




 เอกสารแนบ  ๑

วัน / เวลา พัก
8.30 - 9.00 9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00-13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

วันท่ี 1
(28 ก.พ.65)

08.30 - 09.00 น.
พิธีเปิดการอบรมและ 
กิจกรรมการปฐมนิเทศ 

09.00 - 10.00 น.   
การช้ีแจงวัตถุประสงค์

โครงการและกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ คร้ังท่ี 1
(ice breaking)

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"โครงสร้างองค์กร 
ความรู้ความเข้าใจ 

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับงาน
บุคคล"

โดย นายอ านวยโชค 
โฆษิตพานิชยกุล

(ผอ.กจ.)

11.00 -12.00 น.
การบรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ และแผนการ
ด าเนินงาน ของส านักงาน ก.พ." 

โดย นายชินพันธ์ุ ฤกษ์จ านง

วันท่ี 2
(1 มี.ค.65)

09.00 - 10.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"ภาพรวมการก าหนด
ต าแหน่ง อัตราก าลัง 

และภารกิจหลัก
ของ สตค."

โดย นายอิสรภาพ สาลี 
(วิทยากรจาก สตค.)

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 

"แนวทางการสรรหาและ
เลือกสรรข้าราชการพล

เรือนและภารกิจหลักของ 
ศสล."

โดย นางสาวก าไล อ่างแก้ว
 (ผอ.ศสล.)

11.00 - 12.00 น.
การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการ

พัฒนาข้าราชการพลเรือนและภารกิจ
หลักของ สพข."

โดย นางอรวรรณ คงธนขันติธร 
(ผอ.สพข.)

13.00 - 14.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 

"สมรรถนะในการเป็น
ข้าราชการเพ่ือรองรับ
การขับเคล่ือนราชการ 

๔.๐"
โดย นางสาวรจเรข 
อรัญวัฒน์ (ผอ.กพส.)

วันท่ี 3
(2 มี.ค.65)

09.00 - 10.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"ภาพรวมการบรรจุ 

การประเมินและแต่งต้ัง 
และภารกิจหลักของ สตป." 
โดย นางสาววราภรณ์ ต้ัง

ตระกูล (ผอ.สตป.)

10.00 - 11.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 

"ภาพรวมระบบ
ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์เก้ือกูล 

และภารกิจหลัก"
ของ สวพ. 

โดย นางสาวอลินี 
ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 

(ผอ.สวพ.)

11.00 - 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

"มาตรฐานจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ"

โดย นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร 
(วิทยากร จาก ศจ.) และ นางจารุวรรณ

 คุณธรณ์ (ผอ.สมว.)

13.00 - 14.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"ภาพรวมการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ และ
ภารกิจหลักของ ศบส. 

โดย นางนิพัทธา 
บรรจงลิขิตสาร 

(ผอ.ศบส.)

14.00 น. - 15.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"ภาพรวมการดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาล 

และภารกิจหลัก
ของ ศกศ.

โดย นางสาวพรพิศ สม
วงษ์  (ผอ. ศกศ.)

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง

ปฏิบัติการหัวข้อ 
"เคร่ืองมือเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีใช้ในการ
ท างานและระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์"
โดย นางสาวจ าเรียง 

วิทยารัก (ผอ.ศสส.) และ
 นางสาวนทิตา ค าพิรา

นนท์

16.00 - 17.00 น.
การบรรยายหัวข้อ 
"ข้าราชการรุ่นใหม่

ใส่ใจสุขภาพกายและใจ"
โดย นางวณิษฐา จินตวรรณ 

(ผู้จัดการสวัสดิการ.)
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ก าหนดการ โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการส านักงาน ก.พ. รุ่นท่ี 4
 ด าเนินการระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom

เช้า บ่าย

14.00 - 17.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ท างานราบร่ืน

ผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI"
โดย นางวัชรวีร์ น่ิมเป๋า และนางสาวดลยา เป่ียมสุวรรณ์

(แบ่งกลุ่มย่อย)

13.00 - 17.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Open Heart Open House"

(แบ่งกลุ่มย่อย)



วัน / เวลา พัก
8.30 - 9.00 9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00-13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

ก าหนดการ โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการส านักงาน ก.พ. รุ่นท่ี 4
 ด าเนินการระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom

เช้า บ่าย

วันท่ี 4
(3 มี.ค.65)

11.00 - 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
"ภาพรวมกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติ

ราชการในบริบทของส านักงาน ก.พ."
โดย นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์ 
(วิทยากรจาก สกม.) และ นางสาว

สุภาพร อารยะนรากูล (วิทยากรจาก 
สพค.)

13.00 - 14.00 น
การประชุมเชิง

ปฏิบัติการหัวข้อ 
"ระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ"
โดย นางสาวอมรพรรณ

 พลอยนุช และ 
นางสาวอัญชลี อุดมพร 

(วิทยากรจาก กค.)

14.00 - 15.00 น.
การประชุมเชิง

ปฏิบัติการหัวข้อ "การ
พัฒนาบุคลากรภายใน

ส านักงาน ก.พ."
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ 

กจ.สลธ.

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง

ปฏิบัติการหัวข้อ "การ
สะท้อนการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (Learning 
Reflection)" คร้ังท่ี 1
โดย ฝ่ายพัฒนาฯ กจ. 

สลธ.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (คร้ังท่ี 3)

วันท่ี 5
(4 มี.ค.65)

11.00 น. -  12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

"การแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน 
และการวาดเส้นทางความก้าวหน้า

ในแต่ละสายงาน"
โดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นางสาว

อัญชลี อุดมพร และ นางสาวสุทธิรัตน์ 
จานเงิน (วิทยากรจากแต่ละสายงาน) 

(แบ่งกลุ่มย่อย)

15.00 - 16.00 น.
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ

"Letter to yourself 
in the future"

โดย ฝ่ายพัฒนาฯ 
กจ.สลธ.

พิธีปิดการอบรม
มอบประกาศนียบัตร

และประกาศรายช่ือกลุ่ม
ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด

หมายเหตุ :

4. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ท่ีก าหนด โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ 
    และเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนระหว่างการอบรม
5. ในช่วงการอบรมรูปแบบออนไลน์ ส่วนราชการต้นสังกัดควรพิจารณาสถานท่ีการอบรมท่ีส่งเสริมและเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์

09.00 - 11.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การถ่ายทอด

ประสบการณ์การปฏิบัติราชการเพ่ือการเป็นข้าราชการ
ท่ีดี และการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน"

โดย นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ 
นายชินพันธ์ุ ฤกษ์จ านง 

และนางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง

09.00 - 11.00 น.
การบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ 

"ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ"
โดย นายธนวัฒน์ โลหะเวช

13.00 - 15.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 

"การสะท้อนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(Learning Reflection)" คร้ังท่ี 2

โดย ฝ่ายพัฒนาฯ กจ. สลธ.

1. พักเบรคระหว่างการอบรมตามความเหมาะสมท่ีวิทยากรก าหนด
2. พักกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.
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3. ก าหนดการและรายช่ือวิทยากรสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม


