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  ณ  1 พ.ค. 60 

ตารางการฝึกอบรมหลกัสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 69 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
วันที่ 15 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม  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. 
 

จันทร์ที ่
15 พ.ค. 60 

รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

ชมวีดทีัศน์แนะน า 
กระทรวงมหาดไทย/

สถาบัน 
ด ารงราชานุภาพ 

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ระหว่างการศึกษาอบรมฯ 

 

 

โดย นายบัญชา เชาวรินทร์ 
ผอ.สถาบัน 

ด ารงราชานุภาพ 

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลกัสูตร 
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖9 

 

โดย นายบัญชา เชาวรินทร์ 
ผอ.สถาบันด ารงราชานุภาพ 

กล่าวรายงาน 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๖.๑ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ:  
การปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 

ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  ณ วังวรดิศ 
 

โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 
รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 

 

ชี้แจงการศึกษาอบรม 
หลักสูตร นปส. 

 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่
ผู้อ านวยการหลกัสูตร  

และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประธานในพธิีกล่าวเปิด 
การอบรม ใหโ้อวาทและบรรยายพิเศษ  

“ประสบการณ์นักบริหาร” 
 
 

โดย นายกฤษฎา  บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
12.30 น. เดินทางไป
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและ
หอสมุดด ารงราชานุภาพ 

 

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.  
อังคารที ่
16 พ.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรมแนะน าตัว/ 

วิชา ๔.๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการ

จากประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 

ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคิดอย่างมีประสิทธผิล 
(การคิดเชิงระบบ (systems thinking)) 
 โดย  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนว์ิวัฒน ์

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๓.๓ การบรหิารความเส่ียงเชิงกลยทุธ์
(managing strategic risk) 

โดย  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิัฒน์ 

 

พุธที ่
17 พ.ค. 60 

วิชา ๓.๒ การบรหิารจัดการในภาวะวิกฤต 
โดย  ดร.ผณิศวร  ช านาญเวช 

วิชา ๓.๒ การบรหิารจัดการในภาวะวิกฤต (ต่อ) 
โดย  ดร.ผณิศวร  ช านาญเวช 

16.00 – 18.00 น.  
Pre-test 

พฤหัสบดีที ่
18 พ.ค. 60 

วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
โดย  ผศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

วิชา ๑.๒ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
(ต่อ) 

โดย  ผศ.ดร.วรรณดี  สุทธินรากร 

16.30 - 17.30 น.  
ปฐมนิเทศวิชาลกูเสือ 

ศุกร์ที ่
19 พ.ค. 60 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคิดอย่างมีประสิทธผิล 
(การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)) 
 โดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 

วิชา ๑.๑ ทักษะการคิดอย่างมีประสิทธผิล 
(การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking)) 

 โดย  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 

เสาร์ที ่
20 พ.ค. 60 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ สรุปบทเรียน 

อาทิตย์ที ่
21 พ.ค. 60 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
22 พ.ค. 60 

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

อังคารที ่
23 พ.ค. 60 

พุธที ่
24 พ.ค. 60 

พฤหัสบดีที ่
25 พ.ค. 60 

ศุกร์ที ่
26 พ.ค. 60 

เสาร์ที ่
27 พ.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
28 พ.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
29 พ.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรม 
แนะน าตัว/ 
วิชา ๔.๓ 

เทคนิคการบรหิาร
จัดการจาก

ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๑.๕ เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิผล 
โดย  อ.นิพัทธ ์ กานตอัมพร 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๑.๕ เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิผล (ต่อ) 
โดย  อ.นิพัทธ ์ กานตอัมพร 

อังคารที ่
30 พ.ค. 60 

วิชา ๑.๔ เทคนิคการเสนอนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดย  นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

วิชา ๘.๑๑ วสิาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
โดย  นายอภิชาติ  โตดลิกเวชช์ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
พุธที ่
31 พ.ค. 60 

วิชา ๒.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการประยุกต์ใช้ในกระแสโลกาภิวัตน ์

โดย  เลขาธิการ กปร. 

วิชา ๒.๒ ศาสตร์ของพระราชาในการบริหารจัดการน้ า 
โดย  ผศ.พเิชฐ โสวิทยสกลุ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

พฤหัสบดีที ่
1 มิ.ย. 60 วิชา ๑.๓ การน าการเปลีย่นแปลง 

โดย  อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ ์
วิชา ๑.๓ การน าการเปลีย่นแปลง (ต่อ) 

โดย  อ.ธรรมรักษ์  การพิศิษฎ ์

ศุกร์ที ่
2 มิ.ย. 60 วิชา ๒.๕ การสนองงานตามแนวพระราชด าร ิ

โดย  นายวีระ ศรีวัฒนตระกลู 
วิชา ๙.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

โดย  ดร.วริัตน์  สนธิ์จันทร ์

เสาร์ที ่
3 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
4 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
5 มิ.ย. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรม 
แนะน าตัว/ 
วิชา ๔.๓ 

เทคนิคการบรหิาร
จัดการจาก

ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปญัหาโดยสันติวิธ ี
โดย  พล.อ.บญุธรรม  โอริส 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๓.๑ การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปญัหาโดยสันติวิธ ี
(ต่อ) 

โดย  พล.อ.บญุธรรม  โอริส 
อังคารที ่
6 มิ.ย. 60 วิชา ๘.๙ การบริหารจัดการน้ าของประเทศไทย 

โดย  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า 

วิชา ๒.๔ การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง 
และนักบรหิาร 

โดย  นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ 
พุธที ่
7 มิ.ย. 60 วิชา ๓.๔ ทักษะการเจรจาต่อรองส าหรับผู้น า 

โดย  รศ.ดร.จฑุาพรรธ์  ผดุงชีวิต 
วิชา ๓.๔ ทักษะการเจรจาต่อรองส าหรับผู้น า (ต่อ) 

โดย  รศ.ดร.จฑุาพรรธ์  ผดุงชีวิต 

พฤหัสบดีที ่
8 มิ.ย. 60 วิชา ๔.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม 

โดย  ดร.สันทัด ศะศิวณิช 
วิชา ๓.๕ จิตวิทยาการจัดการเหตชุุมนุมประท้วง 

โดย  พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก 

ศุกร์ที ่
9 มิ.ย. 60 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม 

ครั้งท่ี ๑ 
สรุปหมวดวิชาที่ ๑ และ ๒ 

เสาร์ที ่
10 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
11 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ 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 

 
 



5 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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

จันทร์ที ่
12 มิ.ย. 60 

วิชา ๑๑.๑ การเรียนรูเ้ชิงปฏิบัติ (Action Learning) 
(42 ชม.) 

การน าเสนอรายงานผลงานกลุม่ ๖ ชม. 
 

จังหวัดน่าน 

อังคารที ่
13 มิ.ย. 60 

พุธที ่
14 มิ.ย. 60 

พฤหัสบดีที ่
15 มิ.ย. 60 

ศุกร์ที ่
16 มิ.ย. 60 

เสาร์ที ่
17 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
18 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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 

 
 



6 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
19 มิ.ย. 60 กิจกรรม 

ออกก าลังกาย 
(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรมแนะน าตัว/ 

วิชา ๔.๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการจาก

ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 

ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๔.๒ การน าอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ ์
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๔.๒ การน าอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ์ (ต่อ) 
(Leading with Emotional Intelligence) 

โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
อังคารที ่
20 มิ.ย. 60 

วิชา ๕.๑ ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย  นายวรัชญ์  เพชรร่วง 

ผอ.กองก ากับและพัฒนาระบบเงนินอกงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 

วิชา ๔.๔ สี่บทบาทของภาวะผู้น า 
(4 roles of leadership) 

โดย  อ.สุระชัย  ธีรวิจารณญาณกลุ 
พุธที ่
21 มิ.ย. 60 

วิชา ๙.๑ การส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักปกครองและนักบริหาร 
ณ ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพมิชช่ัน อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (12 ชม.) 

พฤหัสบดีที ่
22 มิ.ย. 60 

ศุกร์ที ่
23 มิ.ย. 60 

เสาร์ที ่
24 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
25 มิ.ย. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ 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 

 
 



7 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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

จันทร์ที ่
26 มิ.ย. 60 

วิชา ๑๐.๑ การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งท่ี 1) 
(ภาคใต้) 

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา และจงัหวัดภูเก็ต 
24 ชม. 

 
และการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ชม. 

 
 

อังคารที ่
27 มิ.ย. 60 

พุธที ่
28 มิ.ย. 60 

พฤหัสบดีที ่
29 มิ.ย. 60 

ศุกร์ที ่
30 มิ.ย. 60 

เสาร์ที ่
1 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
2 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ก.ค. 60 
 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ
และกิจกรรม 
แนะน าตัว/ 
วิชา ๔.๓ 

เทคนิคการ
บริหารจดัการ

จาก
ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ 
ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๕.๘ การตลาดเชิงสังคมและการประยุกต์ใช้ส าหรับภาครัฐ 
โดย  รศ.กติติ  สริิพัลลภ 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๕.๔ การจดัท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแบบ 
บูรณาการและการบริหารงบประมาณ 

โดย  ผอ.ส านักงบประมาณ 
อังคารที ่
4 ก.ค. 60 

วิชา ๕.๕ การสร้างองค์การสุขภาวะ องค์กรสมรรถนะสูง  
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

โดย  รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 

วิชา ๕.๕ การสร้างองค์การสุขภาวะ องค์กรสมรรถนะสูง  
องค์กรเชิงยุทธศาสตร์ และองค์การแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

โดย  รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 

พุธที ่
5 ก.ค. 60 

วิชา ๕.๖ การสร้างตราสินค้า:ส าหรับประเทศ และเมือง  
(Nation Branding and City Branding)  

และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
โดย  ศ.ดร.ผลิน  ภู่จรญู 

วิชา ๕.๗ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) 
โดย  นายพิศิษฐ์ ลลีาวชิโรภาส 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

พฤหัสบดีที ่
6 ก.ค. 60 วิชา ๕.๒ การบริหารบคุลากรหลากหลายช่วงวัยในภาครัฐ 

โดย  ดร.เบญจวรรณ  สรา่งนิทร 
วิชา ๕.๓ การบริหารแบบแบบเนน้การมีส่วนร่วม 

โดย  ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ 

ศุกร์ที ่
7 ก.ค. 60 

 วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ : การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล/ แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/ จังหวัด 
โดย  ผวจ.ชลบุร ี

๓ ชม. (ศึกษาดูงาน) 

เสาร์ที ่
8 ก.ค. 60 
วันอาสาฬหบูชา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
9 ก.ค. 60 
วันเข้าพรรษา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
10 ก.ค. 60 
ชดเชย 
วันอาสาฬบูชา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อังคารที ่
11 ก.ค. 60 
ชดเชย 
วันเข้าพรรษา 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

พุธที ่
12 ก.ค. 60 

วิชา ๑๐.๑ การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งท่ี 2) 
(ภาคตะออก) 

จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุร ี
12 ชม. 

และการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ชม. 

วิชา ๖.๔ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ : การขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริในพ้ืนท่ี (ศึกษาดูงาน 3 ชม.) 
โดย  ผวจ.จันทบรุ ี

  

พฤหัสบดีที ่
13 ก.ค. 60 

ศุกร์ที ่
14 ก.ค. 60 

เสาร์ที ่
15 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
16 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
17 ก.ค. 60 
 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรม 
แนะน าตัว/ 
วิชา ๔.๓ 

เทคนิคการบรหิาร
จัดการจาก

ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาของพื้นที ่:  

เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาจังหวดั 
โดย  ผวจ.กาญจนบุร ี

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาของพื้นที ่: การพัฒนาจังหวดั  

(กรณีจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมีความเป็นชุมชนเมืองสูง) 
โดย  ผวจ.นนทบุร ี

 

อังคารที ่
18 ก.ค. 60 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี การ
รับเสด็จการถวายรายงาน 

โดย  นายวุฒิ  สุมติร 

วิชา ๖.๕ การปฏิบัติงานในพระราชพิธี รัฐพิธี 
การรับเสด็จการถวายรายงาน (ต่อ) 

โดย  นายวุฒิ  สุมติร 

 

พุธที ่
19 ก.ค. 60 วิชา ๖.๓ การบริหารจัดการงานดา้นสาธารณภยั 

โดย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิชา ๖.๒ บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาของพื้นที ่: แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
(การบริหารจัดการน้ า) 

โดย  ผวจ.พระนครศรีอยธุยา 

 

พฤหัสบดีที ่
20 ก.ค. 60 วิชา ๒.๓ คุณธรรมตามรอยพระยคุลบาท 

โดย  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

วิชา ๖.๖ การป้องกัน การควบคมุโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 

โดย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
จากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

16.00 – 18.00 น. 
Mid-test 

ศุกร์ที ่
21 ก.ค. 60 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล 

และกลุม่ ครั้งท่ี 2 
สรุปหมวดวิชาที่ 3, 4, 5 และ 6 

 

เสาร์ที ่
22 ก.ค. 60 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
23 ก.ค. 60 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ 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 

 



11 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
24 ก.ค. 60 
 

 วิชา ๑๐.๑ การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ครั้งท่ี 3) 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดยโสธร และจังหวัดบุรีรมัย์ 
18 ชม. 

 
และการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ชม. 

 
 

อังคารที ่
25 ก.ค. 60 

พุธที ่
26 ก.ค. 60 

พฤหัสบดีที ่
27 ก.ค. 60 

ศุกร์ที ่
28 ก.ค. 60 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

เสาร์ที ่
29 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อาทิตย์ที ่
30 ก.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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 

 
 



12 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
31 ก.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาต ิ
และกิจกรรม 
แนะน าตัว/ 
วิชา ๔.๓ 

เทคนิคการบรหิาร
จัดการจาก

ประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๗.๓ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอล 
กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

โดย  ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๗.๓ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอล 
กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (ต่อ) 

โดย  ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 

อังคารที ่
1 ส.ค. 60 

วิชา ๘.๕ วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองของไทย 
โดย  อ.สุชาติ  เวโรจน์  
(สนง.ศาลปกครอง) 

วิชา ๘.๕ วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองของไทย (ต่อ) 
โดย  อ.สุชาติ  เวโรจน์  
(สนง.ศาลปกครอง) 

พุธที ่
2 ส.ค. 60 วิชา  ๗.๒ ระเบียบโลกใหม่และผลกระทบต่อประเทศไทย 

โดย  ศ.ดร.ไชยวัฒน์  ค้ าชู 

วิชา ๗.๑ Executive Forum  
แนวโน้มของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

กับบทบาทของประเทศไทย 
โดย  ศ.ดร.ไชยวัฒน์  ค้ าชู 

พฤหัสบดีที ่
3 ส.ค. 60 

วิชา ๘.๓ สิทธิการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน 
และพรบ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดย  นายจาดุร  อภิชาตบตุร 

วิชา ๘.๔ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศไทย 
โดย  เลขาธิการ สมช. 

ศุกร์ที ่
4 ส.ค. 60 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิชาการบุคคล และกลุ่ม  

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

เสาร์ที ่
5 ส.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
6 ส.ค. 60 วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

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

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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
7 ส.ค. 60 

วิชา ๑๐.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 (วันท่ี ................................) 

36 ชม. 
และการน าเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ๖ ชม. 

รวมทั้งสิ้น 42 ชม.   

อังคารที ่
8 ส.ค. 60 

พุธที ่
9 ส.ค. 60 

พฤหัสบดีที ่
10 ส.ค. 60 

ศุกร์ที ่
11 ส.ค. 60 

เสาร์ที ่
12 ส.ค. 60 
วันแม่แห่งชาต ิ

อาทิตย์ที ่
13 ส.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 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  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
14 ส.ค. 60 
ชดเชยวันแม่แห่งชาต ิ

วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 
- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานนอกสถานที่ 

อังคารที ่
15 ส.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรมแนะน าตวั/ 

วิชา ๔.๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการ

จากประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๗.๔ ประชาคมอาเซียนกบับทบาทของประเทศไทย 
โดย  อธิบดีกรมอาเซียน 

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๗.๔ ประชาคมอาเซียนกบับทบาทของประเทศไทย (ต่อ) 
โดย  อธิบดีกรมอาเซียน 

พุธที ่
16 ส.ค. 60 

วิชา ๘.๖ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

โดย  อ.ประสาท  พงษ์ศิวาภัย 

วิชา ๘.๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตกับบทบาทการก ากับดูแลของจังหวัด 

โดย  อ.วัลลภ พริ้งพงษ ์
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

พฤหัสบดีที ่
17 ส.ค. 60 

วิชา ๘.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด และกลุม่จังหวัด 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ 

โดย  ดร.รัฐ  ธนาดิเรก 

วิชา ๘.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด และกลุม่จังหวัด 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ (ต่อ) 

โดย  ดร.รัฐ  ธนาดิเรก 
ศุกร์ที ่
18 ส.ค. 60 

วิชา ๘.๑ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  
กับการปฏิบัตริาชการ 

โดย  ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่

วิชา ๘.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ ๑๒  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดย  ผู้แทน สศช. 

เสาร์ที ่
19 ส.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ สรุปบทเรยีน 

อาทิตย์ที ่
20 ส.ค. 60 วิชา ๑๑.๒ IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ (57 ชม.) 

- อภิปราย/ แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้/ 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 

 



15 

 

  ณ  1 พ.ค. 60 

 

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 ่
21 ส.ค. 60  

อังคารที ่
22 ส.ค. 60 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 

(แอโรบิค) 
15 ชม. 

เคารพธงชาติ 
และกิจกรรมแนะน าตวั/ 

วิชา ๔.๓ 
เทคนิคการบริหารจัดการ

จากประสบการณ์ :  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของ 
ผู้เข้าอบรม 
(10 ชม.) 

วิชา ๙.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
โดย  ดร.วริัตน์  สนธิ์จันทร ์

พักรับประทาน 
อาหาร 

วิชา ๙.๔ การปฏิบัติธรรม 
โดย  ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิปัสสนา 

พุธที ่
23 ส.ค. 60 

วิชา ๙.๓ เทคนิคการจัดการความเครียดส าหรับผู้บริหาร 
โดย  นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
วิชา ๘.๑๐ นโยบายThailand 4.0 กับการเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
โดย  ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 
พิธีรับวูดแบดจ์ 

พฤหัสบดีที ่
24 ส.ค. 60 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี 4 

น าเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี 4 

น าเสนองานเอกสารวิชาการเดี่ยว และกลุม่ 

ศุกร์ที ่
25 ส.ค. 60 Post-test ปิดหลักสตูร 

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 

 
 
 


