
สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)

๐8.00 - 08.45 น. ๐๙.0๐-๑๑.๓๐ น. ๑๗.๐๐ -๑๘.๐๐ น.

พ. ๑๙ พ.ย.๒๕๕๗ ลงทะเบียนรายงานตัว  -พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5  - บรรยายพิเศษประสบการณผู้บริหาร อ.บางละมุง

อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กลยุทธ์การทํางานให้สําเร็จ

สป.มท. โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเ
ย็น

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ

กับกระทรวงมหาดไทย 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/รมว.สนร.

พฤ. 20 พ.ย.๒๕๕๗

ออ
กกํ
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ังก

าย
/อ

าห
าร

เช้
า

การดูแลสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ตารางศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ ๒8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 - ๒6 ธันวาคม 2557 

วัน/เดือน/พ.ศ.
รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร

หมายเหตุ
๕.๓๐-๗.๐๐ น.

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

พัก
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าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

 - เวลา๐๘.๓๐ น. ถวายสักการะ

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ

และคณะ 16.15 - 17.45 น.

ปฐมนิเทศลูกเสือ

กฎหมายปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ดร.เจตน์  สถาพรศีลพร 

สํานักงานศาลปกครอง

อาทิตย์ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศุกร์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาภาค

สังคมแห่งชาติ 

เสาร์ ๒2 พ.ย. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 
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ย็น

พฤ. 20 พ.ย.๒๕๕๗

ออ
กกํ

า ล
ังก

าย
/อ

าห
าร

เช้
า

การดูแลสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ดร.วิรัตน์ สนธิจันทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา สังคม การเมือง เทคโนโลยีของโลกและประเทศไทย

ผู้แทนสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ
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ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล 



สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)
วัน/เดือน/พ.ศ.

รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร
หมายเหตุ

๕.๓๐-๗.๐๐ น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

อาทิตย์ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

เสาร์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

พฤ. 27 พ.ย.๒๕๕๗ อบรมวิชาลูกเสือ อบรมวิชาลูกเสือ

พ. 26 พ.ย.๒๕๕๗ อบรมวิชาลูกเสือ อบรมวิชาลูกเสือ

จ ๒4 พ.ย. ๒๕๕๗ อบรมวิชาลูกเสือ อบรมวิชาลูกเสือ

อ. 25 พ.ย.๒๕๕๗ อบรมวิชาลูกเสือ อบรมวิชาลูกเสือ

ศ.28 พ.ย.๒๕๕๗ อบรมวิชาลูกเสือ อบรมวิชาลูกเสือ



สัปดาห์ที่ 3

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)
วัน/เดือน/พ.ศ.

รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร
หมายเหตุ

๕.๓๐-๗.๐๐ น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

จ. 1 ธ.ค.๒๕๕๗ ปรึกษา รายงานส่วนบุคคล

ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

อ. ๒ ธ.ค.๒๕๕๗ 16.00-17.30 น.

พ. 3 ธ.ค.๒๕๕๗

พฤ. 4 ธ.ค.๒๕๕๗

ศ. 5 ธ.ค.๒๕๕๗

อาทิตย์ 7 ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

อ.ชัยณรงค์ โชโชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดร.บุญดี บุญญากิจ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

เสาร์ 6 ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ อ. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย/การเปิดเสรีสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทน (BOI) 

พัก
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อ.ประเสริฐ แย้มสรวล/ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา อ.ประเสริฐ แย้มสรวล/ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา

ประเทศไทยกับภารกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน การคิดเชิงระบบ (Systemmatic Thinking)

น.ส.วิมลรัตน์  รัชชกูล ผอ.กองอาเซียน อ. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
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การกําหนดยุทธศาสตร์ การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์
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การกําหนดยุทธศาสตร์ การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และการนํายุทธศาสตร์

Benchmarking : เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ



สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)
วัน/เดือน/พ.ศ.

รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร
หมายเหตุ

๕.๓๐-๗.๐๐ น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

จ. 8 ธ.ค.๒๕๕๗ ปรึกษา รายงานส่วนบุคคล

ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

อ. 9 ธ.ค.๒๕๕๗

พ. ๑0 ธ.ค.๒๕๕๗
16.00-17.00 น.

พฤ ๑1 ธ.ค.๒๕๕๗

ศ. ๑2 ธ.ค.๒๕๕๗ ปรึกษา รายงานส่วนบุคคล

ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

อาทิตย์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

การบริหารภาครัฐ : แบบเครือข่าย แบบมีส่วนร่วม แบบหุ้นส่วน วิเคราะห์และประเมินโครงการ

ดร.ไพบูลย์  โพธิสุวรรณ
ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

เสาร์ 13 ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

การคิดเชิงสร้างสรรค์/การคิดเชิงกลยุทธ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสังคม ฝึกปฏิบัติมารยาทในการสังคม 

อ.สันทัด  ศะศิวณิช อ.สันทัด  ศะศิวณิช โรงแรมแกรนด์โชเล่ย์

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเ
ย็น

ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ รศ.ดร.ก้องกิติ  พูลสวัสดิ์ ม.เกษตรศาสตร์

เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ

ดร.ศิรินทร ภู่จินดา ดร.ศิรินทร ภู่จินดา

ความมั่นคงชายแดน : แรงงานต่างด้าว การค้าชายแดน การค้ามนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์/การคิดเชิงกลยุทธ์

นายธํารง ชินหิรัญ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
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นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)

รับ
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าน

อา
หา
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ลา
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การบริหารความเสี่ยง

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์



สัปดาห์ที่ 5

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)
วัน/เดือน/พ.ศ.

รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร
หมายเหตุ

๕.๓๐-๗.๐๐ น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

จ. 15 ธ.ค.๒๕๕๗

อ. 16 ธ.ค.๒๕๕๗

พ. 17 ธ.ค.๒๕๕๗

พฤ. 18 ธ.ค.๒๕๕๗

ศ. 19 ธ.ค.๒๕๕๗

เสาร์ ๒0 ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน ศึกค้นคว้าด้วยตนเอง/สรุปบทเรียน 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ดูงาน ซีพี จ.ระยอง

ศึกษาดูงานภายในประเทศ ศึกษาดูงานภายในประเทศ

ศูนย์อาบเอื้อง ฯ ศูนย์อาบเอื้อง ฯ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานภายในประเทศ ศึกษาดูงานภายในประเทศ

ดูงาน ซีพี จ.ระยอง



สัปดาห์ที่ 6

กิจกรรมเช้า (๑๒.๐๐- (๑๘.๐๐-

๑๓.๐๐น.) (๒๐.๐๐ น.)
วัน/เดือน/พ.ศ.

รายชื่อวิชา/วิทยากร รายชื่อ/วิทยากร
หมายเหตุ

๕.๓๐-๗.๐๐ น.
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๐.๓๐-๑๐.๔๕) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม (๑๔.๓๐-๑๕.๔๕)

จ. ๒2 ธ.ค.๒๕๕๗ ปรึกษา รายงานส่วนบุคคล

ดร.ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา

อ.. ๒3 ธ.ค.๒๕๕๗

พ. ๒4 ธ.ค.๒๕๕๗

พฤ. ๒5 ธ.ค.๒๕๕๗

ศ. ๒6 ธ.ค.๒๕๕๗

กลยุทธ์การทํางานให้ประสบความสําเร็จ

ผู้แทน สํานักงาน ป.ป.ช. คุณสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร vice MD CP

การดูแลสุขภาพ present งานกลุ่ม/สอบปลายภาค/ปิดอบรม

อ.ดร วิรัตน์ สนธิจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
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ย็น

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้แทนจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

การตลาดเพื่อสังคม

การพัฒนาและการส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

ดร.อภิสิทธิ์   ฉัตรทนานนท์ 

ผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน

หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรรับเสด็จ การถวายรายงานและการสมาคม

นายสรรชัย เทียมทวีสิน

ออ
กกํ
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าร

เช
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การบริหารจัดการความขัดแย้ง

พัก
รับ
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อา
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รก

ลา
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ัน

การบริการที่เป็นเลิศ : ประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประสบการณ์ที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน 

และลดความเสี่ยงเชิงจริยธรรม

การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์


