
๑ 

 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๔ 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและกําหนดวัน-เวลา ตามความเหมาะสม 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒ ก.พ.๕๘ 

 

เคารพธงชาติ  
และกิจกรรม

แนะนําตัวสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิชา ๔.๓ 
(18 ชม.) 

พิธีเปิดกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท 
โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
แนะนําหลักสูตร  

โดย ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่
ผู้อํานวยการโครงการหลักสูตรนปส.๖๔ 

วิชา ๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ :การปกครองและ 

การบริหารราชการแผ่นดิน 
 โดย ร้อยเอก มล.ปนัดดา ดิศกุล 
(รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) 

พัก
รับประทาน 

อาหาร 

ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ วังวรดิศ 

อังคารที่ 
๓ ก.พ.๕๘ 

 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 
(๓๐ ชม.) 

 

วิชา ๑.๕ เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล 
โดย อ.นิพัทธ  กานต์อัมพร 

วิชา ๑.๕ เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล  (ต่อ) 
โดย อ.นิพัทธ  กานต์อัมพร 

พุธที่ 
๔ก.พ. ๕๘ วิชา ๑.๓ การนําการเปลี่ยนแปลง 

โดย อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ(์กพร.) 

วิชา ๑.๓ การนําการเปลี่ยนแปลง  (ต่อ) 
โดย อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ (กพร.) 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    Pre-test 
พฤหัสบดีที่ 
๕ ก.พ.๕๘ วิชา ๙.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

โดย ดร.วิรัตน์  สนธิ์จันทร ์(ม.บูรพา) 

วิชา ๕.๔ การบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม 
และการเสริมอํานาจ (Empowerment) 

โดย ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  ปฐมนิเทศลูกเสือ 

ศุกร์ที่ 
๖ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๑.๔ เทคนิคการนําเสนอนโยบายและ 
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

โดย ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร 

วิชา ๑.๔ เทคนิคการนําเสนอนโยบายและ 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (ต่อ) 

โดย ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร 
เสาร์ที่ 
๗ ก.พ. ๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๘ ก.พ. ๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 



๒ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๙ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๑.๘ หลักสูตรลูกเสือ 
โดย วิทยากรจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

อังคารที่ 
๑๐ ก.พ.๕๘ 

พุธที่ 
๑๑ก.พ. ๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๑๒ ก.พ.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๑๓ ก.พ.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๑๔ ก.พ.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๕ ก.พ.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 



๓ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๖ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๒.๔ การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักปกครองและนักบริหาร 

โดย ศ.ดร.รตอ.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ ์ พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล 
โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

อังคารที่ 
๑๗ ก.พ.๕๘ วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
วิชา ๑.๑ ทักษะการคดิอย่างมีประสิทธิผล  (ต่อ) 

โดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 

พุธที่ 
๑๘ก.พ.๕๘ 

วิชา ๙.๑ การส่งเสริมสุขภาพสาํหรับนักปกครองและนักบริหาร 
โดย วิทยากรศูนย์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต มิชชั่น จ.สระบุร ี

พฤหัสบดีที่ 
๑๙ ก.พ.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๐ ก.พ.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๑ ก.พ.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๒ ก.พ.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 



๔ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๓ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๑.๗ ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน 

โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๑.๗ ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน  (ต่อ) 

โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อังคารที่ 
๒๔ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
โดย อ.อุดม  สว่างจติ, 
อ.พงศ์ธิดา  เกษมสิน 

วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
(ต่อ) 

โดย อ.อุดม  สว่างจติ, 
อ.พงศ์ธิดา  เกษมสิน 

พุธที่ 
๒๕ก.พ.๕๘ 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้ง 
และการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้ง 
และการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  (ตอ่) 

โดย พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ 
พฤหัสบดีที่ 
๒๖ ก.พ.๕๘ วิชา ๓.๒ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

โดย อ.นเรศ สถิตยพงศ ์
วิชา ๓.๒ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  (ต่อ) 

โดย อ.นเรศ สถิตยพงศ ์

ศุกร์ที่ 
๒๗ ก.พ.๕๘ 

วิชา ๒.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

โดย รศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน 

วิชา ๒.๒ คุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท 
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 

เสาร์ที่ 
๒๘ ก.พ.๕๘   

วิชา ๑.๖ เทคนิคการวิจัยและ 
การนําหลักวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

โดย ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

วิชา ๑.๖ เทคนิคการวิจัยและ 
การนําหลักวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร  (ต่อ) 

โดย ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 
อาทิตย์ที่ 
๑ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 



๕ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๔.๒ การนําอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ ์
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๒ การนําอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ์  (ต่อ) 
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย 

อังคารที่ 
๓ ม.ีค.๕๘ วิชา ๔.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม 

โดย อ.สรรชัย เทียมทวีสิน 

วิชา ๓.๓ การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management) 

โดย ดร.วัลลภ ลปิิพันธ์ 
พุธที่ 
๔ ม.ีค.๕๘ วิชา ๘.๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โดย อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย(วิชา ๖.๕.๙) 
โดย อธิบดีส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

บทบาทและภารกจิของ 
การไฟฟ้านครหลวง ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(วิชา ๖.๕.๑๐) 
โดย ผู้วา่การไฟฟ้านครหลวง 

พฤหัสบดีที่ 
๕ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๓.๔ จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านจติวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง 

 

วิชา ๓.๔ จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง  (ต่อ) 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านจติวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง 

 
ศุกร์ที่ 
๖ ม.ีค.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ ๑ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๑และ ๒ 

เสาร์ที่ 
๗ ม.ีค.๕๘ 

บทบาทและภารกจิในการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรม 

(๖.๕.๑) 
โดย นายจรินทร์ จักกะพาก 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

บทบาทและภารกจิในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม 
(๖.๕.๒) 

โดย นายไมตรี อินทุสุต 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นโยบายมหาดไทย ๘ ภารกิจ 
(๖.๕.๓) 

โดย นายแก่นเพชร ช่วงรังษ ี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นโยบายด้านความมั่นคง 
(๖.๕.๔) 

โดย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อาทิตย์ที่ 
๘ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 



๖ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๙ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๑๑.๑ การเรียนรู้จากการปฏบิัติจริง (Action Learning) 
และจัดทํารายงานกลุ่ม (๓๐ ชม.) 

การนําเสนอรายงานผลงานกลุม่ ๖ ชม. 

อังคารที่ 
๑๐ ม.ีค.๕๘ 

พุธที่ 
๑๑ม.ีค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๑๒ ม.ีค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๑๓ ม.ีค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๑๔ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๕ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 



๗ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๖ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๔.๕ ประสบการณ์นักบริหารที่ประสบความสําเร็จ 
โดย อ.สมพร  ใช้บางยาง 

นายกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๕.๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กับการบริหารภาครัฐแนวใหม ่
โดย รศ.ดร.สมบตัิ  อยู่เมือง 

จาก GIS Thailand 
อังคารที่ 
๑๗ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๔.๔  ๔ บทบาทของผู้นํา 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นํา 

 

วิชา ๕.๙ การตลาดเชิงสังคมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
โดย ดร.รัฐ  ธนาดิเรก 

พุธที่ 
๑๘ ม.ีค.๕๘ วิชา ๓.๕ ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับผู้นํา 

โดย  รศ.ดร.จฑุาพรรธ์  ผดุงชีวิต 
วิชา ๓.๕ ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับผู้นํา  (ต่อ) 

โดย  รศ.ดร.จฑุาพรรธ์  ผดุงชีวิต 

พฤหัสบดีที่ 
๑๙ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๕.๑ ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการ 

วิชา ๕.๕ การจดัทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
และการบริหารงบประมาณ 
โดย อ.สมนึก พิมลเสถียร 

ศุกร์ที่ 
๒๐ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๕.๑๐ ประเทศไทยกับการลงทุน 
โดย น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนาพันธ์ชัย 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  
สนง.คณะกรรมการการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

วิชา ๕.๓ การบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐแนวใหม ่
กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
โดย อ.เบญจวรรณ สร่างนิทร 

เสาร์ที่ 
๒๑ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๒ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 



๘ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๓ ม.ีค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๑  
ศึกษาดูงานในประเทศ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓๐ ชม.) 

อังคารที่ 
๒๔ ม.ีค.๕๘ 

พุธที่ 
๒๕ม.ีค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๖ ม.ีค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๗ ม.ีค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๘ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๙ ม.ีค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 



๙ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๓๐ ม.ีค.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๕.๒ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
โดย รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร ์

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๕.๒ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ  (ตอ่) 

โดย รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร ์
อังคารที่ 
๓๑ ม.ีค.๕๘ 
 

วิชา ๕.๗ การสร้างองค์การสุขภาวะ 
(Healthy Organization) 

องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การสุขภาวะ/องค์กรสมรรถนะสูง/องค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์/องค์การแห่งการเรียนรู้ 

วิชา ๕.๗ การสร้างองค์การสุขภาวะ 
(Healthy Organization) 

องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
และองค์การแห่งการเรียนรู้  (ต่อ) 

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การสุขภาวะ/องค์กรสมรรถนะสูง/องค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์/องค์การแห่งการเรียนรู้ 

พุธที่ 
๑ เม.ย.๕๘ 
 

วิชา ๕.๘ การสร้างตราสินค้า : สําหรับประเทศ 
เมืองและสินค้า 

(Nation Branding, City Branding andProduct Branding) 
อ.ชมัยพร  วิเศษมงคล 

วิชา ๕.๘ การสร้างตราสินค้า : สําหรับประเทศ 
เมืองและสินค้า  (ต่อ) 

(Nation Branding, City Branding and Product Branding) 
อ.ชมัยพร  วิเศษมงคล 

พฤหัสบดีที่ 
๒ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๕.๑๒ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Audit) 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน Performance Audit 
ของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

วิชา ๗.๔ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย 
โดย นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส 

สถาบันพัฒนการจัดการนานาชาต ิ

ศุกร์ที่ 
๓ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๒.๓ พระมหากรณุาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

โดย ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม 

วิชา ๘.๑ รัฐธรรมนูญกับการบริหาร 
และการพัฒนาประเทศ 

ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
เสาร์ที่ 
๔ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๕ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 



๑๐ 

 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๖ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อังคารที่ 
๗ เม.ย.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๖.๓ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ : ๑) กรณีแก้ปัญหาอุทกภยั 

๒) กรณเีกษตรกรชุมนุมประท้วง 
โดย อ.ฉัตรชัย พรหมเลิศ(อธิบดี ปภ.) 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๖.๓ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ : ๑) กรณีแก้ปัญหาอุทกภยั(ต่อ) 

๒) กรณเีกษตรกรชุมนุมประท้วง 
โดย อ.ฉัตรชัย พรหมเลิศ(อธิบดี ปภ.) 

พุธที่ 
๘ เม.ย.๕๘ 
 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมการพัฒนาชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๕.๖) 

โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๖.๔  การบริหารจัดการงานด้าน
สาธารณภยักับการขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

โดย อธิบดีกรมปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

วิชา ๕.๑๓ การสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเชิงสังคม 

พฤหัสบดีที่ 
๙ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๖.๖ การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี 
การรับเสด็จการถวายรายงาน 

โดย รศ.ธงทอง  จันทรางศ ุ

วิชา ๖.๖ การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี 
การรับเสด็จการถวายรายงาน  (ตอ่) 

โดย รศ.ธงทอง  จันทรางศ ุ

ศุกร์ที่ 
๑๐ เม.ย.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ ๒ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๓, ๔ และ ๕ 

เสาร์ที่ 
๑๑ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๒ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 



๑๑ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๓ เม.ย.๕๘ 
 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อังคารที่ 
๑๔ เม.ย.๕๘ 
 
พุธที่ 
๑๕ เม.ย.๕๘ 
 
พฤหัสบดีที่ 
๑๖ เม.ย.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๑๗ เม.ย.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๑๘ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๙ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๐ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๒  
ศึกษาดูงานในประเทศ  

ภาคกลาง 
(๓๐ ชม.) 

อังคารที่ 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

พุธที่ 
๒๒ เม.ย.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๓ เม.ย.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๔ เม.ย.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๕ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๖ เม.ย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๗ เม.ย.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

บทบาทและภารกจิของ 
กรมที่ดิน ในการขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
(๖.๕.๗) 

โดย อธิบดีกรมที่ดิน 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมการปกครอง ในการขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(๖.๕.๕) 
โดย อธิบดีกรมการปกครอง 

พักรับประทาน 
อาหาร 

บทบาทและภารกจิของ 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย(วิชา ๖.๕.๘) 

โดย อธิบดีกรมโยธาธกิาร 
และผังเมือง 

๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

วิชา ๘.๙ การพัฒนาประเทศ
ใน ๑๐ ปี ข้างหน้า 

โดย ผู้แทนสภาพัฒน์ฯ 
อังคารที่ 
๒๘ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๕.๑๑ การประเมินผลกระทบโครงการ 
(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นสาธารณสุข และด้านสังคม 

วิชา ๕.๑๑ การประเมินผลกระทบโครงการ  (ต่อ) 
(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม ดา้นสาธารณสุข และด้านสังคม 

พุธที่ 
๒๙ เม.ย.๕๘ วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครอง 

กับการอํานวยความยตุิธรรมให้กับประชาชน 
โดย ศ.(พิเศษ)จรัญภักดีธนากุล 

วิชา ๗.๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 
และผลกระทบต่อประเทศไทย 

โดย ดร.จิรพล  สินธุนาวา 

พฤหัสบดีที่ 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

วิชา ๗.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดย ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

วิชา ๗.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โดย ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

ศุกร์ที่ 
๑ พ.ค.๕๘ 

วิชา ๖.๗ การป้องกัน การควบคมุโรค 
และภยัสุขภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
จากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

วิชา ๘.๑๒ การบริหารจดัการพื้นที่การเกษตร (Zoning) 
นางสาวลัดดาวัลย์ คําภา 

(รองเลขาธิการ สศช.) 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. Mid-test 

เสาร์ที่ 
๒ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๓ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ  (๑๐๔ ชม.) 

 



๑๔ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๔ พ.ค. ๕๘ 

วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ๔๒ ชม.  
และการนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๖ ชม.  

รวมทั้งสิน ๔๘ ชม. 
 

อังคารที่ 
๕ พ.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๖ พ.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๗ พ.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๘ พ.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๙ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๐ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๑ พ.ค.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๗.๘ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของ 
ประเทศไทยในประชาคม ASEAN 

โดย อธิบดีกรมอาเซียน 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๗.๘ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของ 
ประเทศไทยในประชาคม ASEAN  (ต่อ) 

โดย อธิบดีกรมอาเซียน 
อังคารที่ 
๑๒ พ.ค.๕๘ 
 

วิชา ๘.๔ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศไทย 
โดย ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร 

วิชา ๘.๒ สิทธิการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน 
โดย ดร.นคร  เสรรีักษ์ 

พุธที่ 
๑๓ พ.ค.๕๘ 

บทบาทและภารกจิของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๕.๑๑) 

โดย ผู้วา่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บทบาทและภารกจิของ 
การประปานครหลวงในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(วิชา ๖.๕.๑๒) 
โดย ผู้วา่การการประปานครหลวง 

บทบาทและภารกจิของ 
การประปาส่วนภูมิภาคในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
(วิชา ๖.๕.๑๓) 

โดย ผู้วา่การการประปาส่วน
ภูมิภาค 

บทบาทและภารกจิของ 
องค์การตลาดในการขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

(วิชา ๖.๕.๑๔) 
โดย ผู้อาํนวยการองค์การตลาด 

พฤหัสบดีที่ 
๑๔ พ.ค.๕๘ วิชา ๗.๕ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

วิชา ๗.๑ Executive Forum บทบาทประเทศไทยใน 
เวทีโลก มิตดิ้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของโลก 

ศุกร์ที่ 
๑๕ พ.ค.๕๘ 

วิชา ๗.๖ แนวคิดและแนวโน้มระดับสากล 
ด้านการพัฒนาชนบท 

(Rural Development) 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท 

วิชา ๗.๗ICT กับประโยชน์ทางการบริหาร 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหาร 

เสาร์ที่ 
๑๖ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๑๗ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 



๑๖ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑๘ พ.ค.๕๘ 

วิชา ๑๐.๑ ครั้งที่ ๓  
ศึกษาดูงานในประเทศ  

ภาคใต ้
(๓๐ ชม.) 

 
การนําเสนอรายงานการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ ๑-๓ จํานวน ๖ ชม. 

อังคารที่ 
๑๙ พ.ค.๕๘ 

พุธที่ 
๒๐ พ.ค.๕๘ 

พฤหัสบดีที่ 
๒๑ พ.ค.๕๘ 

ศุกร์ที่ 
๒๒ พ.ค.๕๘ 

เสาร์ที่ 
๒๓ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๒๔ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๒๕ พ.ค.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๘.๕ นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
และทิศทางเศรษฐกิจของไทย 

โดย รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๘.๓ ทิศทางการปฏริูปของประเทศไทย 
โดย ผู้แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

อังคารที่ 
๒๖ พ.ค.๕๘ 
 

วิชา ๘.๖ วิธีปฏิบัตริาชการทางการปกครองของไทย 
โดย อาจารย์สุชาติ  เวโรจน์ 

วิชา ๘.๖ วิธีปฏิบัตริาชการทางการปกครองของไทย  (ต่อ) 
โดย อาจารย์สุชาติ  เวโรจน์ 

พุธที่ 
๒๗ พ.ค.๕๘ 

วิชา ๘.๗ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โดย อ.ประสาท  พงษ์ศิวาภัย 

วิชา ๘.๘ การเมืองภาคประชาชนกับบทบาท 
ของผู้บริหารภาครัฐ 

โดย ศ.ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ ์
พฤหัสบดีที่ 
๒๘ พ.ค.๕๘ วิชา ๘.๑๑ ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดย ผู้แทนสภาพัฒน์ฯ 
วิชา ๘.๑๓ การบริหารจดัการน้ําของประเทศไทย 

โดย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา 

ศุกร์ที่ 
๒๙ พ.ค.๕๘ พบที่อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งที่ ๓ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๖, ๗ และ ๘ 

เสาร์ที่ 
๓๐ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อาทิตย์ที่ 
๓๑ พ.ค.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

วัน/เวลา 
๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

จันทร์ที่ 
๑ ม.ิย.๕๘ วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (๑๐๔ ชม.) 

อังคารที่ 
๒ ม.ิย.๕๘ 
 

วิชา ๙.๒ 
กิจกรรม 

ออกกําลังกาย 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรม

แนะนําตัว
สนทนา

แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

วิชา ๙.๓ การดูแลสุขภาพสาํหรับนักปกครอง 
และนักบรหิาร 

โดย อ.กิตติพงษ์  ปังศรีวินิจ 
(สมาคมแพทย์แผนไทย) 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๙.๓ การดูแลสุขภาพสาํหรับนักปกครอง 
และนักบรหิาร  (ต่อ) 

โดย อ.กิตติพงษ์  ปังศรีวินิจ 
(สมาคมแพทย์แผนไทย) 

พุธที่ 
๓ ม.ิย.๕๘ 
 

วิชา ๙.๕ การปฏิบัติธรรม 
โดย ผูเ้ชี่ยวชาญการสอนวิปัสสนา 

วิชา ๙.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (ต่อ) 
โดย ดร.วิรัตน์  สนธิ์จันทร ์(ม.บูรพา) 

พฤหัสบดีที่ 
๔ ม.ิย.๕๘ 
 

นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ นําเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ 

ศุกร์ที่ 
๕ ม.ิย.๕๘ 
 

สรุปหมวดวิชาที่ ๙, ๑๐, ๑๑ 
และ Post-test ปิดหลักสูตร 

 
 
 


