
วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อบรรยาย ช่ัวโมง วิทยากร สถานท่ีจัดฝึกอบรม

● ศึกษาเรียนรู้จากระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning)
หลักสูตร "ภารกิจกระทรวงพาณิชย์"

๓
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทาง https://e-learning.moc.go.th
● ศึกษาเรียนรู้จากระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning)
หลักสูตร "MOC Marketing: การขายในยุค New normal"

๖
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทาง https://e-learning.moc.go.th
● ศึกษาเรียนรู้จากระบบการเรียนรู้ทางไกล (E-learning)
หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือ
ราชการ"

๓
ส านักงาน ก.พ.

ทาง https://ocsc.go.th/LearningPortal

ช่วงท่ี ๒ การบรรยายในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  จ านวน 46 ช่ัวโมง
๐๘.15 น.-๐9.00 น. Pre-test - เจ้าหน้าท่ีสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
๐๙.๐๐ น.-๑1.0๐ น. แนวคิดของการเป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีดี ๒ อดีตผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. การต่อต้านการทุจริต MOC ZERO CORRUPTION ๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป .
๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือทุกวิกฤต ๓ ดร.อัจฉรา โยมสินธ์ุ

๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ทิศทางการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ๓ นายวิชานัน นิวาตจินดา
รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. การเช่ือมโยงการท างานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ
๓ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการ ๓ ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ : Critical Thinking ๓ อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

๑๓.๐๐ น.-๑5.0๐ น. แบ่งกลุ่ม : การเงิน...ต้องวางแผน ส าหรับข้าราชการ 2 ผู้แทนกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. การค้ายุคดิจิทัล : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 3
นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์

ผู้อ านวยการส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. Growth Mindset ในการท างาน 3 อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. กระทรวงพาณิชย์กับการท างานในยุคดิจิทัล ๓ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๓ ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. เทคโนโลยีดิจิทัล : เข้าใจและใช้เป็น ๓

นายชัยณรงค์ โชไชย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน

รัฐบาลดิจิทัล สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ข้าราชการยุคใหม่กับหัวใจบริการ ๓ อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

๐๙.๐๐ น.-๑2.๐๐ น. การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการท างาน ๓ ดร.ปรมา มุทิตาภรณ์

๑๓.๐๐ น.-๑5.๐๐ น. ข้อควรรู้เก่ียวกับสิทธิการรักษาพยาบาลในยุคโควิด-19 ๒ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
15.๐๐ น.-๑6.๐๐ น. กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ ๑
๑6.๐๐ น.-๑7.๐๐ น. Post-test -

08.00 น. - 12.00 น. เดินทางไปฝึกอบรม ณ โรงแรมในต่างจังหวัด -

๑๓.๐๐ น. - 18.00 น. การสร้างเครือข่ายการท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 5 วิทยากรภาคเอกชน พร้อมทีมงาน

๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. การสร้างเครือข่ายการท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ ๓

๑๓.๐๐ น. - ๑8.๐๐ น. การสร้างเครือข่ายการท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 5

๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. การสร้างเครือข่ายการท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 วิทยากรภาคเอกชน พร้อมทีมงาน

13.30 น. - 16.30 น. เดินทางกลับกระทรวงพาณิชย์ -
หมายเหตุ : ช่วงกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติ เป็นกิจกรรมเสริม เพ่ือสร้างเครือข่าย ท้ังน้ี การด าเนินการข้ึนอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส COVID-19

จ. 20 มิ.ย. 65 ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร 3 เจ้าหน้าท่ีสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ณ ห้องฉลาดลบ
เลอสรรค์ ช้ัน 4 
กระทรวงพาณิชย์

พิธีมอบประกาศนียบัตร 

อา. 19 มิ.ย. 65 

ส. 18 มิ.ย. 65 

ช่วงกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติ : การสร้างเครือข่ายการท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  จ านวน 16 ช่ัวโมง

ศ. 17 มิ.ย. 65

โรงแรมเซอร์ เจมส์ 
รีสอร์ท จังหวัดสระบุรีวิทยากรภาคเอกชน พร้อมทีมงาน

ก าหนดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "ข้าราชการท่ีดี" รุ่นท่ี ๓4 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระหว่างวันท่ี 12 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2565  (รวม 74 ช่ัวโมง)

ช่วงท่ี ๑ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (E-learning)  จ านวน 12 ช่ัวโมง

12-25 พ.ค. ๖5

ให้ส่งส าเนาใบ
ประกาศนียบัตร

ให้ สจบ.ทางอีเมล์
tr.pcni.moc@gmail.com
ภายในวันท่ี ๒6 พ.ค.๖5

ผ่านระบบออนไลน์ 
ณ ห้องวงษานุประพัทธ์

กระทรวงพาณิชย์

เจ้าหน้าท่ีสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ

จ. 30 พ.ค. ๖5

อ. 31 พ.ค. ๖5

พ. 1 มิ.ย. ๖5

พฤ. 2 มิ.ย. ๖5

อ. 7 มิ.ย. ๖5

พ. 8 มิ.ย. ๖5

จ. 6 มิ.ย. ๖5

พฤ. 9 มิ.ย. ๖5


