วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
กําหนดการอบรมโครงการพัฒนาขาราชการใหม "หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี" ปงบประมาณ 2560
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 4 -10 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร มูลนิธิพัฒนาอีสาน NET FOUNDATION
06.00 07.00 น.

วันอังคาร
4-เม.ย.-60

12.00 13.00 น.

08.00 - 12.00 น. (4 ชม.)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

พิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษ
" การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนกับเขต
บริการสุขภาพ"
โดย นายสินชัย ตันติรัตนานนท

วันศุกร บริหารจิต
7-เม.ย.-60

กิจกรรมกลุม :การทํางานเปนทีม
บรรยายเรื่อง "การเรียนรูธรรมชาติ
รักษสิ่งแวดลอมกับการอยูรวมกัน"
อยางมีประสิทธิภาพ การสราง ความสามัคคี
ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDAYION)
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ
08.00 - 09.00 น.

11.00 - 12.00 น.

09.00 - 11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดี บริหารจิต
6-เม.ย.-60

ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

(Service Plan) และพัฒนาระบบ

ผูอํานวยการวพบ.สุรินทร

โดยนายสมคิด สุริยเลิศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร

(Data center)" โดย เภสัชกรทอง บุญยศ

ประชาชน"

อ.อํานวย มีทรัพย

ผอ.วารีวรรณ ศิริวาณิชย

โดย อ.ชลดา กิ่งมาลา และคณะ

กิจกรรมกลุม : การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความสามัคคี

ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDAYION)
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ

13.00 -16.00

16.00 - 18.00 น.

โดย นายมงคล เกียรติกวินพงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร

โดย อ.อติพร ทองหลอ และ
อ.ศีตรา มยูขโชติ

บรรยายเรื่อง " กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
โดย อ.เรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์

บรรยายเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บรรยายเรื่อง "ขาราชการกับการทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน"

โดย คุณวรางคณา ธุวงควัฒน

โดย นายเลิศบุศย กรองทอง รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

10-เม.ย.-60

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

อาหารวางและเครื่องดื่ม เชา
อาหารวางและเครื่องดื่ม บาย
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 14.30 - 14.45 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร บริหารจิต

ศึกษาดูงาน
ศูนยการเรียนรูบานสําโรง หมูบานที่มีการขับเคลื่อนในการพัฒนาผานกลไกลสภาผูนําชุมชนและขับเคลื่อนเชิงประเด็นผักปลอดสารเคมี เหลา และครัวเรือนนาอยู
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 18.00 น.
อภิปราย : ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเปนขาราชการ สรุปผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร
ที่ดี
โดย อ.ศรีอุบล อินทรแปน และ อ.วุฒิไกร สมเปน
โดย ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย

โดย อ.อํานวย มีทรัพย และคณะ

คัดเลือก
คณะกรรมการ
รุนานวย มีทรัพย
อ.อํ

กิจกรรมกลุม : เจริญจิตภาวนา/ทักษะชีวิต
เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
โดย อ.วรศักดิ์ อินทรชัย และคณะ
แบงกลุมถอดบทเรียน สรุปผลการเรียนรู/
เตรียมนําเสนอผลงาน อาจารยประจําชั้น
โดย อ.อํานวย และคณะ
19.00 - 21.00 น.

21.00 - 24.00 น.

กิจกรรมกลุม : "การคิดอยางเปนระบบ"

แบงกลุมถอดบทเรียน

โดย อ.อติพร ทองหลอ

สรุปผลการเรียนรู/

และคณะ

เตรียมนําเสนอผลงาน อาจารยประจําชั้น

โดย อ.อํานวย และคณะ
ชี้แจงและเตรียมความพรอม

แบงกลุมถอดบทเรียน

การศึกษาดูงาน

สรุปผลการเรียนรู/ เตรียมนําเสนอผลงานฯ

โดย อ.อํานวย และคณะ
ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู นําเสนอผลการประชุมกลุม
อาจารยประจําชั้น
จากการศึกษาดูงาน
โดย อ.อํานวย มีทรัพย

วันอาทิตย บริหารจิต
9-เม.ย.-60

22.00 - 24.00 น.

และคณะ

สมาธิกับการงาน การวัดผลสมาธิ"
โดย อ.วรศักดิ์ อินทรชัย

ประสบการณดูแลผูปวยเรื้อรังในชุมชน"

บรรยายเรื่อง " วินัยและจรรยาบรรณขาราชการ"
โดย อ.เรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์

วันเสาร บริหารจิต
8-เม.ย.-60

และการเตรียมความพรอม

บรรยายเรื่อง "การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย อภิปรายเรื่อง "การคิดอยางเปนระบบ"

บรรยายเรื่อง "การใหการสะทอนคิดในการทํางาน" บรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บรรยายเรื่อง"การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

19.00 - 24.00 น. (5 ชม.)
19.00 - 22.00 น.
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
ละลายพฤติกรรม

รอง ผอ.กลุมกิจการพิเศษ
ผอ.วพบ.สุรินทร
บรรยายเรื่อง "สมาธิกับการควบคุมอารมณ วิทิสาสมาธิ สมาธิกับการเรียน

บรรยายเรื่อง "จุดประสงคของการทําสมาธิ อิริยาบถ 4 การเดินจงกรม"

การนั่งสมาธิ การบริกรรม ประโยชนของการทําสมาธิ"
โดย พระใบฎีกาฐิติพันธ
08.00 -10.00 น.
10.00 - 12.00 น.

18.00 19.00 น.

บรรยาย "การปฏิบัติราชการ
ชมวีดิทัศน ชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบ
เพื่อประโยชนของ
แนะนําวิทยาลัย ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรม

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
วันพุธ บริหารจิต
5-เม.ย.-60

13.00 - 18.00 น. (5 ชม.)

รับประทานอาหารเย็น

ว.ด.ป.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
กําหนดการอบรมโครงการพัฒนาขาราชการใหม "หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี" ปงบประมาณ 2560
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 23 -29 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร มูลนิธิพัฒนาอีสาน NET FOUNDATION
06.00 07.00 น.

วันอังคาร
23-พ.ค.-60

12.00 13.00 น.

08.00 - 12.00 น. (4 ชม.)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน

พิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษ
" การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนกับเขต

วันศุกร บริหารจิต
26-พ.ค.-60

บรรยายเรื่อง "การเรียนรูธรรมชาติ
กิจกรรมกลุม :การทํางานเปนทีม
รักษสิ่งแวดลอมกับการอยูรวมกัน"
อยางมีประสิทธิภาพ การสราง ความสามัคคี
ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDAYION)
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ

08.00 - 09.00 น.

11.00 - 12.00 น.

09.00 - 11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดี บริหารจิต
25-พ.ค.-60

ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน" (Service Plan) และพัฒนาระบบ

ผูอํานวยการวพบ.สุรินทร

โดยนายสมคิด สุริยเลิศ

ประชาชน"

อ.อํานวย มีทรัพย

ผอ.วารีวรรณ ศิริวาณิชย

โดย อ.ชลดา กิ่งมาลา และคณะ

กิจกรรมกลุม : การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางความสามัคคี

ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET FOUNDAYION)
โดย อ.ทิฆัมพร สิงหะ และคณะ

13.00 -16.00

16.00 - 18.00 น.

โดย นายมงคล เกียรติกวินพงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร

(Data center)" โดย เภสัชกรทอง บุญยศ

บรรยายเรื่อง " วินัยและจรรยาบรรณขาราชการ"
โดย อ.เรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์

โดย อ.อติพร ทองหลอ และ
อ.ศีตรา มยูขโชติ

บรรยายเรื่อง " กฎหมายพื้นฐานสําหรับขาราชการ
โดย อ.เรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์

บรรยายเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บรรยายเรื่อง "ขาราชการกับการทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน"

โดย คุณวรางคณา ธุวงควัฒน

โดย นายเลิศบุศย กรองทอง รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

29-พ.ค.-60

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

อาหารวางและเครื่องดื่ม เชา
อาหารวางและเครื่องดื่ม บาย
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น

เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 14.30 - 14.45 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร บริหารจิต

ศึกษาดูงาน
ศูนยการเรียนรูบานสําโรง หมูบานที่มีการขับเคลื่อนในการพัฒนาผานกลไกลสภาผูนําชุมชนและขับเคลื่อนเชิงประเด็นผักปลอดสารเคมี เหลา และครัวเรือนนาอยู
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 18.00 น.
อภิปราย : ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเปนขาราชการ สรุปผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร
ที่ดี
โดย ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย
โดย อ.ศรีอุบล อินทรแปน และ อ.วุฒิไกร สมเปน

โดย อ.อํานวย มีทรัพย และคณะ

คัดเลือก
คณะกรรมการ
รุนานวย มีทรัพย
อ.อํ

กิจกรรมกลุม : เจริญจิตภาวนา/ทักษะชีวิต
เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
โดย อ.วรศักดิ์ อินทรชัย และคณะ
แบงกลุมถอดบทเรียน สรุปผลการเรียนรู/
เตรียมนําเสนอผลงาน อาจารยประจําชั้น
โดย อ.อํานวย และคณะ
19.00 - 21.00 น.

21.00 - 24.00 น.

กิจกรรมกลุม : "การคิดอยางเปนระบบ"

แบงกลุมถอดบทเรียน

โดย อ.อติพร ทองหลอ

สรุปผลการเรียนรู/

และคณะ

เตรียมนําเสนอผลงาน อาจารยประจําชั้น

โดย อ.อํานวย และคณะ
ชี้แจงและเตรียมความพรอม

แบงกลุมถอดบทเรียน

การศึกษาดูงาน

สรุปผลการเรียนรู/ เตรียมนําเสนอผลงานฯ

โดย อ.อํานวย และคณะ
ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู นําเสนอผลการประชุมกลุม
อาจารยประจําชั้น
จากการศึกษาดูงาน
โดย อ.อํานวย มีทรัพย

วันอาทิตย บริหารจิต
28-พ.ค.-60

22.00 - 24.00 น.

และคณะ

สมาธิกับการงาน การวัดผลสมาธิ"
โดย อ.วรศักดิ์ อินทรชัย

ประสบการณดูแลผูปวยเรื้อรังในชุมชน"

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร

วันเสาร บริหารจิต
27-พ.ค.-60

และการเตรียมความพรอม

บรรยายเรื่อง "การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย อภิปรายเรื่อง "การคิดอยางเปนระบบ"

บรรยายเรื่อง "การใหการสะทอนคิดในการทํางาน" บรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บรรยายเรื่อง"การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

19.00 - 24.00 น. (5 ชม.)
19.00 - 22.00 น.
กิจกรรมกลุมสัมพันธ
ละลายพฤติกรรม

รอง ผอ.กลุมกิจการพิเศษ
ผอ.วพบ.สุรินทร
บรรยายเรื่อง "สมาธิกับการควบคุมอารมณ วิทิสาสมาธิ สมาธิกับการเรียน

บรรยายเรื่อง "จุดประสงคของการทําสมาธิ อิริยาบถ 4 การเดินจงกรม"

การนั่งสมาธิ การบริกรรม ประโยชนของการทําสมาธิ"
โดย พระใบฎีกาฐิติพันธ
08.00 -10.00 น.
10.00 - 12.00 น.

18.00 19.00 น.

บรรยาย "การปฏิบัติราชการ
ชมวีดิทัศน ชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบ
เพื่อประโยชนของ
แนะนําวิทยาลัย ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรม

บริการสุขภาพ"
โดย นายโกเมนทร ทิวทอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
วันพุธ บริหารจิต
24-พ.ค.-60

13.00 - 18.00 น. (5 ชม.)

รับประทานอาหารเย็น

ว.ด.ป.

คํานํา
การพัฒนาขาราชการใหม มีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อปลูกฝง
การเป นขาราชการที่ดี ตลอดจนพัฒนาขาราชการให มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหน าที่ของ
ขาราชการ รวมถึงเสริมสรางเครือขายสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลาง
ดานการบริหารบุคคลภาครัฐ จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราขการพล
เรือน ตามมาตรา 64 ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติราชการใหทดลองปฏิบัติราชการและใหไดรับการพัฒนา
เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนทางราชการ และการเปนขาราชการทีดี
วิ ทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ ริ น ทร ได รั บ มอบหมายให ดํ าเนิ น การจั ด อบรมโครงการพัฒ นา
ขาราชการใหม “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด”ี วิทยาลัยฯ ไดเรียบเรียงคูมือการอบรมโครงการฯ ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อใหผูเขาอบรมไดศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการและแนวทางการอบรม บทบาทหนาที่ และระเบียบ
ปฏิบัติระหวางการอบรม ซึ่งคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน หากมีขอคิดเห็นประการใดโปรดใหคําแนะนํา เพื่อจะไดนําไปพัฒนาตอไป
คณะผูจัดทํา
โครงการพัฒนาขาราชการใหม “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ด”ี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
เมษายน 2560

สารบัญ
หนา
คูมือโครงการพัฒนาขาราชการใหม
การเตรียมความพรอมสําหรับผูเขารับการอบรม
การแตงกายระหวางอบรม
ภารกิจและกิจกรรมระหวางการอบรม
ระเบียบปฏิบัติระหวางการอบรม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
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คูมือ
โครงการพัฒนาขาราชการใหม “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี”
ประจําปงบประมาณ 2560
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่กฎ ก.พ. ว าด ว ยการทดลองปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการ และการพัฒ นาข าราชการที่อ ยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขอ 8 กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพล
เรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
เปนขาราชการที่ดีดวยกระบวนการการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนา
รวมกัน
ปงบประมาณ 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร เห็นความสําคัญของการพัฒนา
ขา ราชการที่ อ ยู ร ะหว า งทดลองปฏิ บั ติ ร าชการ ในการอบรมสั มมนาร ว มกั น และได ม อบให
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี สุรินทร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร เปนตัวแทนของ
กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมสัมมนาขาราชการใหมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่หลักการปฏิบัติงานในภาคราชการ
ตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมเรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาบรรณขาราชการในภาคราชการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการที่ดี
2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับรู ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย การทํางานเปนทีม
และความสามัคคี
2.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จิตสํานึกในการปฏิบัติราชการ
2.5 เพื่อใหผู เ ขารั บ การอบรมมีความตระหนั ก ความรู ความเขาใจในหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนํามาใชในการปฏิบัติราชการ
2.6 เพื่ อให ผู เ ขา รั บ การอบรมมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต อ การทํ า งานเพื่ อประชาชน และการให บ ริ ก าร
ประชาชน
3. กลุมเปาหมาย
3.1 แพทย ทั น ตแพทย เภสั ช กร พยาบาล และข า ราชการหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
จํานวน 90 คน
3.2 คณะผูดําเนินโครงการฯ
จํานวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น
100 คน
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4. ระยะเวลาดําเนินการ
รุนที่ 1 วันที่ 4 –๑0 เมษายน 2560
รุนที่ 2 วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
วิทยากรโดย : อาจารยเรืองรัตน บัวสัมฤทธิ์ และคณะดําเนินงาน
5. ระเบียบการฝกอบรม
5.1 ตองมีเวลาเขารับการอบรมเต็มเวลาของระยะในเวลาการอบรม
5.2 ตองผานการประเมินจากผูบังคับบัญชาในภาคปฏิบัติ
6. กิจกรรมการอบรม
6.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธ
6.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรม
6.3 การบรรยาย/การอภิปราย
6.4 การศึกษาดูงาน
6.5 ประชุมกลุมยอย
7. วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมิ น ผลความรู ความเข า ใจ และความพึ ง พอใจของกระบวนการจั ด อบรม โดยใช
แบบสอบถามจํานวนผูเขาอบรม และสังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของผูเขาอบรม
8. งบประมาณ จากคาลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม
คาลงทะเบียน คนละ 8,000 บาทโดยเปนคาใชจายในโครงการ ดังนี้
8.1 คาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมของคณะวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง และผูดําเนินการ
อบรมรวมทั้งคาอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารวางตลอดโครงการ
8.2 คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายในการเดินทาง และคาเชาที่พักของวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงและ
ผูดําเนินการอบรม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขาราชการใหมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
พยาบาล และขาราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ในปงบประมาณ
2560 มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และตระหนั กในความรั บ ผิด ชอบของงานราชการ
เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาบรรณขาราชการจากภาคราชการ และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
รั บ รู ตระหนั ก และเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ในการมี วิ นั ย การทํ า งานเป น ที ม และความสามั ค คี ได เ รี ย นรู
อุด มการณขาราชการ และหลั กราชการ มีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจเกี่ย วกับ คุณธรรม
จริยธรรม จิตสํานึกราชการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานเพื่อประชาชน
และการใหบริการประชาชน
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การเตรียมความพรอมสําหรับผูเขารับการอบรม
1.
2.
3.
4.

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหเรียบรอยกอนเขารับการอบรม
ตรวจสอบประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง
ขออนุมัติตนสังกัดเขารับการอบรม
ถามีโรคประจําตัวและรับประทานอาหารพิเศษ เชน อาหารอิสลาม,มังสวิรัติ กรุณาแจง
ใหทราบในวันรายงานตัว
5. การเตรียมตัวกอนการเขารับการอบรม : การแตงกายระหวางการอบรม
5.1 เตรียมชุดสุภาพใชระหวางการอบรม
- สุภาพบุรุษ : เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (หามกางเกงยีนสและรองเทาแตะ)
- สุภาพบุรุษ : เสื้อ กระโปรง รองเทาหุมสัน หรือรัดสน (หามกางเกงยีนสและ
รองเทาแตะ)
5.2 การแตงกายวันพิธีเปดและปดการอบรม
- สุภาพบุรุษ : สวมชุดตามวิชาชีพ ดังนี้
 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร สวมเสื้อกาวน กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน
 พยาบาลวิชาชีพ สวมชุดอนามัย และรองเทาหุมสน
- สุภาพสตรี : สวมชุดตามวิชาชีพ ดังนี้
 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร สวมเสื้อกาวน กางเกงขายาว และรองเทาหุมสน
 พยาบาลวิชาชีพ สวมชุดอนามัย และรองเทาหุมสน
5.3 การแตงกายสําหรับกิจกรรม กลุมสัมพันธ,และการอบรมปฏิบัติธรรม
- สุภาพบุรุษ : ชุดที่สวมใสสบาย/ชุดกีฬา เชน เสื้อยืด กางเกงวอรม รองเทาผาใบ
- สุภาพสตรี : ชุดที่สวมใสสบาย/ชุดกีฬา เชน เสื้อยืด กางเกงวอรม รองเทาผาใบ
หมายเหตุ: ควรมีอุปกรณ เชน รม และหมวก
6. การรายงานตัวเขาอบรม
6.1 ลงทะเบียน
รุนที่ 1 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น.
รุนที่ 2 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น.
ณ หองประชุมอาคาร 4 ชั้น 6
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ภารกิจและกิจกรรมระหวางการอบรม
กิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นระหวางการอบรม มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาขาราชการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหม ในทักษะดานตางๆ ของความกรุณาใหความรวมมือ รวมใจ ในกิจกรรมตางๆ ของรุน ระหวางการ
อบรม เพื่อใหการอบรมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เสริมสรางการเรียนรูรวมกันและรวมกัน
ทํางานเปนทีม ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุม
1. ภารกิจรายบุคคล
1.1 เขารวมกิจกรรมทุกวันตลอดหลักสูตร
1.2 ถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรู
1.3 เขาอบรมตามกําหนดเวลาและศึกษาดูงานครบทุกกิจกรรม
2. ภารกิจรายกลุม/ชั้นเรียน
2.1 ประชุมกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 รายงานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร
2.3 รวมเปนคณะกรรมการในการอบรม โดยผูเขารับการอบรมจะแบงการทํางานเปนคณะ 2 คณะ
ดังนี้
2.3.1 ประธานรุน
2.3.2 คณะกรรมการกลุมวิชาการ มีหนาที่ ดังนี้
1) ดําเนินการใหมีการสรุปการเรียนรูประจําวัน
2) นําเสนอและจัดทําเอกสารสรุปผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร
3) ดําเนินกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.3.3 คณะกรรมการกลุมบริหารจัดการ มีหนาที่ดังนี้
1) บริหารจัดการใหผูเขารับการอบรมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกา มารยาท
การอบรมและการใชเครื่องมือสื่อสารและการฟงการบรรยายหรืออภิปราย
2) ดู แ ลบริ ห ารจั ด การอํ า นวยความสะดวกในการอบรม เช น แนะนํ า / กล า ว
ขอบคุณวิทยากร พรอมดูแลวิทยากรขณะบรรยาย/อภิปราย
3) บริหารจัดการผูเขาอบรม ในการบริหารจิต การจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อพัฒนา
ทักษะสังคม
4) จัดกิจกรรมสันทนาการและอื่นๆตามความเหมาะสม
5) เหรัญญิก
ระเบียบปฏิบัติระหวางการอบรม
1. ตรงตอเวลา
2. รวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร
3. ปรับระบบเครื่องมือสื่อสารเปนระบบไรเสียงขณะอยูในระหวางการอบรม

5
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.หองสมุด ตัง้ อยูที่อาคาร 2 ชั้น 1 วันจันทร – วันศุกร เปดใหบริการเวลา 07.00 -18.30 น.
และวันอาทิตย เปดใหบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
2. บริการอินเทอรเนตไรสาย (Wifi)
3. เครื่องดื่ม ชา - กาแฟ ในหองอาหาร ตลอดเวลาการอบรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. อาจารยอํานวย มีทรัพย เบอรโทร 081-876-5331 (ประธานโครงการ)
2. นางสาววารุณี บรรเทา เบอรโทร 099-471-5559 (เลขานุการ)

