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  ณ  23 ธ.ค.  59 

ตารางการฝึกอบรมหลกัสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 68 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 9 มกราคม – 28 เมษายน  2560 

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 
9 ม.ค. 60 

รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

ชมวีดทีัศน์แนะน ำ 
กระทรวงมหำดไทย/

สถำบัน 
ด ำรงรำชำนุภำพ 

ชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติ
ระหว่ำงกำรศึกษำอบรมฯ 

 

 

โดย นำยบัญชำ เชำวรินทร์ 
ผอ.สถำบัน 

ด ำรงรำชำนุภำพ 

พิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลกัสูตร 
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖8 

 

โดย นำยบัญชำ เชำวรินทร์ 
ผอ.สถำบันด ำรงรำชำนุภำพ 

กล่ำวรำยงำน 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ:  
กำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 

ฟังบรรยำยและศึกษำดูงำน  ณ วังวรดิศ 
 

โดย ม.ล.ปนัดดำ ดิศกุล 
รมต.ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

 

 

ชี้แจงกำรศึกษำอบรม 
หลักสูตร นปส. 

 

ศ.ดร.ชำติชำย ณ เชียงใหม ่
ผู้อ ำนวยกำรหลกัสูตร  

และคณะอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ประธำนในพธิีกล่ำวเปิด 
กำรอบรม ใหโ้อวำทและบรรยำยพิเศษ 

“ประสบกำรณ์นักบริหำร” 
 
 

โดย นำยกฤษฎำ  บุญรำช 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

หมายเหตุ 
12.30 น. เดินทำงไป
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและ
หอสมุดด ำรงรำชำนุภำพ 

 

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ – 09.00 น. 09.00 - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – 16.00 น.  

อังคำรที ่
10 ม.ค. 60 

เคำรพธงชำติ 
และกิจกรรมแนะน ำตวั/ 

วิชำ ๔.๓ เทคนิคกำรบริหำรฯ 

วิชำ ๑.๓ กำรน ำกำรเปลีย่นแปลง 
โดย  อ.ธรรมรักษ์  กำรพิศิษฎ ์

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๑.๓ กำรน ำกำรเปลีย่นแปลง (ต่อ) 
โดย  อ.ธรรมรักษ์  กำรพิศิษฎ ์

 

พุธที ่
11 ม.ค. 60 

วิชำ ๑.๑ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีประสิทธผิล 
(กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)) 
 โดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 

วิชำ ๑.๑ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีประสิทธผิล 
(กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (creative thinking)) 

 โดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 

16.00 – 18.00 น.  
Pre-test 

พฤหัสบดีที ่
12 ม.ค. 60 

วิชำ ๑.๒ กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ 
โดย  ผศ.ดร.วรรณด ี สุทธินรำกร 

วิชำ ๑.๒ กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสนิใจอย่ำงเป็นระบบ(ต่อ) 
โดย  ผศ.ดร.วรรณดี  สุทธนิรำกร 

16.30 - 17.30 น.  
ปฐมนิเทศวิชาลกูเสือ 

ศุกร์ที ่
13 ม.ค. 60 

วิชำ ๑.๑ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีประสิทธผิล 
(กำรคิดเชิงระบบ (systems thinking)) 
 โดย  รศ.ดร.สมชำย  ภคภำสนว์ิวัฒน ์

วิชำ ๓.๓ กำรบรหิำรควำมเส่ียงเชิงกลยทุธ์
(managing strategic risk) 

โดย  รศ.ดร.สมชำย  ภคภำสน์ววิัฒน์ 

 

เสำร์ที ่
14 ม.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อำทิตย์ที ่
15 ม.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ สรุปบทเรียน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเลี้ยงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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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. 

จันทร์ที ่
16 ม.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ : 
กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๑.๕ เทคนิคกำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิผล 
โดย  อ.นิพัทธ ์ กำนตอัมพร 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๑.๕ เทคนิคกำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิผล (ต่อ) 
โดย  อ.นิพัทธ ์ กำนตอัมพร 

อังคำรที ่
17 ม.ค. 60 

วิชำ ๑.๔ เทคนิคกำรเสนอนโยบำยและกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
โดย  นำยอภิชำติ  โตดลิกเวชช์ 

อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

วิชำ ๘.๑๑ วสิำหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมกับ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 

โดย  นำยอภิชำติ  โตดลิกเวชช์ 
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

พุธที ่
18 ม.ค. 60 

วิชำ ๒.๑ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับกำรประยุกต์ใช้ในกระแสโลกำภิวัตน ์

โดย  เลขำธิกำร กปร. 

วิชำ ๒.๒ ศำสตร์ของพระรำชำในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
โดย  ผศ.พเิชฐ โสวิทยสกลุ 

คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง 

พฤหัสบดีที ่
19 ม.ค. 60 วิชำ ๒.๓ คุณธรรมตำมรอยพระยคุลบำท 

โดย  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

วิชำ ๒.๔ กำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง 
และนักบรหิำร 

โดย  นำยชำญวิทย ์ ไกรฤกษ ์

ศุกร์ที ่
20 ม.ค. 60 วิชำ ๒.๕ กำรสนองงำนตำมแนวพระรำชด ำร ิ

โดย  ผู้แทนกรมกำรปกครอง 

วิชำ ๙.๒ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
โดย  หน่วยงำนท่ีเชี่ยวชำญด้ำนกำรตรวจและ 

ทดสอบสมรรถภำพ 

เสำร์ที ่
21 ม.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
22 ม.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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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. 

จันทร์ที ่
23 ม.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำติ 
และกิจกรรมแนะน ำตัว/ 

วิชำ ๔.๓ 
เทคนิคกำรบริหำรจัดกำร
จำกประสบกำรณ์ : กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 

ผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๓.๑ กำรบริหำรควำมขัดแย้งและกำรแก้ปญัหำโดยสันติวิธ ี
โดย  พล.อ.บญุธรรม  โอริส 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๓.๑ กำรบริหำรควำมขัดแย้งและกำรแก้ปญัหำโดยสันติวิธี
(ต่อ) 

โดย  พล.อ.บญุธรรม  โอริส 
อังคำรที ่
24 ม.ค. 60 พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำรบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งท่ี ๑ 
สรุปหมวดวิชำที่ ๑ และ ๒ 

พุธที ่
25 ม.ค. 60 

วิชำ ๑๐.๑ กำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ (ครั้งท่ี ๑) 
(ภำคตะวันออก) 

จงัหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด 
12 ชม. 

และกำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 2 ชม. 

วิชำ ๖.๔ ประสบกำรณ์นักปกครองและนักบริหำรที่ประสบควำมส ำเร็จ : กำรขยำยผลโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริในพ้ืนท่ี (ศึกษำดูงำน 3 ชม.) 
โดย  ผวจ.จันทบรุ ี

ตำมรำยละเอียดหัวข้อประเด็นกำรศึกษำดูงำนในหมวดวิชำที่ 10.1 
และรำยละเอียดศึกษำดูงำนตำมหมวดวิชำที่ 8.9, 8.10 และ 8.11  

พฤหัสบดีที ่
26 ม.ค. 60 

ศุกร์ที ่
27 ม.ค. 60 

เสำร์ที ่
28 ม.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
29 ม.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

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

จันทร์ที ่
30 ม.ค. 60 

วิชา ๑.6 การฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรูช้ั้นสูง (30 ชม.) 
โดย วิทยากรจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 

อังคำรที ่
31 ม.ค. 60 

พุธที ่
1 ก.พ. 60 

พฤหัสบดีที ่
2 ก.พ. 60 

ศุกร์ที ่
3 ก.พ. 60 

เสำร์ที ่
4 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
5 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 



5 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 ่
6 ก.พ. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๓.๒ กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต 
โดย  ดร.ผณิศวร  ช ำนำญเวช 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๓.๒ กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต (ต่อ) 
โดย  ดร.ผณิศวร  ช ำนำญเวช 

อังคำรที ่
7 ก.พ. 60 วิชำ ๓.๔ ทักษะกำรเจรจำต่อรองส ำหรับผู้น ำ 

โดย  รศ.ดร.จฑุำพรรธ์  ผดุงชีวิต 
วิชำ ๓.๔ ทักษะกำรเจรจำต่อรองส ำหรับผู้น ำ (ต่อ) 

โดย  รศ.ดร.จฑุำพรรธ์  ผดุงชีวิต 

พุธที ่
8 ก.พ. 60 วิชำ ๔.๑ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำทในกำรสมำคม 

โดย  ดร.สันทัด ศะศิวณิช 

วิชำ ๕.๔ กำรจดัท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนแบบ 
บูรณำกำรและกำรบริหำรงบประมำณ 

โดย  ผอ.ส ำนักงบประมำณ 
พฤหัสบดีที ่
9 ก.พ. 60 

วิชำ ๕.๕ กำรสร้ำงองค์กำรสุขภำวะ องค์กรสมรรถนะสูง  
องค์กรเชิงยุทธศำสตร์ และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้

โดย  รศ.ดร.วิชัย  อุตสำหจิต 

วิชำ ๕.๕ กำรสร้ำงองค์กำรสุขภำวะ องค์กรสมรรถนะสูง  
องค์กรเชิงยุทธศำสตร์ และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

โดย  รศ.ดร.วิชัย  อุตสำหจิต 
ศุกร์ที ่
10 ก.พ. 60 

วิชำ ๕.๑ ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดย  นำยวรัชญ์  เพชรร่วง 

ผอ.กองก ำกับและพัฒนำระบบเงนินอกงบประมำณ กรมบญัชีกลำง 

วิชำ ๓.๕ จิตวิทยำกำรจัดกำรเหตชุุมนุมประท้วง 
โดย  พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก 

เสำร์ที ่
11 ก.พ. 60 
วันมำฆบูชำ 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
12 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 



6 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
13 ก.พ. 60 
วันหยุดชดเชย
วันมำฆบูชำ 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อังคำรที ่
14 ก.พ. 60 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

วิชำ ๔.๒ กำรน ำอยำ่งมีควำมฉลำดทำงอำรมณ ์
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย  ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๔.๒ กำรน ำอยำ่งมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (ต่อ) 
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย  ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ 

พุธที ่
15 ก.พ. 60 

วิชำ ๙.๑ กำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับนักปกครองและนักบริหำร 
ณ ศูนย์ส่งเสรมิสุขภำพมิชช่ัน อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (12 ชม.) 

พฤหัสบดีที ่
16 ก.พ. 60 

ศุกร์ที ่
17 ก.พ. 60 

เสำร์ที ่
18 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
19 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 



7 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
20 ก.พ. 60 

วิชำ ๑๑.๑ กำรเรียนรูเ้ชิงปฏิบัติ (Action Learning) 
(42 ชม.) 

กำรน ำเสนอรำยงำนผลงำนกลุม่ ๖ ชม. 
 

จังหวัดน่ำน 

อังคำรที ่
21 ก.พ. 60 

พุธที ่
22 ก.พ. 60 

พฤหัสบดีที ่
23 ก.พ. 60 

ศุกร์ที ่
24 ก.พ. 60 

เสำร์ที ่
25 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
26 ก.พ. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 



8 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 ่
27 ก.พ. 60 
 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของ 
ผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๕.๓ กำรบริหำรแบบแบบเนน้กำรมีส่วนร่วม 
โดย  ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๔.๔ สี่บทบำทของภำวะผู้น ำ 
(4 roles of leadership) 

โดย  อ.สุระชัย  ธีรวิจำรณญำณกลุ 
อังคำรที ่
28 ก.พ. 60 

วิชำ ๕.๖ กำรสร้ำงตรำสินค้ำ:ส ำหรับประเทศ และเมือง 
(Nation Branding and City Branding)  

และกำรประยุกต์ใช้ในภำครัฐ 
โดย  ศ.ดร.ผลิน  ภู่จรญู 

วิชำ ๕.๗ กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Audit) 
โดย  นำยพิศิษฐ์ ลลีำวชิโรภำส 

ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

พุธที ่
1 มี.ค. 60 วิชำ ๕.๒ กำรบริหำรบคุลำกรหลำกหลำยช่วงวัยในภำครัฐ 

โดย  ดร.เบญจวรรณ  สรำ่งนิทร 

วิชำ ๖.๒ บทบำทของฝ่ำยปกครองกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
ของพื้นที่ : แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำควำมเดือดร้อน

ของประชำชน (กำรบริหำรจดักำรน้ ำ) 
โดย  ผวจ.พระนครศรีอยุธยำ 

พฤหัสบดีที ่
2 มี.ค. 60 

วิชำ ๖.๒ บทบำทของฝ่ำยปกครองกับกำรแก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำของพื้นที่ : เขตเศรษฐกิจพิเศษกับกำรพัฒนำจังหวัด 

โดย  ผวจ.กำญจนบรุ ี

วิชำ ๖.๒ บทบำทของฝ่ำยปกครองกับกำรแก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำของพื้นที่ : กำรพัฒนำจังหวัด  

(กรณีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีควำมเปน็ชุมชนเมืองสูง) 
โดย  ผวจ.นนทบุร ี

ศุกร์ที ่
3 มี.ค. 60  

วิชำ ๖.๔ ประสบกำรณ์นักปกครองและนักบริหำรที่ประสบควำมส ำเร็จ : กำรพัฒนำพื้นที่ตำมนโยบำยรัฐบำล/ แผนพฒันำกลุ่มจังหวัด/ จังหวัด 
โดย  ผวจ.ชลบุร ี

๓ ชม. (ศึกษำดูงำน) 

เสำร์ที ่
4 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
5 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 – 1๙.00 น. 

จันทร์ที ่
6 มี.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๖.๕ กำรปฏิบัติงำนในพระรำชพิธี รัฐพิธี กำร
รับเสด็จกำรถวำยรำยงำน 

โดย  ท่ำนผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๖.๕ กำรปฏิบัติงำนในพระรำชพิธี รัฐพิธี 
กำรรับเสด็จกำรถวำยรำยงำน (ต่อ) 
โดย  ท่ำนผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ 

 

อังคำรที ่
7 มี.ค. 60 วิชำ ๖.๓ กำรบริหำรจัดกำรงำนดำ้นสำธำรณภยั 

โดย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

วิชำ ๗.๔ ประชำคมอำเซียนกบับทบำทของ
ประเทศไทย 

โดย  อธิบดีกรมอำเซียน 

วิชำ ๗.๔ ประชำคมอำเซียนกับบทบำท
ของประเทศไทย (ต่อ) 

โดย  อธิบดกีรมอำเซียน 

พุธที ่
8 มี.ค. 60 

วิชำ ๕.๘ กำรตลำดเชิงสังคมและกำรประยุกต์ใช้
ส ำหรับภำครัฐ 

โดย  ร.ศ.กติติ  สริิพัลลภ 

วิชำ ๘.๗ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 

ระดับพื้นท่ี 
โดย  ดร.รัฐ  ธนำดิเรก 

วิชำ ๘.๗ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดกับกำรขับเคลื่อนกำร

พัฒนำระดับพื้นที่ (ตอ่) 
โดย  ดร.รัฐ  ธนำดิเรก 

พฤหัสบดีที ่
9 มี.ค. 60 

วิชำ ๖.๖ กำรป้องกัน กำรควบคมุโรคและภัย
สุขภำพในพ้ืนท่ีอย่ำงยั่งยืน 

โดย  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรค 
จำกกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

วิชำ  ๗.๒ ระเบียบโลกใหม่และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 

โดย  รศ.ดร.สุรชำติ  บ ำรุงสุข 

16.00 – 18.00 น. 
Mid-test 

ศุกร์ที ่
10 มี.ค. 60 พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำรบุคคล 

และกลุม่ ครั้งท่ี 2 
สรุปหมวดวิชำที่ 3, 4, 5 และ 6 

 

เสำร์ที ่
11 มี.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
12 มี.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 



10 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 ่
13 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๐.๑ กำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ (ครั้งท่ี 2) 
(ภำคใต้) 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
24 ชม. 

 
และกำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 2 ชม. 

 
ตำมรำยละเอียดหัวข้อประเด็นกำรศึกษำดูงำนในหมวดวิชำที่ 10.1 
และรำยละเอียดศึกษำดูงำนตำมหมวดวิชำที่ 8.9, 8.10 และ 8.11 

อังคำรที ่
14 มี.ค. 60 

พุธที ่
15 มี.ค. 60 

พฤหัสบดีที ่
16 มี.ค. 60 

ศุกร์ที ่
17 มี.ค. 60 

เสำร์ที ่
18 มี.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
19 มี.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 ่
20 มี.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๗.๓ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอล 
กับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

ประเทศไทย 
โดย  ดร.วรำกรณ์  สำมโกเศศ 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๗.๓ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอล 
กับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

ประเทศไทย (ต่อ) 
โดย  ดร.วรำกรณ์  สำมโกเศศ 

อังคำรที ่
21 มี.ค. 60 

วิชำ ๘.๕ วิธีปฏิบัตริำชกำรทำงกำรปกครองของไทย 
โดย  อ.สุชำติ  เวโรจน์  
(สนง.ศำลปกครอง) 

วิชำ ๘.๕ วิธีปฏิบัตริำชกำรทำงกำรปกครองของไทย (ต่อ) 
โดย  อ.สุชำติ  เวโรจน์  
(สนง.ศำลปกครอง) 

พุธที ่
22 มี.ค. 60 

วิชำ ๘.๓ สิทธิกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรของประชำชนและ 
พรบ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง

รำชกำรพ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดย  ดร.นคร  เสรีรักษ์ 

วิชำ ๗.๑ Executive Forum 
แนวโน้มของโลกด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับบทบำท

ของประเทศไทย 
โดย  ผู้เชีย่วชำญด้ำนแนวโน้มสถำนกำรณ์กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมของโลก 
พฤหัสบดีที ่
23 มี.ค. 60 วิชำ ๘.๔ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในประเทศไทย 

โดย  เลขำธิกำร สมช. 

วิชำ ๘.๖ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โดย  อ.ประสำท  พงษ์ศิวำภัย 
ศุกร์ที ่
24 มี.ค. 60 

วิชำ ๘.๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปัญหำและแนว
ทำงกำรพัฒนำในอนำคตกับบทบำทกำรก ำกับดูแลของจังหวัด 

โดย  อ.วัลลภ พริ้งพงษ ์
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิชำ ๘.๙ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของประเทศไทย 
โดย  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

เสำร์ที ่
25 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
26 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
27 มี.ค. 60 

วิชำ ๑๐.๑ กำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ (ครั้งท่ี ๓) 
(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จังหวัดอุดรธำนี, จังหวัดหนองคำย และจังหวัดสกลนคร 
18 ชม. 

 
และกำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 2 ชม. 

 
ตำมรำยละเอียดหัวข้อประเด็นกำรศึกษำดูงำนในหมวดวิชำที่ 10.1 
และรำยละเอียดศึกษำดูงำนตำมหมวดวิชำที่ 8.9, 8.10 และ 8.11 

อังคำรที ่
28 มี.ค. 60 

พุธที ่
29 มี.ค. 60 

พฤหัสบดีที ่
30 มี.ค. 60 

ศุกร์ที ่
31 มี.ค. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

เสำร์ที ่
1 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อำทิตย์ที ่
2 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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 ่
3 เม.ย. 60 

กิจกรรม 
ออกก ำลังกำย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๘.๑ รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  
กับกำรปฏิบัตริำชกำร 

โดย  ศ.ดร.ชำติชำย  ณ เชียงใหม ่

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๘.๒ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนฯ ๑๒  
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกับกำรขับเคลื่อนประเทศไทย 

ไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดย  ผู้แทน สศช. 

อังคำรที ่
4 เม.ย. 60 

วิชา ๘.๑๐ นโยบายThailand 4.0 กับการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย 

โดย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

พุธที ่
5 เม.ย. 60 พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเอกสำรวิชำกำรบุคคล และกลุ่ม  

ครั้งท่ี 3 
สรุปหมวดวิชำที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 

พฤหัสบดีที ่
6 เม.ย. 60 
วันจักรี 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

ศุกร์ที ่
7 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

เสำร์ที ่
8 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อำทิตย์ที ่
9 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 



14 

 

  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
10 เม.ย. 60 

วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อังคำรที ่
11 เม.ย. 60 

พุธที ่
12 เม.ย. 60 

พฤหัสบดีที ่
13 เม.ย. 60 
วันสงกรำนต ์

ศุกร์ที ่
14 เม.ย. 60 
วันสงกรำนต ์

เสำร์ที ่
15 เม.ย. 60 
วันสงกรำนต ์

อำทิตย์ที ่
16 เม.ย. 60 วิชำ ๑๐.๒ กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

(วันท่ี ................................) 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
17 เม.ย. 60 
วันหยุดชดเชย
วันสงกรำนต ์

วิชำ ๑๐.๒ กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
 (วันท่ี ................................) 

36 ชม. 
และกำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ๖ ชม. 

รวมทั้งสิ้น 42 ชม.   

อังคำรที ่
18 เม.ย. 60 

พุธที ่
19 เม.ย. 60 

พฤหัสบดีที ่
20 เม.ย. 60 

ศุกร์ที ่
21 เม.ย. 60 

เสำร์ที ่
22 เม.ย. 60 

อำทิตย์ที ่
23 เม.ย. 60 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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  ณ  23 ธ.ค.  59 

 

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

จันทร์ที ่
24 เม.ย. 60 วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรดูงำนนอกสถำนที่ 

อังคำรที ่
25 เม.ย. 60 

เคำรพธงชำต ิ
และกิจกรรม 
แนะน ำตัว/ 
วิชำ ๔.๓ 

เทคนิคกำรบรหิำร
จัดกำรจำก

ประสบกำรณ์ :  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้ำอบรม 
(10 ชม.) 

วิชำ ๙.๓ เทคนิคกำรจัดกำรควำมเครียดส ำหรับผู้บริหำร 
โดย  นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง 

พักรับประทำน 
อำหำร 

วิชำ ๙.๔ กำรปฏิบัติธรรม 
โดย  ผู้เชี่ยวชำญกำรสอนวิปัสสนำ 

พุธที ่
26 เม.ย. 60 

วิชำ ๙.๒ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
โดย  หน่วยงำนท่ีเชี่ยวชำญด้ำนกำรตรวจและทดสอบสมรรถภำพ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วิชำ ๑๑.๒ IS ศึกษำค้นคว้ำอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปรำย/ แลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 
พิธีรับวูดแบดจ์ 

พฤหัสบดีที ่
27 เม.ย. 60 พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ครั้งท่ี 4 

น ำเสนองำนเอกสำรวิชำกำรเดี่ยว และกลุม่ 
พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ครั้งท่ี 4 

น ำเสนองำนเอกสำรวิชำกำรเดี่ยว และกลุม่ 

ศุกร์ที ่
28 เม.ย. 60 Post-test ปิดหลักสตูร 

หมายเหตุ * รับประทำนอำหำรเช้ำ เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  อำหำรเที่ยง เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  อำหำรเย็น เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
รับประทำนอำหำรว่ำง เช้ำ เวลำ 10.30 - 10.45 น. / บ่ำย เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
วันเสำร์และวันอำทิตย์และวันหยุดรำชกำร (ศึกษำค้นคว้ำอิสระ) ไม่มีกำรจัดเล้ียงอำหำร 

* * ตำรำงกำรฝึกอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 




