ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคคล โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๒๘, ๑๓๒๙
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
นร ๐๒๐๓.๐๓/๑๐๘๐
๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งคาสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒๖
เรียน ผอ.สานัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 สปช. จึงได้ปรับวิธีการ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในกระบวน
การปฐมนิเทศ หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น ZOOM กกจ. จึงขอส่งสาเนาคาสั่ง กปส. ที่ ๕๖๖/๒๕๖๔ ลว. ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อ ยู่ ระหว่างการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ กรมประชาสั มพั น ธ์ รุ่นที่ ๒๖ (ดั งรายละเอียดแนบท้ ายนี้ )
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมดาเนินการ ดังนี้
๑. การอบรมดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติราชการ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการเรียนตลอด
หลักสูตรตามวัน เวลาที่กาหนด โดยต้องไม่ปฏิบัติงานอื่นระหว่างการอบรม
๒. สนับสนุนสถานที่ที่ส่งเสริมและเอื้ออานวยการเรียนรู้ (กรณี ผู้เข้ารับการอบรมประสงค์จะเรียน
ออนไลน์ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน)
๓. สนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับการอบรมออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อินเตอร์เน็ต
กล้อง ไมโครโฟน เป็นต้น (กรณี ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือมีความประสงค์อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม)
เพื่อให้การอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างแท้จริง
สอบถามรายละเอียดที่ นางสาวบังอร ดุจเฉลิม ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สปช. โทร ๐๘ ๘๕๐๕ ๙๒๕๘
หรือ ๐ ๒๒๙๘ ๕๗๙๕ – ๙๙ ต่อ ๔๓๐๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}

(นางสาวปั{PersonName}
ณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
ร.ผอ.กกจ.
{PositionName1}
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หลักสูตร “การปฐมนิเทศขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการ
กรมประชาสัมพันธ” รุนที่ ๒6
ระหวางวันศุกรที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
๑. หลักการและเหตุผ ล
ตามกฎ ก.พ.วาดวยการทดลองปฏิบัติ หนาที่ ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี ดวยกระบวนการที่
๑ การปฐมนิเทศ กระบวนการที่ ๒ การเรียนรูดว ยตนเอง และกระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนารวมกัน
ตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด ทั้งนี้ กระบวนการที่ ๑ การปฐมนิเทศใหสวนราชการตนสังกัดเปนผูดําเนินการ
เพื่อใหขา ราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่รา ชการมีความรู ความเขาใจองคกรเกี่ย วกับ โครงสรา ง
อํานาจหนาที่ ผูบริหาร กฎ ระเบียบตางๆ และวัฒนธรรมองคกร โดยมุงหวังใหไดรับความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหสวนราชการไดอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกําหนด และการเปนขาราชการที่ดี
กระบวนการที่ ๒ การเรียนรูดวยตนเอง โดยใชวิธกี ารฝกอบรมทางไกล“หลักสูตรฝกอบรม ขาราชการบรรจุใหม ”
ของสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหขา ราชการบรรจุใหมไดรับความรูเกี่ยวกับระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
เพื่อการปฏิบัติราชการอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคํา นึงถึงความประหยัด มีประสิทธิภ าพ
และเปนระบบทั่วถึงเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย ๔ หมวดวิชา คือ ๑. ปลูกฝงปรัชญาการเปน
ขาราชการที่ดี ๒. ระบบราชการและการบริห ารภาครัฐแนวใหม ๓. ความรูพ้นื ฐานในการปฏิบัติราชการ
๔. เสริม สรา งสมรรถนะหลัก และทัก ษะที่จาํ เปน ดํา เนิน การ โดยสว นราชการตน สัง กัด ประสานงาน
กับศูนยพฒ
ั นาการเรีย นรูทางไกล สถาบันพัฒ นาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติห นาที่ราชการ สวนกระบวนการที่ ๓ การอบรมสัมมนารวมกัน เพื่อเนน
การปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี การมีวนิ ัยและเสีย สละ คุณธรรมและจริยธรรม คานิยม สรางสรรค
กิจกรรมชวยเหลือสังคม การทํางานเปนทีมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน โดยใหกระทรวงเปนผูดําเนินการ
หรือ กระทรวงอาจมอบหมายกรมใดกรมหนึ่ง ดํา เนินการแทนกระทรวงก็ไ ด และสวนราชการต นสัง กัด
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนาดังกลาว
เพื่อ ใหเ ปน ไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับ ดัง กลา ว สถาบัน การประชาสัม พัน ธ กรมประชาสัม พัน ธ
ในฐานะที่มบี ทบาทหนาที่ห ลักในการพัฒนาบุค ลากรดานวิช าชีพการประชาสัม พันธแ ละสื่อสารมวลชน
จึง กํา หนดจัด การปฐมนิเ ทศขา ราชการ พลเรือ นสามัญ ที่อ ยูระหวา งการ ทดลองปฏิบัติ หนา ที่ราชการ
กรมประชาสัมพันธ ขึ้น ในวันศุกรท่ี 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อใหขาราชการบรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจองคกร คา นิย มและวัฒ นธรรม รวมทั้ง กฎ ระเบีย บตา งๆ ที่จํา เปนตอ งใช ในการปฏิบัติง าน
ตลอดจนมีจิตสํานึก และประพฤติตนเปนขาราชการที่ดีตอไป
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-๒๒. วัตถุป ระสงค
๒.๑ เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจองคกรเกี่ยวกับ วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางองคกร ผูบริหาร
คานิยมและวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๒.๒ เพื่อ ใหมีค วามรูค วามเขา ใจและสา มารถปฏิบัติง านไดอ ยา งถูก ตอ งตามระเบีย บ
ของทางราชการ และประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
๒.๓ เพื่อเสริมสรางคานิยม ปรัชญาที่เหมาะสมในการเปนขาราชการที่ดี
๒.๔ เพื่อเปนการพัฒนาความพรอมของขาราชการแรกบรรจุในระบบราชการไทย ใหเปน
ผูปฏิบัติงานที่ทรงความรู (Knowledge Worker) พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและรักการเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
๒.๕ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จาํ เปนสําหรับการปฏิบัติงานภาครัฐ
๒.๖ เพื่อเปนการสรางสายสัมพันธที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขาอบรม
๓. กลุมเปาหมาย
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ
๔. คุณสมบัติข องผูเขารับการฝกอบรม
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ
๕. จํานวนผูเขารับ การฝกอบรม
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการและโอนยายมาจากหนวยงานอื่น
จํานวน 46 คน
๖. โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรประกอบดว ย
การฝกอบรมแบงเปน ๓ หมวดวิชา
รวมเวลาทั้งสิ้น 111 ชั่วโมง ดังนี้
๖.๑ การปฏิบัติหนาที่ขาราชการ กรมประชาสัมพันธ
จํานวน 54 ชั่วโมง
๖.๒ ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
จํานวน 39 ชั่วโมง
๖.๓ กิจกรรมสรางความสัมพันธและการทํางานเปนทีม
จํานวน 18 ชั่วโมง
๗. รายละเอียดหลักสูตร
หมวดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ข าราชการ กรมประชาสัมพันธ (54 ชั่ว โมง)
๑. บทบาทภารกิจ ความคาดหวัง และนโยบายผูบริหารกรมประชาสัมพันธ (11.30 ชั่ว โมง)
รับ รูแ ละเขาใจภารกิจ ความรับ ผิด ชอบ วิสัย ทัศ น พันธกิจ ความคาดหวังและ
นโยบายจากผูบริหารระดับสูง
2. ยุท ธศาสตรก รมประชาสัม พัน ธ 20 ป /การถา ยทอดคา เปา หมายสูร ะดับ บุค คล
(3 ชั่ว โมง)
รับรูนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ
3. การบริหารการเงินของกรมประชาสัมพันธ (1.30 ชั่ว โมง)
รับ รูงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการใชจา ยงบประมาณประจําปของ
กรมประชาสัมพันธ
4. การบริหารบุคลากรกรมประชาสัมพันธ (3 ชั่ว โมง)
รับรูอัตรากําลัง การกระจายอัตรากําลังทั้งสวนกลางและสวนภูมิ การปฏิบัติต นของ
วัฒนธรรมองคกร ระเบียบการปฏิบัติงาน เสนทางความกาวหนาในอาชีพราชการ
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
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5. โครงสรางใหมกรมประชาสัมพันธ (1.30 ชั่ว โมง)
รับรูบทบาทโครงสรางใหมของกรมประชาสัมพันธ รวมทั้งการถายทอดคาเปาหมาย
สูระดับบุคคล
6. กฎระเบียบการปฏิบัติงาน (1.30 ชั่ว โมง)
รับรู กฎและระเบียบของการปฏิบัติหนาที่ราชการในกรมประชาสัมพันธ
7. สวัส ดิการและสิทธิป ระโยชน/การออมเงินกับสหกรณ (2 ชั่ว โมง)
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ
8. การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการ (3 ชัว่ โมง)
การใชหลัก คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการ พรอมทั้งฝกปฏิบัติการ
ถายทอดความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมและสรางเครือขายกับเยาวชน
.
9. กรมประชาสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี (3 ชั่ว โมง)
รับรูแนวทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเกี่ยวภารกิจของกรมประชาสัมพันธ
10. การฝกประสบการณว ิช าชีพ (24 ชั่ว โมง)
การเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในตําแหนงสายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
หมวดที่ ๒ ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน (39 ชั่ว โมง)
เพื่อใหมคี วามรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องตน
๑. Smart Media ทําสื่ออยางไรใหโดนใจ... (3 ชั่วโมง)
๒. Smart PR รูงานประชาสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
๓. Smart Management ชวยจัดการอยางชาญฉลาด (3 ชั่วโมง)
๔. วิเคราะหใหเปน จับประเด็นใหปง (3 ชั่วโมง)
๕. Digital Disruption กับการหลอมรวมสื่อ (3 ชั่วโมง)
๖. นักสื่อสารพันธใหมยุคดิจทิ ลั (3 ชั่วโมง)
๗. การเปลี่ยนแปลงสูการเปนรัฐบาลดิจทิ ลั /การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐ /(3 ชั่วโมง)
๘. กฎหมายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
9. คาใชจา ยในการฝกอบรมการจัดประชุม /ฝกปฏิบัติ (3 ชั่วโมง)
10. คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (3 ชั่วโมง)
10. บุคลิกภาพการเปนนักประชาสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
11. กิจกรรมการนําเสนอผลงานจากการอบรม เพื่อปรับประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน (6 ชั่วโมง)
หมวดที่ ๓ กิจ กรรมสรางความสัมพันธและการทํางานเปนทีม (18 ชั่ว โมง)
กิจ กรรมเสริม ความสัมพันธ การเสริมสรางบุค ลิกภาพ การฝกระเบี ย บวินัย นันทนาการ
การแสดง และการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความสัมพันธ ความผูกพัน และการทํางานเปนทีม
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๘. วิทยากรผูบ รรยาย
วิท ยากรที่มปี ระสบการณแ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะดา นในแตล ะหัว ขอ วิช า ทั้ง จาก
กรมประชาสัมพันธและจากหนวยงานภายนอกที่มชี ื่อเสียงและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
๙. รูปแบบการฝกอบรม แบบผสมผสานรว มกับ ออนไลน
9.1 รูปแบบออนไลน (วันที่ 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
๙.๑.1 การบรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรางการมีสวนรวม
๙.1.2 การนําเสนอผลงานจากการอบรม เพื่อปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
9.2 กิจ กรรมการฝกประสบการณว ิช าชีพ /กิจ กรรมสรา งสัมพันธ ณ สถาบันการประชาสัม พันธ
(วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564)
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ข องโครงการที่คาดหวัง และตัว ชี้ว ัด
จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณ
๑๑. ระยะเวลา
ระหวางวันศุกรท่ี 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๒. สถานที่ฝ กอบรม
สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
๑๓. คาใชจ ายในการฝกอบรม
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ

เปนเงิน 460,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถวน)

--------------------------------------------

สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ

ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร “การปฐมนิเทศขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ” รุนที่ 26
อบรมระหวางวันศุกรที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564
สัปดาหที่ 1
ลําดับ

วันที่

08.00 น.

1
(ศุกร)

18
มิถุนายน
2564

ลงทะเบียนดวยระบบ
ออนไลน

09.00-12.00 น .
- กลาวตอนรับ โดย ผอ.สปช.
- แนะนําคณะทํางาน
- ผูอบรมแนะนําตัวเอง
- ปฐมนิเทศ/ชี้แจงหลักสูตรฯ

13.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.
กิจกรรม
พบผูบริหารฯ
รปส.1

การนําองคกรสูยคุ ดิจิทัล
อปส.

สัปดาหที่ 2
08.00 น.
2
(จันทร)

21
มิถุนายน
2564

3
(อังคาร)

22
มิถุนายน
2564

4
(พุธ)

23
มิถุนายน
2564

5
(พฤหัสฯ)

6
(ศุกร)

08.30 น.

09.00-12.00 น.

กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.สนผ.

ยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ 20 ป /
การถายทอดคาเปาหมายสูระดับบุคคล
(สนผ.)

กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.กพร.
ลงทะเบียน

กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.สพท.

09.00 – 10.30 น.

13.00-14.30 น.

การบริหารการเงิน
(กคล.)
10.30-12.00 น.

โครงสรางใหม กปส. (กพร.)

กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
(กกร.)

14.30-15.30 น.
Money Coach
สวัสดิการและสิทธิประโยชน
(สลก.)

15.30-16.30 น.

ออมเงินกับ
สหกรณ กปส.

กิจกรรม
พบผูบริหารฯ
รปส.2

13.00-16.00 น.
การบริหารบุคลากรของ กปส.
(กกจ.)

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

Smart Media ทําสื่ออยางไรใหโดนใจ...

Smart PR รูงานประชาสัมพันธจังหวัด

24
มิถุนายน
2564

กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.ศสช.

วิเคราะหใหเปน จับประเด็นใหปง
อ.ปรเมษฐ ภูโต

กรมประชาสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
(สพท.)

25
มิถุนายน
2564

กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.นตส.

การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการ

Smart Management ชวยจัดการอยางชาญฉลาด
(สลก.)

กิจกรรม
พบผูบริหารฯ
รปส.3
กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.สพป.
กิจกรรม
พบผูบริหาร
ผอ.กกจ.
กิจกรรม
พบผูบริหาร
ลนก.

ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร “การปฐมนิเทศขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ” รุนที่ 26
อบรมระหวางวันศุกรที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564
สัปดาหที่ 3
ลําดับ

วันที่

6
(จันทร)

28
มิถุนายน
2564

7
(อังคาร)

29
มิถุนายน
2564

8
(พุธ)

30
มิถุนายน
2564

9
(พฤหัสฯ)

1
กรกฎาคม
2564

10
(วันศุกร)

2
กรกฎาคม
2564

08.00-09.00 น.

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล/
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
อ.ศิริญญา ปกาสิทธิ์
สํานักงาน ก.พ.

Digital Disruption กับ การหลอมรวมสื่อ
อ.โอลิเวอร กิตติพงษ วีระเตชะ
หัวหนาคณะผูบริหารดานแบรนดและการสื่อสาร
บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.กกร.

นักสื่อสารพันธุใหมยุคดิจิทัล
รศ.นฤมล ปนโต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลงทะเบียน/
Morning Talk

กฎหมายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(กรมบัญชีกลาง)

คาใชจายในการฝกอบรมการจัดประชุม
กรมบัญชีกลาง

บุคลิกภาพการเปนนักประชาสัมพันธ
ผศ. อัญรินทร อมรอิสริยาชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กิจกรรมเตรียมการนําเสนอ/วิพากษผลงาน

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.สปต.

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
กรมบัญชีกลาง

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.กคล.

13.00-13.30 น.

13.30-14.00 น.

14.30-15.00 น.

15.00-17.00 น.

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.สวท.

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.สทท.

กิจกรรมพบผูบริหาร
ผอ.สนข.

กิจกรรมชี้แจง
การฝกประสบการณ
วิชาชีพ

นําเสนอ/วิพากษผลงาน
รปส.1/ผอ.กกจ./ผอ.สปช.

ตารางการฝกอบรม
หลักสูตร “การปฐมนิเทศขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ” รุนที่ 26
อบรมระหวางวันศุกรที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564
สัปดาหที่ 4
ลําดับ

วันที่
5
กรกฎาคม
2564

11
(จันทร)

12
(อังคาร)

6
กรกฎาคม
2564

13
(พุธ)

7
กรกฎาคม
2564

14
(พฤหัสฯ)

8
กรกฎาคม
2564

9
กรกฎาคม
2564

15
(ศุกร)

หมายเหตุ :
:

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
การฝกประสบการณวิชาชีพ

กิจกรรมพี่พบนอง
กลุมพี่เลี้ยง

การฝกประสบการณวิชาชีพ

การฝกประสบการณวิชาชีพ

กิจกรรมคุยกัน
ฉันพี่นอง
กลุมพี่เลี้ยง

การฝกประสบการณวิชาชีพ

กิจกรรม
สรางเครือขาย
สัมพันธ

07.30 น.

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

รับประทานอาหารเชา
ณ สปช.

กิจกรรมเสริมสรางบุคลิกภาพฯ /
ซอมพิธีประดับอินทรธนู
(พ.ท.นิพิฐพนธ สุริวรรณ)

พิธีประดับอินทรธนู

พักเบรกระหวางการอบรมตามความเหมาะสมที่วิทยากรกําหนด
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

17.00-20.00 น.
กิจกรรมสราง
ความสัมพันธ
อ.พิศาล อุตสาหพงษ

Update : 13/05/64
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