ตารางศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ ๓๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒7 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 25๖๐ ณ วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ

ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน

จิตวิทยาการสร้าง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กร
ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน

วันพฤหัสบดี
2 มี.ค. 60

วันเสาร์
๔ มี.ค.60
วันอาทิตย์
๕ มี.ค. 60

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันศุกร์
๓ มี.ค. 60

20.00 น.

หมายเหตุ
๑6.๑๕ น.
เดินทางไป
วิทยาลัยมหาดไทย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
กับกระทรวงมหาดไทย โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีมงาน
ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน
๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
จิตวิทยาการสร้าง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กร
ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน
๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์เพือ่ ความร่วมมือสาหรับการทางาน
แบบ WIN WIN

การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือสาหรับการทางานแบบ WIN WIN

ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน

ดร.ศักดิ์ ประสานดี และทีมงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและลดความ
เสี่ยงเชิงจริยธรรม : การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.

๑3.๐๐ - ๑9.๐๐ น.
เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
อ.นิพัทธ์ กานต์อัมพร

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

18.00 -

พักรับประทานอาหารเย็น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีมงาน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันพุธ
1 มี.ค. 60

ออกกาลังกาย

28 ก.พ. 60

รายชื่อ/วิทยากร
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

เลือกประธานรุ่น

ไม่มีอาหารเลี้ยง

5.30 -

12.00 รายชื่อวิชา/วิทยากร
13.00 น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
๗.๐๐ น.
๐๗.๓๐ - ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
วันจันทร์
ลงทะเบียนรายงานตัวและปฐมนิเทศ พิธเี ปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
27 ก.พ. 60
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕
ประสบการณ์นักบริหาร
อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
กระทรวงมหาดไทย
โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๐๗.00 - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันอังคาร

วันที่

5.30 ๗.๐๐ น.

รายชื่อวิชา/วิทยากร
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

12.00 13.00 น.

รายชื่อ/วิทยากร
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

วันจันทร์

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

การบริหารงบประมาณ

๖ มี.ค. 60

พลเอก ศรุต นาควัชระ

ผู้แทนสานักงบประมาณ

วันอังคาร
๗ มี.ค. 60

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยีของโลกและประเทศไทย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
ออกกาลังกาย

๘ มี.ค. 60

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ผู้แทน กพร. (น.ส.มนวดี จันทิมา 081 8225194)

วันพฤหัสบดี
ดูงานภายในประเทศ

๙ มี.ค. 60

20.00 น.

การบริหารจัดการสาธารณภัย

อ.สุพรรณี ภูก่ าชัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กับแผนพัฒนาจังหวัด
ผู้แทน สศช. หรือ (อ.นุชจรี วงษ์สันต์ 02-2804085/081-3364723 )

ผู้แทน ปภ.

ดูงานภายในประเทศ

ดูงานภายในประเทศ

ดูงานภายในประเทศ

ดูงานภายในประเทศ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันอาทิตย์
๑๒ มี.ค. 60

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันเสาร์
๑๑ มี.ค. 60

ดูงานภายในประเทศ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันศุกร์
๑๐ มี.ค. 60

หมายเหตุ

๑6.30 - ๑9.30 น.

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ร่วมงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

วันพุธ

18.00 -

พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่

๗.๐๐ น.

รายชื่อวิชา/วิทยากร
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

12.00 13.00 น.

รายชื่อ/วิทยากร
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
๑๓.๐๐ - 19.๐๐ น.
การดูแลสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย

๑๓ มี.ค. 60

ผู้แทน สตง.

ดร.วิรัตน์ สนธิจันทร์

วันอังคาร
๑๔ มี.ค. 60

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

วันพุธ
๑๕ มี.ค. 60
วันพฤหัสบดี

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ดร.รัฐ ธนาดิเรก

พักรับประทานอาหารกลางวัน

รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง

ออกกาลังกาย

วันจันทร์

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ดร.รัฐ ธนาดิเรก
การเขียนโครงการและการประเมินผล

อ.ประเสริฐ แย้มสรวล

อ.ประเสริฐ แย้มสรวล

วันศุกร์

การขับเคลื่อนงาน กรอ.

Thailand 4.0 กับการพัฒนาจังหวัด

๑๗ มี.ค. 60

ผู้แทนสภาหอการค้าไทย

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

วันเสาร์
๑๘ มี.ค. 60

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

วันอาทิตย์
๑๙ มี.ค. 60

ไม่มีอาหารเลี้ยง

๑๖ มี.ค. 60

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ไม่มีอาหารเลี้ยง

การเขียนโครงการและการประเมินผล

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

18.00 20.00 น.

หมายเหตุ

๑6.30 - ๑9.30 น.
ศูนย์ดารงธรรม
พักรับประทานอาหารเย็น

5.30 -

ผอ.สานักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท.

๑6.30 - ๑8.30 น.
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันที่

5.30 ๗.๐๐ น.

รายชื่อวิชา/วิทยากร
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

12.00 13.00 น.

๒๐ มี.ค. 60

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันศุกร์
๒๔ มี.ค. 60

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันเสาร์
๒๕ มี.ค. 60

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันอาทิตย์
๒๖ มี.ค. 60

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

ไม่มีอาหารเลี้ยง

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันพฤหัสบดี
๒๓ มี.ค. 60

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน

พักรับประทานอาหารเย็น

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

การคิดเชิงระบบและการคิดแบบองค์รวมอย่าง
สร้างสรรค์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี
การรับเสด็จ การถวายรายงาน และการสมาคม
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
ออกกาลังกาย

๒๒ มี.ค. 60

20.00 น.

ผศ.อรรธิกา พังงา และอ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์ 089 6009888 /038352380-2

วันอังคาร
๒๑ มี.ค. 60
วันพุธ

18.00 -

๑๓.๐๐ - 19.๐๐ น.
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม

การบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ผู้แทน ททท.

วันจันทร์

รายชื่อ/วิทยากร
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

ไม่มีอาหารเลี้ยง

วันที่

หมายเหตุ

๗.๐๐ น.

วันจันทร์

รายชื่อวิชา/วิทยากร
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

วันอังคาร
๒๘ มี.ค. 60

วันศุกร์
31 มี.ค. 60

นาเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

18.00 20.00 น.

ดร.ฤทัย หงส์สิริ
การบริหารการเงินและการจัดการพัสดุ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ออกกาลังกาย

การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อ/วิทยากร
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
กฎหมายปกครอง ความรับผิดทางละเมิด
และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาทีม่ ุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

วันพฤหัสบดี
30 มี.ค. 60

13.00 น.

การบริการทีเ่ ป็นเลิศ: ประสบการณ์วธิ ปี ฏิบัติทเี่ ป็นเลิศจากภาคเอกชน
นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

๒๗ มี.ค. 60

วันพุธ
๒๙ มี.ค. 60

12.00 -

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
การขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรมของเจ้าหวัด
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พักรับประทานอาหารเย็น

5.30 -

วันที่

นาเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

สอบ Post test
ประเมินเพือ่ นร่วมรุ่น/ประเมินภาพรวมโครงการ

ปิดการอบรม/เดินทางกลับภูมิลาเนา

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. อาหารเทีย่ ง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
** วันเปิดหลักสูตรฯ รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 09.15 - 09.30 น. วันเรียนปกติ รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น.
*** วันเสาร์และวันอาทิตย์ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร
**** ตารางการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

