
กําหนดการโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารระดับตน (สมรรถนะการทํางานขาราชการระดับชํานาญการ) 

ชวงที่ ๑  ระหวางวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม 2562 
ณ คายนวมินทราชินี อําเภอเมือง จงัหวัดชลบุร ี
ชวงที่ ๒  ระหวางวันที่ ๑ – ๙ สงิหาคม 2562 

ณ โรงแรมแคนทารี เบย อําเภอเมือง จังหวดัระยอง 
และศึกษาดูงานวันที ่๑ สิงหาคม 2562 ณ บริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

และในวันที ่8 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ / ศูนยบริการการพฒันาปลวกแดงตามพระราชดําร ิ
จังหวัดระยอง  

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  0๘.00 - ๐๘.3๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  ๐๘.3๐ – 0๙.๓๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทนักบริหารระดับตนตอการขับเคลื่อน

ภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน” 
 โดย อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
 ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เวลา  0๙.๓0 – ๑1.0๐ น. ออกเดินทางจากกรมฯ ไปคายนวมินทราชินี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
เวลา  11.00 – ๑2.0๐ น. บรรยาย หัวขอ การสรางทีมงานเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ  
 โดย วิทยากรคายนวมินทราชินี 
เวลา  ๑2.0๐ - ๑3.0๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - ๑8.00 น. กิจกรรมการสรางทีมงานเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
 โดย วิทยากรคายนวมินทราชินี 
เวลา  ๑8.๐๐ - 19.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  ๑9.๐๐ - 20.๐๐ น. กิจกรรมการสรางทีมงานเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (ตอ) 
 โดย วิทยากรคายนวมินทราชินี 
เวลา  20.๐๐ - ๒0.3๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่1     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๒0.3๐ น. จบการฝกอบรม วันที ่1 / พักผอนตามอัธยาศัย 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐7.0๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.00 - ๐8.0๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการสรางทีมงานเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (ตอ)  
 โดย วิทยากรคายนวมินทราชินี 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 – 16.00 น. กิจกรรมการสรางทีมงานเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (ตอ) 
 โดย วิทยากรคายนวมินทราชินี 
เวลา  16.00 – 17.30 น. ออกเดินทางจากคายนวมินทราชินี 
 ไปยังโรงแรมแคนทารี เบย อําเภอเมือง จังหวดัระยอง 
เวลา  17.3๐ - 18.3๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่2 และชี้แจงรายละเอียดการฝกอบรมชวงที่ 2 
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑๘.3๐ - ๑๙.3๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง)/เขาที่พัก 
เวลา  19.30 น. จบการฝกอบรม วนัที่ 2 / พักผอนตามอัธยาศัย 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.30 - ๐7.0๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.00 - ๐7.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.0๐ - 08.3๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  08.30 - 10.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมแคนทารี เบย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
เวลา  10.00 - 11.30 น. ศึกษาดูงาน ณ บริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
เวลา  ๑1.3๐ - ๑2.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  12.30 – 14.00 น. เดินทางกลับโรงแรมแคนทารี เบย จังหวัดระยอง 
เวลา  14.00 - 15.00 น. บรรยาย หัวขอ ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  
 โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
เวลา  15.00 - 16.00 น. บรรยาย หัวขอ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 ของจังหวัดระยอง  
 โดย นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
เวลา  16.00 - 17.00 น. บรรยาย หัวขอ “การขับเคลื่อนภารกิจ สพร.17 ระยอง” 
 โดย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 
เวลา  17.๐๐ - 18.๐๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่3      
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑9.๐๐ - 20.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  20.๐๐ น. จบการฝกอบรม วันที ่3 / พักผอนตามอัธยาศัย 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 



- 3 - 

 
วันศุกรที่ ๒ สิงหาคม 2562 รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 11.00 น. บรรยาย หัวขอ การประยุกตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 โดย ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ 
เวลา  11.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ Transformation การรับรองความรูความสามารถ 
 ตามนโยบาย E-Government 
 โดย ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - 14.00 น. บรรยาย หัวขอ Transformation การรับรองความรูความสามารถ (ตอ) 
 ตามนโยบาย E-Government 
 โดย ผูอํานวยการสํานักงานรับรองความรูความสามารถ 
เวลา  14.00 - 16.00 น. กิจกรรมกลุม 
เวลา  16.00 - 18.00 น. บรรยาย หัวขอ Disruptive Technology กับการพัฒนาฝมือแรงงาน 
   โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
เวลา  ๑8.00 - 19.๐๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่4     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑9.๐๐ – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  20.๐๐ น.  จบการฝกอบรม วันที ่4 / พักผอนตามอัธยาศัย 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

วันเสารที่ ๓ สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ 
   โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธกิารบด ี
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - 16.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ (ตอ)  
 โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  16.00 - 18.00 น. กิจกรรมการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ  
 โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  18.00 - 19.0๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่5     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑9.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
 จบการฝกอบรม วันที ่5 / พักผอนตามอัธยาศัย 



- 4 - 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
วันอาทิตยที่ ๔ สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 – 1๐.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
 โดย อาจารยสนธยา  ศรีเวียงธวัช และทีมงานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ 
เวลา  ๑๐.00 - 12.00 น. กิจกรรมทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
 โดย อาจารยสนธยา  ศรีเวียงธวัช และทีมงานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - 17.00 น. กิจกรรมทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
   โดย อาจารยสนธยา  ศรีเวียงธวัช และทมีงานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ 
เวลา  ๑7.00 - 18.๐๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่6     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑๘.๐๐ – ๑๙.00 น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  19.๐๐ น. จบการฝกอบรม วันที ่6 / พักผอนตามอัธยาศัย 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 
วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ 
   โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - 14.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ (ตอ) 
เวลา  14.00 - 15.00 น. กิจกรรมหลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ  
เวลา  15.00 - 17.00 น. บรรยายหัวขอ นวัตกรรมและการคิดสรางสรรค (ดิจิทัลไทยแลนด) 
   โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  17.00 - 18.00 น. กิจกรรมกลุม 
เวลา  ๑8.0๐ - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  19.00 - 20.00 น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่7     
   โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จบการฝกอบรม วันที ่7 / พักผอนตามอัธยาศัย 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 



- 5 - 

 

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลงักาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 11.00 น. กิจกรรมกลุม  
เวลา  11.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ เสนทางความกาวหนาขาราชการของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 โดย ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑2.๐๐ - ๑3.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 – 15.00 น. บรรยาย หัวขอ Competency เพื่อการบริหารและพัฒนาองคกร 
   โดย รองอธิบดี (นายสุรพล  พลอยสุข) 
เวลา  15.00 – 17.00 น. บรรยาย หัวขอ การเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตาน

การทุจริตในหนวยงาน 
   โดย รองอธิบดี (นายสุรพล  พลอยสุข) 
เวลา  17.๐๐ - 18.0๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที่ 8     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  18.00 – 19.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
 จบการฝกอบรม วันที่ 8 / พักผอนตามอัธยาศัย 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

วนัพุธที ่7 สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ ระเบียบการเงินการคลังสําหรับนักบริหารระดับตน 
 โดย ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวขอ การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
   โดย ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 
เวลา  16.00 - 17.30 น. กิจกรรมกลุม  
เวลา  17.3๐ - 18.3๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่9     
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑8.3๐ - 19.3๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง) 
 จบการฝกอบรม วันที ่9 / พักผอนตามอัธยาศัย 
 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
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วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.00 - ๐7.3๐ น. รับประทานอาหารเชา 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. ออกเดินทางจากโรงแรมแคนทารี เบย จังหวัดระยอง 
 ไปยังวัดละหารไร หลวงปูทิม จังหวัดระยอง  
เวลา  ๐8.3๐ - ๑0.3๐ น. กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจและฟงบรรยายเรื่อง หลักธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 

ณ วัดละหารไร หลวงปูทิม จังหวัดระยอง 
เวลา  ๑0.3๐ - ๑1.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดละหารไร หลวงปูทิม จังหวัดระยอง 
 ไปยังสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 
เวลา  ๑1.0๐ - ๑2.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑3.3๐ น. ออกเดินทางจากสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 
 ไปยังศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
เวลา  ๑3.3๐ - ๑6.3๐ น. ศึกษาดูงานศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
เวลา  16.30 – 17.30 น. ออกเดินทางจากศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 

กลับไปยังโรงแรมแคนทาร ีเบย จังหวดัระยอง 
เวลา  17.3๐ - 18.3๐ น. สรุปผลการฝกอบรมวันที ่10  
 โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เวลา  ๑8.3๐ - 19.3๐ น. รับประทานอาหารเย็น (กรมจัดเลี้ยง)  
เวลา  19.30 น. จบการฝกอบรม วันที ่10 / พักผอนตามอัธยาศัย 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2562  รายละเอียด 
เวลา  06.00 - ๐6.3๐ น. ออกกําลังกาย 
เวลา  07.30 - ๐8.3๐ น. รับประทานอาหารเชา          
เวลา  ๐8.3๐ - 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักการบริหารงานและกลยุทธสูความสําเร็จ (ตอ) 
   โดย ผศ.ดร.จิราพร  ระโหฐาน ตําแหนง ผูชวยอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ีและทีมงาน 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑3.0๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรมจัดเลี้ยง) 
เวลา  13.00 - 15.00 น. วิพากษหลักสูตร 
เวลา  ๑5.0๐ - 18.00 น. เดินทางกลับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

หมายเหตุ 
- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหวางเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
- การแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมการอบรม จํานวน 5 กลุม  
- กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


