าราชการ” 
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กิจกรรม “สมรรถนะในการเป็นข้าราชการ” (ต่อ) 
โดย นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล และนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล 

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ และ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
วันศุกร์ที่ ๒ ก.พ. ๖๑ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนย์ฝนหลวง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับฟังการบรรยาย 
“ข้าราชการกับการท างานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน” 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมและสะท้อนการเรียนรู้ (Group Reflection) โดย ทีมสพข.  

๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับ ส านักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ 


