
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุินทร ์
ตารางการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจ าปีงบประมาณ 2562 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี  11 - 17  ธันวาคม  2561 
ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร ์

 

วัน 
  เวลา 

06.00 - 
07.00 น. 

07.00 -
08.00 น. 

08.00 – 
09.00 น. 

09.00 -
10.00 น. 

10.00 -
11.00 น. 

11.00 – 
12.00 น. 

12.00 -
13.00 น. 

13.00 - 
14.00 น. 

14.00 - 
15.00 น. 

15.00 -
16.00 น. 

16.00 -
17.00 น. 

17.00 - 
18.00 น. 

18.00 - 
21.00 น. 

วันอังคารที ่
11 ธ.ค. 61 

 ลงทะเบียน พิธีเปิด  และบรรยายเร่ืองยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 20 ปี  

โดย  นายภูวเดช  สุระโคตร 
นพ.สสจ. สุรินทร์ 

พัก
กร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

กล
าง

วัน
 

ปฐมนิเทศ/ชี้แจง
หลักสูตร  

โดย อ.ศรีอุบล 
อินทร์แป้น 

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ส่งเสรมิสมรรถนะวนิัยที่
ข้าราชการควรรู้  (กลุ่มสัมพันธ์) 

โดย อ.ชลดา  กิ่งมาลา 
อ.ธวัชชยั  ยืนยาว 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

กิจกรรมกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กับวิทยากรกลุ่ม 

วันพุธที ่
12 ธ.ค. 61 บริหารจิต 

บริหารกาย 
สรุปบทเรียน 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเช
้า 

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะวนิัยที่ข้าราชการควรรู้ 
(Walk Rally)           โดย  คุณจุฑาทพิ  ต่อยอด 
                                  คุณสรชา     งามทรัพย ์

ณ  มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ศูนย์เนท) 

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะวนิัยที่
ข้าราชการควรรู้  (Walk Rally) 

โดย  คุณจุฑาทพิ  ต่อยอด, คุณสรชา  งามทรัพย ์
ณ  มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ศูนย์เนท) 

 กิจกรรมกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กับวิทยากรกลุ่ม 

วันพฤหัสฯ ที ่
13 ธ.ค. 61 

บรรยาย  เร่ือง  การคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งาน 
โดย  ดร.เรณู  มิ่งพันธ ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

บรรยาย  เร่ือง  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดย  ดร.เรณู  มิ่งพันธ ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

แบ่งกลุ่มเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาดูงาน 

วันศุกร์ที่ 
14 ธ.ค. 61 

 

เดินทางไป 
ศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงาน ศูนยก์ารเรียนรู้บ้านส าโรง 
หมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนในการพัฒนาผา่นกลไกสภาผู้น าชุมชน 

และขับเคลื่อนเชิงประเด็นผักปลอดสารเคมี เหล้า และ 
ครัวเรือนน่าอยู่  ต.ท่าสวา่ง  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

ศึกษาดูงาน ศูนยก์ารเรียนรู้บ้านส าโรง 
หมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนในการพัฒนาผา่นกลไกสภาผู้น าชุมชน 

และขับเคลื่อนเชิงประเด็นผักปลอดสารเคมี เหล้า และ 
ครัวเรือนน่าอยู่  ต.ท่าสวา่ง  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

สรุปผลการเรียนรู้
การศึกษาดูงาน 

วันเสาร์ที่ 
15 ธ.ค. 61 

 
 
 
 

บริหารจิต 
บริหารกาย   
สรุปบทเรียน 

 
บรรยาย เร่ือง การด ารงตนให้สมดุลในศตวรรษที่ 21  

โดย วิทยากรภาครัฐ 

บรรยาย เร่ือง สมรรถนะหลัก 
5 ด้าน ของขา้ราชการพลเรือน 
บทบาทหน้าที ่สิทธิประโยชน ์

ความก้าวหนา้ในวิชาชพี 
 โดย วิทยากรภาครัฐ 

 
บรรยาย เร่ือง ศิลปะการเขียน 

หนังสือราชการ 
โดย หวัหนา้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 

น าเสนอผล 
การศึกษาดูงาน 

วันอาทิตย์ที ่
16 ธ.ค. 61 

บรรยาย เร่ือง กฎหมายพื้นฐานส าหรับข้าราชการ 
กฎหมายเกีย่วกับวธิีปฏบิัติราชการทางการปกครอง 

โดย นายจกัรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ 
นิติกรช านาญการ  สสจ.นครราชสีมา 

 

การพัฒนาตนเองในยุคดิจิตอล 
โดย วิทยากรภาครัฐ 

 

 

บรรยาย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ โดย วิทยากรภาครัฐ  

กิจกรรมกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กับวิทยากรกลุ่ม 

วันจันทร์ที ่
17 ธ.ค. 61 

 

บรรยาย เร่ือง ปรัชญาและแนวทาง 
การเป็นข้าราชการที่ดี  

โดย นพ. อภิสรรค์ บุญประดับ 
ผอ.รพ.กาบเชิง 

 

สรุป
ประเมินผล
การเรียนรู้

ตลอด
หลักสูตร  

อภิปราย เร่ืองการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท  และพธิีปฏิญาณตน

เป็นข้าราชการที่ดี 
โดย อ. วุฒิไกร สมเป็น  
      อ.ศรีอุบล  อินทรแ์ป้น 

 
พิธีมอบใบประกาศนยีบัตร 

โดย  นพ.สสจ.สุรินทร์ 

 

 


