
ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑ 

 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๕ 

สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

วันที่ ๒ มิถุนายน – ๒๕กันยายน ๒๕๕๘ 

วัน/เวลา 
๐๗.๐๐– 
๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

อังคารที่ 
๒ ม.ิย.๕๘ รายงานตัว/

ลงทะเบียน 
ณ ห้องประชุม๑ 

ชั้น ๕ 
อาคารสถาบัน
ดํารงราชานุภาพ 

ชมวีดีทัศน์
แนะนํา

สถาบันดํารง
ราชานุภาพ/
วิทยาลัย
มหาดไทย 

ชี้แจงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๕ 

 
โดย ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่

ผู้อํานวยการโครงการหลักสูตรนปส.๖๕  
และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๕ 

โดย ผู้อาํนวยการ 
สถาบันดํารงราชานุภาพ  

กล่าวรายงาน 
 

ประธานในพธิีกล่าวเปิดการอบรม 
และให้โอวาท 

โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ระหว่างการศึกษาอบรม
หลักสูตร นปส. รุ่นที่ ๖๕ 

 
โดย ผู้อาํนวยการสถาบัน

ดํารงราชานุภาพ 

เดินทางไปโรงแรมไพลิน รเิวอร์แคว 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

พุธที่ 
๓ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๙.๑ การส่งเสริมสุขภาพสาํหรับนักปกครองและนักบริหาร 
โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี

พฤหัสบดีที่ 
๔ ม.ิย.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๕ ม.ิย.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๖ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๗ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๒ 

 

 
 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑๖.๐๐ –  
๑๘.๐๐ น.     

จันทร์ที่ 
๘ ม.ิย.๕๘ 

 
วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 
ออกกําลัง
กาย 

(๓๐ ชม.) 
 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๙.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
โดย ผศ.ดร.เอนก  สูตรมงคล 

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๒.๒ คุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท 
โดย อ.พันธุ์ชัย วัฒนชัย 

 

อังคารที่ 
๙ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๒.๓ พระมหากรณุาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 
โดย ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 

วิชา ๓.๓ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management) 

โดย ดร.วัลลภ ลปิิพันธ์ 

 

พุธที่ 
๑๐ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 

โดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 

วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
(ต่อ) 

โดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 

 

พฤหัสบดีที่ 
๑๑ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑.๓ การนําการเปลี่ยนแปลง 

โดย อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ(์กพร.) 
วิชา ๑.๓ การนําการเปลี่ยนแปลง  (ต่อ) 
โดย อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ (กพร.) 

 

ศุกร์ที่ 
๑๒ ม.ิย.๕๘ วิชา ๘.๑๓ การบริหารจดัการน้ําของประเทศไทย 

โดย ดร.เอกวิทย์ จรประดิษฐ์ 

วิชา ๕.๕ การจดัทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
และการบริหารงบประมาณ 

โดย ดร.ดวงตา ตันโช 
Pre-test 

เสาร์ที่ 
๑๓ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑.๕ เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล 

โดย อ.นิพัทธ์กานตอัมพร 
วิชา ๑.๕ เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

โดย อ.นิพัทธ์กานตอัมพร 

 

อาทิตย์ที่ 
๑๔ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๓ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๕ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกาํลังกาย

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๑.๖ เทคนิคการวิจัยและ 
การนําหลักวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

โดย ศ.ดร.อทุมุพร  จามรมาน 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๑.๖ เทคนิคการวิจัยและ 
การนําหลักวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร   

(ต่อ) 
โดย ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

 

อังคารที่ 
๑๖ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๑.๔ เทคนิคการนําเสนอนโยบายและ 
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
โดย ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร 

วิชา ๑.๔ เทคนิคการนําเสนอนโยบายและ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (ต่อ) 
โดย ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร 

 

พุธที่ 
๑๗ ม.ิย.๕๘ 

๙.๕ การปฏิบัติธรรม 
โดย พระมหา ดร.ธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒนเมธี (พันธ์ศร)ี 

วิชา ๒.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การประยุกต์ใช้ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา 

 

พฤหัสบดีที่ 
๑๘ ม.ิย.๕๘ วิชา ๓.๔ จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง 

โดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก 

วิชา ๓.๔ จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง  
(ต่อ) 

โดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ ์แก้วผลึก 

๑๖.๓๐ น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงาน
ตัว/ลงทะเบยีนเข้าหมู ่

๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจง 

ศุกร์ที่ 
๑๙ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล   
โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล 
(ต่อ) 

โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล
(ต่อ) 

โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

เสาร์ที่ 
๒๐ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๑ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๔ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๒ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๑.๘ การฝึกอบรมวิชาลูกเสือระดับผู้นําขั้นความรู้ชั้นสูง 
โดย วิทยากรจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

อังคารที่ 
๒๓ ม.ิย.๕๘ 

พุธที่ 
๒๔ ม.ิย.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๕ ม.ิย.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๖ ม.ิย.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๗ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๘ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๕ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๙ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 
ออกกําลัง
กาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้ง 
และการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ 

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้ง 
และการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  (ตอ่) 

โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ 

 

อังคารที่ 
๓๐ ม.ิย.๕๘ 

วิชา ๖.๓ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ : ๑) กรณีแก้ปัญหาอุทกภยั 
๒) กรณเีกษตรกรชุมนุมประท้วง 
โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิชา ๖.๓ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ : ๑) กรณีแก้ปัญหาอุทกภยั  (ต่อ) 

๒) กรณเีกษตรกรชุมนุมประท้วง 
โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิชา ๖.๕  การบริหารจัดการ
งานด้านสาธารณภยักบัการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 
รองอธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
พุธที่ 
๑ ก.ค.๕๘ 
 

วิชา ๕.๗ การสร้างองค์การสุขภาวะ  
(Healthy Organization) 

องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตร ์
และองค์การแห่งการเรยีนรู ้
โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจติ 

วิชา ๕.๗ การสร้างองค์การสุขภาวะ  
(Healthy Organization) 

องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตร ์
และองค์การแห่งการเรยีนรู้  (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจติ 

 

พฤหัสบดีที่ 
๒ ก.ค.๕๘ 

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

วิชา ๓.๕ ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับผู้นํา  (ต่อ) 
โดย  อ.เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตร ี

 
วิชา ๓.๕ ทักษะการเจรจา

ต่อรองสําหรับผู้นํา 
 

โดย อ.เริงศักดิ์ มหาวนิิจฉัยมนตร ี

วิชา นโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 
โดย นายสุธ ีมากบุญ 
รมช.มหาดไทย 

ศุกร์ที่ 
๓ ก.ค.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ ๑ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๑ และ ๒ 

 

เสาร์ที่ 
๔ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 

อาทิตย์ที่ 
๕ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 
 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๖ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๖ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๑  
ศึกษาดูงานในประเทศ  

ภาคใต ้
(๓๐ ชม.) 

จังหวัดสุราษฎร,์จังหวัดนครศรีธรรมราช,อําเภอหาดใหญ ่
 (วิชา ๖.๗) 

อังคารที่ 
๗ ก.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๘ ก.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๙ ก.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๑๐ ก.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๑๑ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๒ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๗ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๓ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๔.๒ การนําอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ ์
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย ดร.อาจอง  ชุมสายณ อยุธยา 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๒ การนําอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ์  (ต่อ) 
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 
อังคารที่ 
๑๔ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๔.๕ ประสบการณ์นักบริหารที่ประสบความสําเร็จ 
โดย อ.สมพร  ใช้บางยาง 

นายกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 

วิชา ๒.๔ การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักปกครองและนักบริหาร 

โดย ศ.ดร.รตอ.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ ์
พุธที่ 
๑๕ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๕.๘ การสร้างตราสินค้า : สําหรับประเทศ 
เมืองและสินค้า 

(Nation Branding, City Branding and Product Branding) 
โดย  ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล 

วิชา ๕.๘ การสร้างตราสินค้า : สําหรับประเทศ 
เมืองและสินค้า  (ต่อ) 

(Nation Branding, City Branding and Product Branding) 
โดย  อ.พีระพงษ์ กลิ่นละออ 

พฤหัสบดีที่ 
๑๖ ก.ค.๕๘ วิชา ๕.๑๓ การสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม 

โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 

วิชา ๕.๔ การบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม 
และการเสริมอํานาจ (Empowerment) 

โดย อ.ณปภัชโพธิทัต 
ศุกร์ที่ 
๑๗ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๑.๗ ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน 

โดย อ.วรชัย ชูชัยศร ี

วิชา ๑.๗ ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน  (ต่อ) 

โดย อ.วรชัย ชูชัยศร ี
เสาร์ที่ 
๑๘ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๙ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๘ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๐ ก.ค.๕๘ 

วิชา ๑๑.๑ การเรียนรู้จากการปฏบิัติจริง (Action Learning) 
และจัดทํารายงานกลุ่ม (๓๐ ชม.) 

การนําเสนอรายงานผลงานกลุม่ ๖ ชม. 
จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย 

 

อังคารที่ 
๒๑ ก.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๒๒ ก.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๓ ก.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๔ ก.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๕ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๖ ก.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๙ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐– ๑๙.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๗ ก.ค.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๕.๒ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๕.๒ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ  (ตอ่) 

โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 
 

อังคารที่ 
๒๘ ก.ค.๕๘ 
 

วิชา ๕.๙ การตลาดเชิงสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 

โดย ผศ.ดร.กฤตินีณฎัฐวุฒิสิทธิ์ 

วิชา ๕.๑๐ ประเทศไทยกับการลงทุน 
โดย อ.จิตรา กุลวานิช 

ผู้อํานวยการสํานกับริหารกลาง 
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

วิชา ๗.๗ ICT กับประโยชน์ทางการบริหาร 
โดย อ.พีระพงษ์ กลิ่นละออ 

กรรมการผู้จัดการ 3 P Consulting Co., Ltd., 
Social Wealth Co., Ltd 

พุธที่ 
๒๙ ก.ค.๕๘ 
 

วิชา ๕.๑๑ การประเมินผลกระทบโครงการ 
(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 

โดย รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ และ  
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ ์

วิชา ๕.๑๑ การประเมินผลกระทบโครงการ  (ต่อ) 
(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 

โดย รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ และ 
 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ ์

วิชา ๗.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 

และผลกระทบต่อประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ 

พฤหัสบดีที่ 
๓๐ ก.ค.๕๘ 
อาสาฬหบูชา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

ศุกร์ที่ 
๓๑ ก.ค.๕๘ 
วันเข้าพรรษา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

เสาร์ที่ 
๑ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๐ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๓ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๒  
ศึกษาดูงานในประเทศภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม,่ จังหวัดเชียงราย 

(๓๐ ชม.) 
 

อังคารที่ 
๔ ส.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๕ ส.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๖ ส.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๗ ส.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๘ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๙ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๑ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๐ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 
ออกกําลัง
กาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๓.๒ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ ์

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๓.๒ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  (ต่อ) 
โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ ์

 

อังคารที่ 
๑๑ ส.ค.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล  

และกลุม่ครั้งที่ ๒ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๓, ๔ และ ๕  

พุธที่ 
๑๒ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

พฤหัสบดีที่ 
๑๓ ส.ค.๕๘ 

  

วิชา ๕.๑๒ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Audit) 

โดย นายพิศิษฐ์ ลลีาวชิโรภาส 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๕.๓ การบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม ่
กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

โดย อ.ชาญวิทย์ไกรฤกษ์ 
ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 

บทบาทและภารกิจของ 
กรมการพัฒนาชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๖.๕) 

โดยนายมนตรี นาคสมบูรณ์  
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชมุชน 

ศุกร์ที่ 
๑๔ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๖.๔ บทบาทของผู้บริหาร
กับการบาํบัดทุกขบ์ํารุงสุข 

 
 

โดย นายจรินทร์ จักกะพาก 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การบริหารกจิการ  
มหาดไทยที่ดี 

(๖.๖.๑) 
 

โดย นายไมตรี อินทุสุต 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นโยบายด้านความมั่นคง 
(๖.๖.๓) 

 
 

โดย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การนํานโยบายรัฐบาลไปสู่ 
การขับเคลื่อนในภูมิภาค 

(๖.๖.๒) 
 

โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมการปกครอง ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(๖.๖.๔) 
โดยนายกฤษฎา บุญราช 
อธิบดีกรมการปกครอง 

เสาร์ที่ 
๑๕ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๖ ส.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ วันที่ ๑๓ – ๑๔ ส.ค. ๕๘    อบรม ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร ์ บางพลัด  กรุงเทพฯ(ห้องภาณุรังษีA, B) 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๒ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ –  
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๗ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกาํลังกาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมที่ดิน ในการขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(๖.๖.๖) 
โดย ดร.สุจิต จงประเสริฐ 

รองอธิบดีกรมที่ดิน 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย 

(วิชา ๖.๖.๗) 
โดย นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

พักรับประทาน 
อาหาร 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(วิชา ๖.๖.๘) 
โดย นายสมดี  คชายั่งยืน 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น 

วิชา ๘.๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โดย นายสมดี  คชายั่งยืน 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 

อังคารที่ 
๑๘ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๗.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดย รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 

วิชา ๗.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
วิชา ๘.๕ นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

และทิศทางเศรษฐกิจของไทย 
โดย รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรุักษ์ 

พุธที่ 
๑๙ ส.ค.๕๘ 

บทบาทและภารกจิของ 
การไฟฟ้านครหลวง ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๖.๙) 

โดย นายสารนิต อังศุสิงห ์
ผู้ช่วยผู้วา่การการไฟฟ้านครหลวง 

บทบาทและภารกจิของ 
การไฟฟ้านครหลวง ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๕.๑๐) 

โดย ผู้วา่การไฟฟ้านครหลวง 

บทบาทและภารกิจของ 
การประปานครหลวงในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๖.๑๑) 

โดย นายวรศักดิ์ ฉัตรแกว้  
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง 

ระดับ ๑๐ 

บทบาทและภารกิจของ 
การประปาส่วนภูมิภาคในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๖.๑๒) 

โดย นายพิสิฐ หงสว์ณิชย์กุล 
ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตรอ์งค์กร

การประปาส่วนภูมิภาค 

Mid-test 

พฤหัสบดีที่ 
๒๐ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครอง 
กับการอํานวยความยตุิธรรมให้กับประชาชน 

โดย ศ.(พิเศษ)จรัญภักดีธนากุล 

วิชา ๖.๘ การป้องกัน การควบคมุโรค 
และภยัสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ ์
รองอธิบดีกรมควบคมุโรค 

บริษัททัวร์มาชี้แจงการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

ศุกร์ที่ 
๒๑ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๖.๗ การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี 
การรับเสด็จการถวายรายงาน 
โดย อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 

วิชา ๖.๗ การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี (ต่อ) 
การรับเสด็จการถวายรายงาน 
โดย อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 

 

เสาร์ที่ 
๒๒ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงาน 
ต่างประเทศ ๔๒ ชม.  

และการนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๖ ชม.  
รวมทั้งสิ้น ๔๘ ชม. 

อาทิตย์ที่ 
๒๓ ส.ค.๕๘ 
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๓ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๔ ส.ค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงาน 
ต่างประเทศ ๔๒ ชม.  

และการนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๖ ชม.  
รวมทั้งสิน้ ๔๘ ชม. 

อังคารที่ 
๒๕ ส.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๒๖ ส.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๗ ส.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๘ ส.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๙ ส.ค.๕๘ 

อาทิตย์ที่ 
๓๐ ส.ค.๕๘ 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๔ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๓๑ ส.ค. ๕๘ 

วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงาน 
ต่างประเทศ ๔๒ ชม.  

และการนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๖ ชม.  
รวมทั้งสิน้ ๔๘ ชม. 

อังคารที่ 
๑ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๗.๔ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย 
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห ์

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๔  ๔ บทบาทของผู้นํา 
โดย อ.สรุะชัย ธีรวิจารณญาณกุล 

พุธที่ 
๒ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๗.๖ แนวคิดและแนวโน้มระดับสากล 
ด้านการพัฒนาชนบท (Rural Development) 

โดย ดร.สลีาภรณ์ บัวสาย 
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

วิชา ๕.๑ ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย  นายวรัชญ ์เพชรร่วง 
ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง 
พฤหัสบดีที่ 
๓ ก.ย.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ ๓ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

สรุปหมวดวิชาที ่๖, ๗ และ ๘ 
วิชา ๗.๕ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) 
โดย ผศ.ดร.สมบตัิ กุสุมาวล ี

ศุกร์ที่ 
๔ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๘.๗ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โดย อ.ประสาท  พงษ์ศิวาภัย 

วิชา ๘.๔ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร 

เสาร์ที่ 
๕ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๖ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๕ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๗ ก.ย.๕๘ 
 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๓  
ศึกษาดูงานในประเทศ  

ภาคตะวันออก 
จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุร,ี จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดปราจีนบุร ี

(๓๐ ชม.) 
การนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๑-๓ จํานวน ๖ ชม. 

 

อังคารที่ 
๘ ก.ย.๕๘ 
 
พุธที่ 
๙ ก.ย.๕๘ 
 

พฤหัสบดีที่ 
๑๐ ก.ย.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๑๑ ก.ย.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๑๒ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๓ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๖ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๔ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๔.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท 
ในการสมาคม 

โดย ผศ.อรรธิกา พังงา และ อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ ์

พัก
รับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท 
ในการสมาคม(ต่อ) 

โดย ผศ.อรรธิกา พังงา และ อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ ์
อังคารที่ 
๑๕ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๘.๑ รัฐธรรมนูญกับการบริหาร 
และการพัฒนาประเทศ 

โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

วิชา ๘.๙ การพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน/ใน ๑๐ ปี 
ข้างหน้า 

โดย นายธานินทร์ ผะเอม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

พุธที่ 
๑๖ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๘.๒ สิทธิการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชน 

โดย นายจาดุรอภิชาติบุตร 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

วิชา ๘.๘ การเมืองภาคประชาชนกับบทบาท 
ของผู้บริหารภาครัฐ 

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

 

พฤหัสบดีที่ 
๑๗ ก.ย.๕๘ วิชา ๘.๖ วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองของไทย 

โดย อาจารย์สุชาติ  เวโรจน์ 
วิชา ๘.๖ วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองของไทย  (ต่อ) 

โดย อาจารย์สุชาติ  เวโรจน์ 

การติดตามประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมบคุลากรทางการ
ลูกเสือระดับผู้นําขั้นความรู้
ชั้นสูงและพิธีมอบวูดแบดจ ์

ศุกร์ที่ 
๑๘ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๘.๑๒ การบริหารจดัการพื้นที่การเกษตร 
(Zoning) 

นายสุรชัย คุม้สิน 
ผู้อํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 

วิชา ๕.๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กับการบริหารภาครัฐแนวใหม ่
โดย ผศ.ดร.สมบตัิ  อยู่เมือง 

จาก GIS Thailand 

 

เสาร์ที่ 
๑๙ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 

อาทิตย์ที่ 
๒๐ ก.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 



ณ วนัที� ๑๙ ส.ค. ๕๘ 

 

๑๗ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๑ ก.ย.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 
ออกกําลัง
กาย 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม
แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
วิชา ๔.๓ 
(๑๘ ชม.) 

วิชา ๗.๘ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของ 
ประเทศไทยในประชาคม ASEAN 
โดย นายเชิดเกียรติ อัตถากร 

รองอธิบดีกรมอาเซยีน 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๗.๘ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของ 
ประเทศไทยในประชาคม ASEAN  (ต่อ) 

โดย นายเชิดเกียรติ อัตถากร 
รองอธิบดีกรมอาเซยีน 

บทบาทและภารกิจของ 
องค์การตลาดในการขับเคลือ่น 

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๖.๑๓) 

โดย พันโท นราวทิย์ เปาอนิทร ์
รองผูอ้ํานวยการองค์การตลาด 

อังคารที่ 
๒๒ ก.ย.๕๘ 
 

วิชา ๗.๑ Executive Forum  
บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก มติิด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม 
โดย ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ําชู 

วิชา ๙.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (ต่อ) 
โดย ดร.วิรัตน์  สนธิ์จันทร (ม.บูรพา) 

 

พุธที่ 
๒๓ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๙.๓ การดูแลสุขภาพสาํหรับนักปกครอง 
และนักบรหิาร 

โดย อ.กิตติพงษ์  ปังศรีวินิจ 
(สมาคมแพทย์แผนไทย) 

วิชา ๙.๓ การดูแลสุขภาพสาํหรับนักปกครอง 
และนักบรหิาร  (ต่อ) 

โดย อ.กิตติพงษ์  ปังศรีวินิจ 
(สมาคมแพทย์แผนไทย) 

 

พฤหัสบดีที่ 
๒๔ ก.ย.๕๘ นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ 

 

ศุกร์ที่ 
๒๕ ก.ย.๕๘ 

วิชา ๘.๓ ทิศทางการปฏริูปของประเทศไทย 
โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่
สรุปหมวดวิชาที่ ๘, ๑๐, ๑๑ 

 

Post-test 
ปิดหลักสตูร 

 

หมายเหต ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 


