
 

ตารางการฝกึอบรมหลกัสูตรนกัปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย รุน่ที่ ๗1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที ่4 มิถุนายน – 22 สิงหาคม  2561 

วัน/เวลา 
๐8.๐๐ – 
๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ –    
๐8.45 น. 

08.45 – 09.30 น. 09.30 – 11.30 น. 11.30 – 12.30 น. ๑๓.๐๐ – 16.00 น. 

จันทร์ที่ 
4 มิ.ย. 61 

รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

ชมวีดีทัศน์แนะนํา 
กระทรวงมหาดไทย/

สถาบัน 
ดํารงราชานุภาพ 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ระหว่างการศึกษาอบรมฯ 

 

 

โดย นายบัญชา เชาวรินทร ์
ผอ.สถาบัน 

ดํารงราชานุภาพ 

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗๑ 

 

โดย นายบญัชา เชาวรินทร ์
ผอ.สถาบันดํารงราชานุภาพ 

กล่าวรายงาน 

พักรับประทาน 
อาหาร วิชา ๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : ต้นแบบการเป็นนกัปกครองที่ด ี

ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  ณ วังวรดศิ 
 

โดย ม.ล.ปนัดดา ดศิกลุ 
ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจํานายกรัฐมนตร ี

 

ชี้แจงการศกึษาอบรม 
 การทํา IS, GP 

 การทํารายงานต่างๆ 
 

ศ.ดร.ชาตชิาย ณ เชียงใหม่ 
ผู้อํานวยการหลกัสตูร  

และคณะอาจารย์ที่ปรกึษา 

ประธานในพิธีกล่าวเปิด 
การอบรม ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ  

“ประสบการณ์นักบริหาร” 
 
 

โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

ปลดักระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ
12.30 น. เดินทางไป
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและ
หอสมดุดํารงราชานุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * รับประทานอาหารเชา้ 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  29 ม.ค. 61 

ช่วงที่ ๑ ปฐมนิเทศ (รวม ๓๐ ชั่วโมง) 

วัน/เวลา 
06.00 - 
07.00 น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

09.00 - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

อังคารที่ 
5 มิ.ย. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรม
แนะนําตัว 

 

ประสบการณ์นักบริหารที่ประสบความสําเร็จ 
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

วิชา ๔.๒ การบริหารจัดการและพัฒนาผู้อื่น  
(leading others) 

- กลยุทธ์การบริหารงาน  
และบริหารคนจากภูมิปัญญาตะวันออก  

(ตํารับพิชัยสงครามซุนวู สามกก๊และคมัภีร์ห้าห่วงของมูซาชิ) 
โดย  ศ.เจริญ  วรรธนะสิน 

16.00 – 18.00 น.   
สอบครั้งที่ 1 

พุธที่ 
6 มิ.ย. 61 

7. การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตร  
(ในการจัดทํารายงานISและ GP) 

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบคุคล และกลุ่ม 
ครั้งที่ ๑ 

3. ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการจัดทํารายงาน 
การศึกษาค้นคว้าอิสระและรายงานกลุ่ม 

โดย  ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

พฤหัสบดีที่ 
7 มิ.ย. 61 

2. กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ/สมรรถนะ  
และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่เชื่อมโยง 

จากผลการประเมินบุคลิกภาพ 
โดย  อ.ชัยรัตน์  วงศ์จินดานนท์ 

2. กิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพ/สมรรถนะ  
และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่เชื่อมโยง 

จากผลการประเมินบุคลิกภาพ 
โดย  อ.ชัยรัตน์  วงศ์จินดานนท์ 

16.30 – 17.30 น. 
ชี้แจงวิชาลูกเสือ 

ศุกร์ที่ 
8 มิ.ย. 61 

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้นํา 
(English for Leaders) 

โดย  รศ.ปิยะวดี  อภิชาตบุตร 

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้นํา 
(English for Leaders) 

โดย  รศ.ปิยะวดี  อภิชาตบุตร 
 

เสาร์ที่ 
9 มิ.ย. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที่ 
10 มิ.ย. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหต ุ * รับประทานอาหารเชา้ 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  29 ม.ค. 61 

 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม (รวมทั้งสิน้ 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. 

จันทร์ที่ 
11 มิ.ย. 61 

วิชา ๑.๔ หลักสูตรลูกเสือระดับผู้นําขั้นความรู้ชั้นสูงสําหรับผู้นํา (30 ชม.) 
โดย วิทยากรจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

อังคารที่ 
12 มิ.ย. 61 

พุธที่ 
13 มิ.ย. 61 

พฤหัสบดีที่ 
14 มิ.ย. 61 

ศุกร์ที่ 
15 มิ.ย. 61 

เสาร์ที่ 
16 มิ.ย. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
17 มิ.ย. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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  29 ม.ค. 61 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม  

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. 

จันทร์ที่ 
18 มิ.ย. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และ 

กิจกรรมแนะนําตัว 
 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศไทย 
การบริหารราชการภาครัฐและการพัฒนาพื้นที่ : 
การเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงของชาติ 

โดย  อ.ภุมรตัน ์ ทักษาดิพงศ์ 
(อดตี ผอ.สํานักข่าวกรองแห่งชาติ) 

พักรับประทาน 
อาหาร 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อังคารที่ 
19 มิ.ย. 61 

วิชา ๒.๕ การบริหารความสัมพันธ์กับทกุภาคส่วน 
และความฉลาดรู้ด้านการเมือง 
โดย  ดร.วันฉัตร  สวุรรณกติต ิ

ผอ.สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะปฏิบัติหน้าที่  
ผอ.กองยุทธศาสตรแ์ละการปฏิรปูประเทศ (สศช.) 

 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย การบริหารราชการภาครัฐและการพัฒนาพื้นที่ : 

การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย น.ส.วรรณภา  คล้ายสวน 

ผู้อํานวยการส่วนพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจ/ ผู้อํานวยการส่วนวางแผนสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทน สศช. 

พุธที่ 
20 มิ.ย. 61 วิชา ๑.๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการพัฒนาภาวะผู้นํา 

โดย  ดร.สมโภชน์ นพคุณ 
วิชา ๑.๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการพัฒนาภาวะผู้นํา 

โดย  ดร.สมโภชน์ นพคุณ 

พฤหัสบดีที่ 
21 มิ.ย. 61 

วิชา ๑.๓ การบริหารราชการสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กับการจัดองคก์ร กลไก  
ระบบ เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

โดย  นางอารีย์พันธ ์เจริญสุข 
ที่ปรกึษาการพัฒนาระบบราชการ 
แทน ศ.พิเศษ ดร.ทศพร สิรสิัมพันธ์ 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย การบริหารราชการภาครัฐ 

และการพัฒนาพื้นที่ : รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่

ศุกร์ที่ 
22 มิ.ย. 61 

วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใชใ้นการพัฒนาพื้นที่ (ศกึษาดูงาน 6 ชม.) 
- โมเดล โคก หนอง นา ในการบริหารจัดการน้ํา 

- กรณีตัวอย่างการประยุกตใ์ช้ศาสตรพ์ระราชาที่ประสบผลสําเร็จและเป็นแบบอย่างที่ด ี
- ป่าสักโมเดล แนวคิด วิธีการ และผลการดําเนินงาน 

ณ ศูนย์กสกิรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง จ.ชลบรุ ี
โดย  ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล 

เสาร์ที่ 
23 มิ.ย. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที่ 
24 มิ.ย. 61 

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  29 ม.ค. 61 

 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม 

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. 

จันทร์ที่ 
25 มิ.ย. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรมแนะนาํตัว 

 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ 

และการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ 

และการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

อังคารที่ 
26 มิ.ย. 61 

วิชา ๓.๑ การบริหารผลงาน (Managing results) :  
การเป็นผู้ประกอบการในภาครัฐ 
โดย  รศ.ดร.สมบตัิ กสุุมาวล ี

วิชา ๓.๑ การบริหารผลงาน (Managing results) :  
การเป็นผู้ประกอบการในภาครัฐ 
โดย  รศ.ดร.สมบตัิ กสุุมาวล ี

พุธที่ 
27 มิ.ย. 61 

วิชา ๒.๒ การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศ การกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์การ 

และการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ 
โดย  ดร.รัฐ ธนาดิเรก  (ต่อ) 

วิชา ๑.๑ แนวโน้ม ปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศไทย 
การบริหารราชการภาครัฐและการพัฒนาพื้นที่ : 

เศรษฐกิจและการคา้ 
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 

โดย  ผอ.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

พฤหัสบดีที่ 
28 มิ.ย. 61 

วิชา ๒.๓ ผู้นํากับการขับเคลื่อนนวตักรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 (Leading Innovation) 

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 
  ผอ. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

วิชา ๒.๓ ผู้นํากับการขับเคลื่อนนวตักรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 
(Leading Innovation) 

โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 
  ผอ. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

ศุกร์ที่ 
29 มิ.ย. 61 วิชา ๒.๑  คิดอย่างผู้นํา 

โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
วิชา ๒.๑  คิดอย่างผู้นํา 

โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

เสาร์ที่ 
30 มิ.ย. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์/ สรปุบทเรียน 

อาทิตย์ที่ 
1 ก.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์/ สรปุบทเรียน 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม 
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  ณ  29 ม.ค. 61 

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

จันทร์ที่ 
2 ก.ค. 61 

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Action Learning) ณ จังหวัดอุดรธานี  
(30 ชม.) 

การนําเสนอรายงานผลงานกลุ่ม  

อังคารที่ 
3 ก.ค. 61 

พุธที่ 
4 ก.ค. 61 

พฤหัสบดีที่ 
5 ก.ค. 61 

ศุกร์ที่ 
6 ก.ค. 61 

เสาร์ที่ 
7 ก.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
8 ก.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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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ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม 

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. 

จันทร์ที่ 
9 ก.ค. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม
แนะนําตัว 

 

วิชา ๓.๑ การบริหารผลงาน (Managing results) : 
การบริหารคนและองค์กรให้ไดผ้ลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่

องค์กรวางไว้ 
โดย  นายพัฒนชัย  กุลสริสิวัสดิ ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทชัยบรูณ์ บราเดอรส์ จํากดั พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๓.๑ การบริหารผลงาน (Managing results) : 
การบริหารคนและองค์กรให้ไดผ้ลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่

องค์กรวางไว้ 
โดย  นายพัฒนชัย  กุลสริสิวัสดิ ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทชัยบรูณ์ บราเดอรส์ จํากดั 

16.00 – 18.00 น. 
สอบครั้งที่ 2 

อังคารที่ 
10 ก.ค. 61 

วิชา ๒.๔ การนําการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผล 

โดย  นางสมร  เทิดธรรมพิบูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการ

ดูงานนอกสถานที่ 
 

พุธที่ 
11 ก.ค. 61 

 
วิชา ๑.๓ (ศึกษาดูงาน 9 ชม.) - 5 S-curve เดิมที่ตอ้งพัฒนาต่อยอด เพื่อขับเคลือ่นไทยแลนด ์๔.๐ (ศึกษาดูงาน 1.5 ชม.) 

           - 5 S-curve ใหม่เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด ์๔.๐ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 
วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใชใ้นการพัฒนาพื้นที่ (ศกึษาดูงาน 6 ชม.) 

- การขับเคลือ่นศาสตร์พระราชาของศนูย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกบัการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของพื้นที่ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 

- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกบัการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของพื้นที่ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC กบัการพัฒนาจังหวัด 
วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารทีป่ระสบความสําเร็จ (ศกึษาดูงาน 3 ชม.) 

- การแกป้ัญหาขยะ  
(ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี) 

 

พฤหัสบดีที่ 
12 ก.ค. 61 

ศุกร์ที่ 
13 ก.ค. 61 

เสาร์ที่ 
14 ก.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
15 ก.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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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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. 

จันทร์ที่ 
16 ก.ค. 61 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ 

(30ชม.) 
 
 

อังคารที่ 
17 ก.ค. 61 

พุธที่ 
18 ก.ค. 61 

พฤหัสบดีที่ 
19 ก.ค. 61 

ศุกร์ที่ 
20 ก.ค. 61 

เสาร์ที่ 
21 ก.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
22 ก.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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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ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม 

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. 

จันทร์ที่ 
23 ก.ค. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม 
แนะนําตัว 

 

วิชา ๔.๒ การบริหารจัดการและพัฒนาผู้อื่น  
(leading others) 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๒ การบริหารจัดการและพัฒนาผู้อื่น  
(leading others) 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 
สลับกับ ดร.เกริกเกียรติ 

อังคารที่ 
24 ก.ค. 61 

วิชา ๓.๒ การบริหารทรัพยากร (Managing resources) : 
ผู้บริหารกับการจัดการงบประมาณเชิงกลยุทธ์ 

โดย  นายพิชัย คุ้มหรั่ง ผอ.กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
แทน ผอ.สํานกังบประมาณ 

วิชา ๓.๒ การบริหารทรัพยากร  
(Managing resources) : 

ผู้บริหารกับการบรหิารการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดย  อธิบดกีรมบัญชกีลาง 

 

พุธที่ 
25 ก.ค. 61 

วิชา ๓.๓ การบริหารเทคโนโลยีและทรพัยากรสารสนเทศ 
(Managing Information Resources and Technology) 

 โดย ดร.พรพรรณ ตันนกุิจ 
  ผอ.กองมาตรฐานและสร้างความเชือ่มั่นเทคโนโลยดีิจิทัล 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

วิชา ๓.๓ การบริหารเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ 
(Managing Information Resources and Technology 

โดย ดร.พรพรรณ ตนันุกิจ 
  ผอ.กองมาตรฐานและสร้างความเชือ่มั่นเทคโนโลยดีิจิทัล 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

พฤหัสบดีที่ 
26 ก.ค. 61 

วิชา ๓.๒ การบริหารทรัพยากร  
(Managing resources) 

โดย  ดร.เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค 

วิชา ๓.๒ การบริหารทรัพยากร  
(Managing resources) 

โดย  ดร.เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค 

พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการ
บุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ 3 

ศุกร์ที่ 
27 ก.ค. 61 
วันอาสาฬหบูชา 

วิชา ๔.๒ การบริหารจัดการและพัฒนาผู้อื่น  
(leading others) : การนําเพื่อพัฒนาคนและผลงาน 

 (leading for people and performance) 
โดย  รศ.ดร.วิชัย  อตุสาหจิต 

วิชา ๔.๒ การบริหารจัดการและพัฒนาผู้อื่น  
(leading others) : การนําเพื่อพัฒนาคนและผลงาน 

(leading for people and performance) 
โดย  รศ.ดร.วิชัย  อตุสาหจิต 

 

เสาร์ที่ 
28 ก.ค. 61 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร.10 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
29 ก.ค. 61 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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 
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* * ตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

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. 

จันทร์ที่ 
30 ก.ค. 61 
ชดเชยวันเฉลิมฯ 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
(30 ชม.) 

๒๙ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

อังคารที่ 
31 ก.ค. 61 

พุธที่ 
1 ส.ค. 61 

พฤหัสบดีที่ 
2 ส.ค. 61 

ศุกร์ที่ 
3 ส.ค. 61 

เสาร์ที่ 
4 ส.ค. 61 

อาทิตย์ที่ 
5 ส.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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  29 ม.ค. 61 

 

 

ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม  

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. 

จันทร์ที่ 
6 ส.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อังคารที่ 
7 ส.ค. 61 วิชา ๑.๓ (ศึกษาดูงาน 9 ชม.) - 5 S-curve เดิมที่ตอ้งพัฒนาต่อยอด เพื่อขับเคลือ่นไทยแลนด ์๔.๐ (ศึกษาดูงาน 1.5 ชม.) 

- 5 S-curve ใหม่เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 
วิชา ๕.๑ ศาสตร์พระราชากับการประยกุต์ใชใ้นการพัฒนาพื้นที่ (ศกึษาดูงาน 6 ชม.) 

- การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 
โดย  วิทยากรของเครอืเจริญโภคภัณฑ/์และจากหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า 

วิชา ๕.๒ การสนองงานตามแนวพระราชดําร ิ(ศกึษาดูงาน 6 ชม.) 
วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารทีป่ระสบความสําเร็จ (ศกึษาดูงาน 3 ชม.) 

- การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรฐับาล/ แผนพัฒนาภาค/ จังหวัด 
วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารทีป่ระสบความสําเร็จ (ศกึษาดูงาน 3 ชม.) 

- การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดํารใินพื้นที่ 
 

(ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบรุี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

พุธที่ 
8 ส.ค. 61 

พฤหัสบดีที่ 
9 ส.ค. 61 

ศุกร์ที่ 
10 ส.ค. 61 

เสาร์ที่ 
11 ส.ค. 61 IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที่ 
12 ส.ค. 61 
วันแม่แห่งชาติ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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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ช่วงที่ ๒ ช่วงการฝกึอบรม 

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. 

จันทร์ที่ 
13 ส.ค. 61 
ชดเชย 
วันแม่แห่งชาติ 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อังคารที่ 
14 ส.ค. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม
แนะนําตัว 

 

วิชา ๖.๓ บทบาทนักปกครองด้านการจัดการงาน 
ด้านสาธารณภัยของพื้นที่ 

โดย ผวจ.ลพบุรี 

พักรับประทาน 
อาหาร 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ สรปุบทเรียน 

 

พุธที่ 
15 ส.ค. 61 

วิชา ๔.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง 
(leading self) 

โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

วิชา ๔.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง 
(leading self) 

โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

วิชา ๔.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง 
(leading self) 

โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

พฤหัสบดีที่ 
16 ส.ค. 61 

วิชา ๔.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading 
self) : ผู้นํากบัการจัดการความเครียดและการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์สําหรับผู้นํา 
โดย  นพ.เทอดศกัดิ ์ เดชคง 

วิชา ๔.๑ การบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง (leading 
self) : ผู้นํากบัการจัดการความเครียดและการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์สําหรับผู้นํา 
โดย  นพ.เทอดศกัดิ ์ เดชคง 

 

ศุกร์ที่ 
17 ส.ค. 61 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี   
การรับเสด็จ การถวายรายงาน 
โดย  อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี  
การรับเสด็จการถวายรายงาน 
โดย  อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 

 

เสาร์ที่ 
18 ส.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์/ สรปุบทเรียน 

อาทิตย์ที่ 
19 ส.ค. 61 

IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (14 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์/ สรปุบทเรียน 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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 

 

ช่วงที่ 2 และชว่งที ่๔ ปัจฉิมนิเทศ (๒๐ ชั่วโมง) 
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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. 

จันทร์ที่ 
20 ส.ค. 61 

กิจกรรม 
ออกกําลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม
แนะนําตัว 

 

วิชา ๖.๖ การป้องกัน/การควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

โดย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พักรับประทาน 
อาหาร 

สรุปหมวดวิชาที่ 1 - 6 

อังคารที่ 
21 ส.ค. 61 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 

นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุ่ม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 4 

นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุ่ม 

พุธที่ 
22 ส.ค. 61 

สรุปผลการศกึษาศึกษาดูงาน 
และสรุปผลการศึกษาอบรม 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่

สอบครั้งที ่3 
ปิดหลักสูตร 

หมายเหต ุ * รบัประทานอาหารเช้า 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


