
 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ ๗2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 28 มิถุนายน  2562 

วัน/เวลา 
๐8.๐๐ – 
๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ – 09.30 น. 09.30 – 11.30 น. 11.30 – 12.30 น. ๑๓.๐๐ – 16.00 น. 

พุธที ่
3 เม.ย. 6๒ 

รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

 
ชมวีดทีัศน์แนะน า 
กระทรวงมหาดไทย

/สถาบัน 
ด ารงราชานุภาพ 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระหวา่งการศึกษาอบรมฯ 
 

 

โดย นายอังกูร  สุ่นกุล 
ผอ.สถาบัน 

ด ารงราชานุภาพ 

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลกัสูตร 
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 72 

 

โดย นายอังกูร  สุ่นกุล 
ผอ.สถาบันด ารงราชานุภาพ 

กล่าวรายงาน 

พักรับประทาน 
อาหาร วิชา ๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ : ต้นแบบการเป็นนักปกครองทีด่ี 

ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  ณ วังวรดิศ 
 

โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี 

 

ชี้แจงการศึกษาอบรม 
หลักสูตร นปส. 

 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่
ผู้อ านวยการหลกัสูตร  

และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประธานในพธิีกล่าวเปิด 
การอบรม ใหโ้อวาทและบรรยายพิเศษ  

“ประสบการณ์นักบริหาร” 
 
 

โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
12.30 น. เดินทางไป
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและ
หอสมุดด ารงราชานุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๑ ปฐมนิเทศ (รวม ๓๐ ชั่วโมง) 

วัน/เวลา 
06.00 - 
07.00 น. 

๐๘.3๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

09.00 - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – 15.00 น. 15.๐๐ – 19.00 น. 19.๐๐ – 20.00 น. 

พฤหัสที ่
4 เม.ย. 6๒ กิจกรรม 

ออกก าลังกาย 
(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม
แนะน าตัว 

 

1. ช้ีแจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ 
หลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

(3 ชม.) 
 โดย  ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่

 ๔. ชี้แจงแนวทางและวิธกีารจัดท ารายงาน 
การศกึษาส่วนบุคคล (individual study: IS)   

และรายงานการศึกษากลุ่ม (group project: GP)   
และรายงานต่างๆ (1 ชม.) 

๖. การชีแ้จงเรือ่งการวัดผลการเรียนรู้ ระเบียบปฏิบัติ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (1 ชม.) 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 

7. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าหลกัสูตร 

(ในการจัดท ารายงานISและ GP) 
พบอาจารย์ที่ปรกึษาเอกสารวิชาการบุคคล 

และกลุ่ม ครั้งที่ ๑ (4 ชม.) 
ชี้แจงวิชาลูกเสือ 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

ศุกรท์ี่ 
5 เม.ย. 6๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

เสาร์ที ่
๖ เม.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
๗ เม.ย. 6๒ วิชา ๑.5 หลักสูตรลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูงส าหรับผู้น า (30 ชม.) 

โดย วิทยากรจากส านักงานลกูเสือแห่งชาติ 
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม (รวมทั้งสิ้น ๒๓๔ ชั่วโมง) 

วัน/เวลา 06.00 - 07.00 น. ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๘ เม.ย. 6๒ 

วิชา ๑.5 หลักสูตรลูกเสือระดับผูน้ าขั้นความรู้ช้ันสูงส าหรับผู้น า (30 ชม.) 
โดย วิทยากรจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 

อังคารที ่
๙ เม.ย. 6๒ 

พุธที ่
๑๐ เม.ย. 6๒ 

พฤหัสบดีที ่
1๑ เม.ย. 6๒ 

ศุกร์ที ่
๑2 เม.ย. 6๒ 
วันสงกรานต์ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์/ สรุปบทเรยีน 

เสาร์ที ่
๑3 เม.ย. 6๒ 
วันสงกรานต์ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
๑4 เม.ย. 6๒ 
วันสงกรานต์ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม  

วัน/เวลา 06.00 –  
07.00 น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 16.00 – 19.00 น. 

จันทร์ที ่
๑5 เม.ย. 6๒ 
หยุด 
วันสงกรานต์ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์/ สรุปบทเรยีน อังคารที ่
๑6 เม.ย. 6๒ 
หยุดชดเชย 
วันสงกรานต์ 
พุธที ่
๑7 เม.ย. 6๒ 

วิชา ๔.๒ การบรหิารจัดการและพัฒนาผู้อื่น(leading others) : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง/ 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม/องค์กรอัจฉริยะ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 

โดย  หน่วยงานภาคเอกชน เช่นSCG/ ปตท./ ทรู คอร์เปอเรชั่น 
วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของพื้นที่ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 

- แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
โดย ผวจ.ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/ระยอง/เมืองพัทยา 

วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของพื้นที่ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC กับการพัฒนาจังหวัด 

โดย เลขาธิการ EEC ระยอง (ผวจ.ระยอง) 
วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 

- การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล/ แผนพัฒนาภาค/ จังหวัด 
โดย ผวจ.ชลบุรี/ระยอง 

วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 
- การขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริในพื้นที่ 

โดย จ.จันทบุรี/ระยอง/ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา 
(ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี) 

พฤหัสบดีที ่
๑8 เม.ย. 6๒ 

ศุกร์ที ่
๑9 เม.ย. 6๒ 

เสาร์ที ่
๒0 เม.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
๒1 เม.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



4 

 

  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 - 07.00 น. ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๒2 เม.ย. 6๒ 

การเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิ (Action Learning) ณ จังหวัดล าพูน 
(30 ชม.) 

การน าเสนอรายงานผลงานกลุม่ 
 
 

อังคารที ่
๒3 เม.ย. 6๒ 

พุธที ่
๒4 เม.ย. 6๒ 

พฤหัสบดีที ่
๒5 เม.ย. 6๒ 

ศุกร์ที ่
๒6 เม.ย. 6๒ 

เสาร์ที ่
๒7 เม.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
๒8 เม.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 –  
07.00 น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 16.00 – 19.00 น. 

จันทร์ที ่
๒9 เม.ย. 6๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และ 

กิจกรรม 
แนะน าตัว 

 

3. ระเบียบวธิีวจิัยส าหรับการจัดท ารายงาน 
การศึกษาค้นควา้อิสระและรายงานกลุ่ม  

โดย  ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

3. ระเบียบวธิีวจิัยส าหรับการจัดท ารายงาน 
การศึกษาค้นควา้อิสระและรายงานกลุ่ม (6 ชม.) 

โดย  ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

16.๐๐ – 19.00 น. 
สอบครั้งท่ี 1  
(3 ชั่วโมง) 

อังคารที ่
๓0 เม.ย. 6๒ 

2. กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ/สมรรถนะ  
และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่เชื่อมโยง 

จากผลการประเมินบุคลิกภาพ  
โดย  อ.เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย 

2. กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ/สมรรถนะ  
และการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่เชื่อมโยง 

จากผลการประเมินบุคลิกภาพ (6 ชม.) 
โดย  อ.เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย 

 

พุธที ่
1 พ.ค. ๖๒ 

5. พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้น า 
(English for Leaders) 

โดย  ผศ.ดร.ปาจรยี์ นิพาสพงษ ์

5. พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้น า 
(English for Leaders) (6 ชม.) 
โดย  ผศ.ดร.ปาจรยี์ นิพาสพงษ ์

 

พฤหัสบดีที ่
2 พ.ค. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน ศุกร์ที ่

3 พ.ค. ๖๒ 

เสาร์ที ่
4 พ.ค. ๖๒ 
วันบรมราชาภิเษก 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
5 พ.ค. ๖๒ 
วันบรมราชาภิเษก 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 –  
07.00 น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 16.00 – 19.00 น. 

จันทร์ที ่
6 พ.ค. ๖๒ 
วันบรมราชาภเิษก 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อังคารที ่
7 พ.ค. ๖๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และ 

กิจกรรม 
แนะน าตัว 

 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย การบริหารราชการภาครัฐ 

และการพัฒนาพื้นที่  
: รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 

พัก 
รับประทาน 

อาหาร 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลือ่น
ประเทศไทย การบริหารราชการภาครัฐและการพฒันาพืน้ที่ 

 : การเมอืงระหว่างประเทศและความมัน่คงของชาติ 
โดย  อ.ภุมรัตน์  ทักษาดิพงศ์ 

(อดีต ผอ.ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ) 

 

พุธที ่
8 พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลือ่น
ประเทศไทย การบริหารราชการภาครัฐและการพฒันาพืน้ที่ 

 : เศรษฐกจิและการค้า 
โดย  ดร.กมลนิทร์  พนิิจภูวดล   

ผอ.สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลือ่น
ประเทศไทย การบริหารราชการภาครัฐและการพฒันาพืน้ที่  

 : การพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดย  นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล และน.ส.วรรณภา  คล้ายสวน 

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ/ ผู้อ านวยการส่วนวางแผนสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

พฤหัสบดีที ่
๙ พ.ค. ๖๒ 
วันพืชมงคล 

วิชา ๑.๓ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแ์ละวัฒนธรรมองคก์ารสู่ยุค
รัฐบาลดิจทิัลกับภาวะผูน้ าเชิงดจิิทัล  

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรดิจทิลั 

วิชา ๑.๓ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนแ์ละวัฒนธรรมองคก์ารสู่
ยุครัฐบาลดิจทิัลกับภาวะผู้น าเชิงดิจทิัล  

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรดิจทิลั 
 

ศุกร์ที ่
๑๐ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๑.๔ การบริหารราชการสู่ยุคไทยแลนด์๔.๐ และรัฐบาล ๔.๐ 
โดย  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / 
นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอ านวยชัย 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
แทน ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์ 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ 2 
 

เสาร์ที ่
๑๑ พ.ค. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
๑๒ พ.ค. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



7 

 

  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๓ การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๑๓ พ.ค. ๖๒ 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ ภาคใต ้ 
ณ จังหวัด……………………………………………………… 

(30ชม.) 

อังคารที ่
๑๔ พ.ค. ๖๒ 

พุธที ่
๑๕ พ.ค. ๖๒ 

พฤหัสบดีที ่
๑๖ พ.ค. ๖๒ 

ศุกร์ที ่
๑๗ พ.ค. ๖๒ 

เสาร์ที ่
1๘ พ.ค. ๖๒ 
วันวิสาชบูชา 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
1๙ พ.ค. ๖๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 –  
07.00 น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑6.๐๐ – ๑9.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๒๐ พ.ค. ๖๒ 
หยุดชดเชย 
วันวิสาชบูชา 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อังคารที ่
๒๑ พ.ค. ๖๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกจิกรรม 
แนะน าตัว 

 

วิชา ๑.๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

โดย  ดร.สมโภชน์ นพคุณ 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๑.๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

โดย  ดร.สมโภชน์ นพคุณ 

ประสบการณ์ของนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ 
โดย  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พุธที ่
๒๒ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสยัทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การก าหนดเป้าหมาย 
และกลยุทธ์องค์การ และการขับเคลื่อนให้ 

บรรลุผลส าเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสยัทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การก าหนดเป้าหมาย 
และกลยุทธ์องค์การ และการขับเคลื่อนให้ 

บรรลุผลส าเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสยัทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การก าหนดเป้าหมาย 
และกลยุทธ์องค์การ และการขับเคลื่อนให้ 

บรรลุผลส าเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

พฤหัสบดีที ่
๒๓ พ.ค. ๖๒ วิชา ๒.๑ คิดอย่างผู้น า 

โดย  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
วิชา ๒.๑ คิดอย่างผู้น า 

โดย  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

16.00 – 19.00 น. 
สอบครั้งที่ 2 
(3 ชั่วโมง) 

ศุกร์ที ่
2๔ พ.ค. ๖๒ วิชา ๒.๔ การน าการเปลีย่นแปลงอยา่งมีประสิทธิผล 

โดย  นางสมร  เทิดธรรมพิบูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

วิชา ๒.๕ การบรหิารความสัมพันธ์กบัทกุภาคส่วน 
และความฉลาดรู้ด้านการเมือง 
โดย  ดร.วันฉตัร  สุวรรณกิตติ 

ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
และ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

 

เสาร์ที ่
๒๕ พ.ค. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
๒๖ พ.ค. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



9 

 

  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 - 
07.00 น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑6.๐๐ – ๑9.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๒๗ พ.ค. ๖๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกจิกรรม 
แนะน าตัว 

 

วิชา ๒.๓ ผู้น ากบัการขบัเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Leading Innovation) 

โดย  ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน ์
ผู้อ านวยการส านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

วิชา ๒.๓ ผู้น ากบัการขบัเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Leading Innovation) 

โดย  ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน ์
ผู้อ านวยการส านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

อังคารที ่
2๘ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๓.๑ การบรหิารผลงาน (Managing results) 
 : การบริหารคนและองค์กรให้ผลสัมฤทธิ์ (result-based) 

โดย  นายพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ ์
กรรมการผู้จัดการใหญ ่กลุ่มบริษัท ชัยบรูณ์บราเดอร์ส  

วิชา ๓.๑ การบรหิารผลงาน (Managing results) 
 : การบริหารคนและองค์กรให้ผลสัมฤทธิ์ (result-based) 

โดย  นายพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ ์
กรรมการผู้จัดการใหญ ่กลุ่มบริษัท ชัยบรูณ์บราเดอร์ส  

 

พุธที ่
2๙ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๓.๑ การบรหิารผลงาน (Managing results)  
: การเป็นผู้ประกอบการในภาครัฐ 

โดย  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวล/ีดร.อติชาต  พฤฒิกัลป ์

วิชา ๓.๑ การบรหิารผลงาน (Managing results)  
: การเป็นผู้ประกอบการในภาครัฐ 

โดย  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวล/ีดร.อติชาต  พฤฒิกัลป ์

 

พฤหัสบดีที ่
๓๐ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๓.๒ การบรหิารทรัพยากร (Managing resources)  
: ผู้บริหารกับการจัดการงบประมาณเชิงกลยุทธ์ 

โดย  อ.พิชัย คุ้มหรั่ง 
ผอ.กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล  
และกลุ่ม 
ครั้งที่ 3 

 

ศุกร์ที ่
3๑ พ.ค. ๖๒ 

วิชา ๓.๑ การบริหารผลงาน (Managing results)  
: การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์การ 

โดย  ดร.เกริกเกยีรติ  ศรีเสริมโภค 

วิชา ๓.๒ การบริหารทรัพยากร (Managing resources) 
: กลยุทธ์การบรหิารทุนมนุษย์และ HR Analytics 

โดย  ดร.เกริกเกยีรติ  ศรีเสริมโภค 
 

เสาร์ที ่
๑ มิ.ย. ๖๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
2 มิ.ย. ๖๒ 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ประเทศญี่ปุ่น (30 ชม.) 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ 3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

วัน/เวลา 06.00 - 
07.00 น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๓ มิ.ย. ๖๒ 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ประเทศญี่ปุ่น 

(30 ชม.) 

อังคารที ่
๔ มิ.ย. ๖๒ 

พุธที ่
๕ มิ.ย. ๖๒ 

พฤหัสบดีที ่
๖ มิ.ย. ๖๒ 

ศุกร์ที ่
๗ มิ.ย. ๖๒ 

เสาร์ที ่
๘ มิ.ย. ๖๒ 

อาทิตย์ที ่
๙ มิ.ย. ๖๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
๑๐ มิ.ย. ๖๒ 

วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที ่ 
เร่ืองที่ ๑ สดร.ขอเปลี่ยนไป (หุบกะพง เพชรบุรี) (ศึกษาดูงาน 6 ชม.) 

- โมเดล โคก หนอง นา ในการบริหารจดัการน้ า 
- กรณีตัวอย่างการประยกุต์ใช้ศาสตร์พระราชาที่ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 

- ป่าสกัโมเดล แนวคิด วธิีการ และผลการด าเนินงาน 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี  

โดย  ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล 
วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ 

เร่ืองที ่๒ (ศึกษาดูงาน 6 ชม.) 
การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา(ของมูลนิธิชัยพัฒนา)  

โครงการศึกษาวิจยัและพัฒนาสิ่งแวดลอ้มแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
โดย ผู้แทนมูลนธิิชัยพัฒนา 

วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่  
เร่ืองที่ ๓ (ศึกษาดูงาน 6 ชม.) 

การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร (โครงการอ่างเก็บน้ าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ประจวบ) 
(หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ต.บ้านช่องอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา) 

โดย วิทยากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์/และจากหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหวา้ 
วิชา ๕.๒ การสนองงานตามแนวพระราชด าริ (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ จ.เพชรบุรี) (ศึกษาดูงาน 3 ชม.)  

โดย วิทยากรจากหนว่ยงานในสังกัดมท. 
วิชา ๖.๓ บทบาทนกัปกครองด้านการจดัการงานด้านสาธารณภัยของพื้นที่ (กรณีศึกษา 3 ชม.) 

โดย ผู้วา่ราชการจังหวัดเพชรบุร ี
(ณ จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

อังคารที ่
๑๑ มิ.ย. ๖๒ 

พุธที ่
๑๒ มิ.ย. ๖๒ 

พฤหัสบดีที ่
๑๓ มิ.ย. ๖๒ 

ศุกร์ที ่
๑๔ มิ.ย. ๖๒ 
 

เสาร์ที ่
๑๕ มิ.ย. ๖๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

อาทิตย์ที ่
๑๖ มิ.ย. ๖๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม 

วัน/เวลา 06.00 - 
07.00 น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – 

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 16.๐๐ – ๑9.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
17 มิ.ย. 6๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกจิกรรม 
แนะน าตัว 

 

วิชา ๓.๒ การบรหิารทรัพยากร (Managing resources)  
: ผู้บริหารกับการบริหารการจัดซ้ือจัดจา้ง 

โดย  อ.ทิพวรรณ มัตจุปะ 
คลังจังหวัดปราจีนบุรี  กรมบัญชีกลาง 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

วิชา ๓.๓ การบริหารเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ 
(Managing Information Resources and Technology) 

โดย  ดร.พรพรรณ  ตันนกุิจ 
ผู้อ านวยการกองมาตรฐานและสร้างความเชื่อมัน่เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส านักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

อังคารที ่
18 มิ.ย. 6๒ 

วิชา ๔.๑ การบรหิารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading self) 
: การจัดการตนเองและพัฒนาตนเอง 
โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

วิชา ๔.๑ การบรหิารจัดการและพัฒนาตนเอง(leading self)  
: การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โดย  ผูแ้ทน ปปช.  

 

พุธที ่
19 มิ.ย. 6๒ 

วิชา ๔.๑ การบรหิารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading self) 
: ผู้น ากับการจัดการความเครียด  

และการสร้างสุนทรียภาพของชีวิต 
โดย  นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง 

วิชา ๔.๑ การบรหิารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading self) 
: ผู้น ากับความฉลาดทางอารมณ์ 

โดย  นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง 

 

พฤหัสบดีที ่
20 มิ.ย. 6๒ วิชา ๔.๑ การบรหิารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading self)  

: การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
โดย  รศ.ดร.สุขสันต ์ กันตะบุตร 

วิชา ๔.๒ การบรหิารจัดการและพัฒนาผู้อื่น 
(leading others) 

- กลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคนจากภูมิปัญญา
ตะวันออก (ต ารับพิชัยสงครามซุนวู สามก๊ก 

และคัมภีร์ห้าหว่งของมูซาชิ) 
โดย  ศ.(พิเศษ)เจริญ  วรรธนะสิน 

 

ศุกร์ที ่
21 มิ.ย. 6๒ สรุปหมวดวิชาที่ 1  สรุปหมวดวิชาที่ 2 - 3 

เสาร์ที ่
22 มิ.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
23 มิ.ย. 6๒ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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  ณ  12 มี.ค. 62 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝึกอบรม และช่วงที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ (๒๐ ชั่วโมง) 

วัน/เวลา 06.00 –  
07.00 น. 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ –  

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑6.๐๐ – ๑9.๐๐ น. 

จันทร์ที ่
24 มิ.ย. 6๒ 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกจิกรรม 
แนะน าตัว 

 

วิชา ๔.๒ การบรหิารจัดการและพัฒนาผู้อื่น (leading others) 
: การบริหารจัดการความแตกตา่งของบุคลากรระหว่างชว่งวัย 

โดย  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี / 
ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๒ การบรหิารจัดการและพัฒนาผู้อื่น(leading others) 
: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่ 

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง/ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม/องค์กรอัจฉริยะ 

โดย  รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 

 

อังคารที ่
25 มิ.ย. 6๒ 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธ ีรัฐพิธี   
การรับเสด็จ การถวายรายงาน 
โดย  อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาส านกัพระราชวัง 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธ ีรัฐพิธี   
การรับเสด็จ การถวายรายงาน 
โดย  อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 
ที่ปรึกษาส านกัพระราชวัง 

 

พุธที ่
26 มิ.ย. 6๒ 

วิชา ๖.๖ การปอ้งกัน/การควบคุมโรค 
และภัยสขุภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

โดย  ดร.นายแพทย์อนพุงค์ สุจริยากุล 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค   

กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปหมวดวิชาที่ 4 - 6 

พฤหัสบดีที ่
27 มิ.ย. 6๒ 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งที่ 4 
น าเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว  

และกลุ่ม 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งที่ 4 
น าเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว  

และกลุ่ม 

 

ศุกร์ที ่
28 มิ.ย. 6๒ 

สรุปผลการศึกษาอบรม 
และสรุปหมวดวิชาการศึกษาดูงาน 
โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 

สอบครั้งท่ี 3  
(3 ชั่วโมง) 
ปิดหลักสูตร 

 

หมายเหตุ * รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อาหารเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทานอาหารว่าง เช้า เวลา 10.30 - 10.45 น. / บ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) ไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 

* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 


