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รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน ์

เบอร์ติดต่อ 
0814414378 
022815238                      (เลขา

อีเมล 
patanavijai@yahoo.com    (เลขา

บรรยายวิชา 

1.1 ทักษะการคิดท่ีมีประสิทธิผล  
(Effective Thinking Skills)

ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 

เบอร์ติดต่อ 
0863242980 
 

อีเมล 
feduwdsu@ku.ac.th 

บรรยายวิชา 

1.2 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

นายธรรมรักษ์   การพิศิษฎ ์
อ.ก.พ.ร.การปรับโครงสร้างส่วนราชการ สาขาสังคม
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เบอร์ติดต่อ 
0804460429 
025893051                      (เลขา

อีเมล 
tommarak51@gmail.com 

บรรยายวิชา 

1 

เลขา) 

เลขา) 

Effective Thinking Skills) 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

การปรับโครงสร้างส่วนราชการ สาขาสังคม 

เลขา) 



 

 

 

 

 

 

ทําเนียบวทิยากร นปส. รุ่น 65 

 

1.3 การนําการเปลี่ยนแปลง 

 

ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร 

เบอร์ติดต่อ 
0818084006 
0896727692                     (เลขา

อีเมล 
sophita@siu.ac.th(เลขา) 

บรรยายวิชา 

1.4 เทคนิคการนําเสนอนโยบายและ
ไปปฏิบัต ิ

2 

เลขา) 

เทคนิคการนําเสนอนโยบายและการนํานโยบาย 
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อ.นิพัทธ์  กานตอัมพร 

เบอร์ติดต่อ 
0818568523 
0850678171 

อีเมล 
nipat.kan@gmail.com 

บรรยายวิชา 

1.5 เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล

ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน 

เบอร์ติดต่อ 
0895115207 
022192991ต่อ405 

อีเมล 
utumporn11@gmail.com 

บรรยายวิชา 

1.6เทคนิคการวิจัยและการนําหลักวิจัยไปประยุกต์
ใช้ในการบริหาร 

 

3 

เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิผล 

เทคนิคการวิจัยและการนําหลักวิจัยไปประยุกต์ 
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นายวรชัย   ชูชัยศรี 
ท่ีปรึกษาสภาหอการค้าไทย 

เบอร์ติดต่อ 
0855083131 

อีเมล 
worachai131@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
1.7 ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา 

เบอร์ติดต่อ 
0851797921 
027877034  (เลขา)          

อีเมล 
priyanut99@gmail.com 

บรรยายวิชา 
2.1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการประยุกต์ใช้ในกระแสโลกาภิวัตน์

อ.พันธุ์ชัย วัฒนชัย 

เบอร์ติดต่อ 
0813753379 
 

อีเมล 
panchaiw@gmail.com 

บรรยายวิชา 

2.2 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

4 

ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
ทางการบริหารของผู้บริหารภาคเอกชน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการประยุกต์ใช้ในกระแสโลกาภิวัตน ์

คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
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ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถ ี

เบอร์ติดต่อ 
0840093077 
 

อีเมล 
pdphis_p@yahoo.com 

บรรยายวิชา 

2.3พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ศ.ดร.รตอ.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ 

เบอร์ติดต่อ 
0949466162 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 

2.4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง
และนักบริหาร 

พล.อ.เอกชัย  ศรีวิลาศ 

เบอร์ติดต่อ 
0988145599 
 

อีเมล 
ekkachais@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
3.1 การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปัญหา

5 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ ์

 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง 

การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปัญหา 
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โดยสันติวิธ ี

ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ 

เบอร์ติดต่อ 
0811746571 
 

อีเมล 
pro.satityapong@gmail.com 

บรรยายวิชา 
3.2 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ดร.วัลลภ ลิปิพันธ ์

เบอร์ติดต่อ 
0816442838 
025121876 

อีเมล 
wallop137@yahoo.com 

บรรยายวิชา 
3.3 การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

(strategic Risk Management)

6 

 

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ์
strategic Risk Management) 
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พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก 
รองผู้บัญชาการศึกษา 
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 
0815516999 
086-5341224                    (เลขา

อีเมล 
sornkrit@police.go.th 

บรรยายวิชา 

3.4 จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 

เบอร์ติดต่อ 
0901981111 

อีเมล 
kandamambos27@gmail.com

บรรยายวิชา 
3.5 ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับผู้นํา

ผศ.อรรธิกา พังงา 

เบอร์ติดต่อ 
0896009888 
038352380-2 

อีเมล 
ajarnpla@yahoo.com 

วิทยากรร่วมบรรยายวิชา 
4.1 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม

7 

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

เลขา) 

จิตวิทยาการจัดการผู้ชุมนุมประท้วง 

@gmail.com  (เลขา) 

ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับผู้นํา 

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม 
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อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ ์

เบอร์ติดต่อ 
038352380-2 
 

อีเมล 
muksuda@yahoo.com 

วิทยากรร่วมบรรยายวิชา 
4.1 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม

ดร.อาจอง  ชุมสาย 

เบอร์ติดต่อ 
0367900041(เลขา)         
 

อีเมล 
supunneeb402@gmail.com(เลขา

บรรยายวิชา 
4.2การนําอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์

(Leading with Emotional Intelligence)

อ.สุระชัย ธีรวิจารณญาณกุล 

เบอร์ติดต่อ 
0866668731 

อีเมล 
surachaiddhe@panyatara.co.th

บรรยายวิชา 
4.44 บทบาทของผู้นํา 

8 

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคม 

เลขา) 

การนําอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Leading with Emotional Intelligence) 

surachaiddhe@panyatara.co.th 
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อ.สมพร  ใช้บางยาง 
นายกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

เบอร์ติดต่อ 
0816228297                    (เลขา
022224131-2(เลขา) 

อีเมล 
schaibangyang@gmail.com 

บรรยายวิชา 
4.5  ประสบการณ์นักบริหารท่ีประสบความสําเร็จ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง 
ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 

เบอร์ติดต่อ 
0856612527 

อีเมล 
super_mond@hotmail.com  

บรรยายวิชา 
5.1 ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

เบอร์ติดต่อ 
0819843231 
0909843754 

อีเมล 
drviput@yahoo.com 

บรรยายวิชา 
5.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ

9 

นายกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 

เลขา) 

ประสบการณ์นักบริหารท่ีประสบความสําเร็จ 

ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  

  (ผู้ประสานงาน) 

ภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี 

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
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นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ ์
ท่ีปรึกษาสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

เบอร์ติดต่อ 
0922761519 
 

อีเมล 
charnvit_krairiksh@yahoo.com

บรรยายวิชา 
5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่กับ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

อ.ณปภัชโพธิทัต 

เบอร์ติดต่อ 
0817547558 

อีเมล 
inapaphach@gmail.com 

บรรยายวิชา 
5.4การบริหารแบบแบบเน้นการมีส่วนร่วมและ

การเสริมอํานาจ(Empowerment)

ดร.ดวงตา ตันโช 
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงบประมาณ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

เบอร์ติดต่อ 
022739835, 022651035 

อีเมล 
duangta.t@bb.go.th 

บรรยายวิชา 

10 

ท่ีปรึกษาสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 

charnvit_krairiksh@yahoo.com 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่กับ 
 

การบริหารแบบแบบเน้นการมีส่วนร่วมและ 
(Empowerment) 

ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงบประมาณ  
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5.5 การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและ
การบริหารงบประมาณ 

ผศ.ดร.สมบัติ  อยู่เมือง 

เบอร์ติดต่อ 
022185442-3 
 

อีเมล 
sombat.yumuang@gmail.com

บรรยายวิชา 
5.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต 

เบอร์ติดต่อ 
0918863509 

อีเมล 
wichaiu@yahoo.com 

บรรยายวิชา 
5.7 การสร้างองค์การสุขภาวะ(HealthyOrganization)

องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตร์
องค์การแห่งการเรียนรู ้

11 

การจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและ 

ombat.yumuang@gmail.com 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

(HealthyOrganization) 
องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรเชิงยุทธศาสตรแ์ละ
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ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล 

เบอร์ติดต่อ 
0818559599 

อีเมล 
nui@brandbeing.com 

บรรยายวิชา 

5.8การสร้างตราสินค้า:สําหรับประเทศ เมืองและสินค้า
(Nation Branding, City Branding and 
Product Branding) 

อ.พีระพงษ์ กลิ่นละออ 

เบอร์ติดต่อ 
0817109817 

อีเมล 
perapong@socialwealth.co.th

บรรยายวิชา 

5.8การสร้างตราสินค้า:สําหรับประเทศ เมืองและสินค้า
(Nation Branding, City Branding and 
Product Branding) 

12 

สําหรับประเทศ เมืองและสินค้า 
(Nation Branding, City Branding and  

perapong@socialwealth.co.th 

สําหรับประเทศ เมืองและสินค้า 
(Nation Branding, City Branding and  
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ผศ.ดร.กฤตินีณัฎฐวุฒิสทิธิ ์

เบอร์ติดต่อ 
022184001-9 ต่อ 213 
022184080 

อีเมล 
krittinee.nuttavuthisit@sasin.edu

บรรยายวิชา 
5.9 การตลาดเชิงสังคมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ

น.ส.จิตรา กุลวานิช 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เบอร์ติดต่อ 
025538131 

อีเมล 
chitra@boi.go.th 

บรรยายวิชา 
5.10 ประเทศไทยกับการลงทุน 

รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ 

เบอร์ติดต่อ 
027273114 
023744280 

อีเมล 
chamlong@nida.ac.th 

วิทยากรร่วมบรรยายวิชา 
5.11 การประเมินผลกระทบโครงการ

(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข

13 

krittinee.nuttavuthisit@sasin.edu 

การตลาดเชิงสังคมและการประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การประเมินผลกระทบโครงการ 
ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 
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ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 

เบอร์ติดต่อ 
027273037-40 
08-7539-9171 

อีเมล 
pat_env@yahoo.com 

วิทยากรร่วมบรรยายวิชา 
5.11 การประเมินผลกระทบโครงการ

(ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสาธารณสุข

นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

เบอร์ติดต่อ 
022718003 
022739703(เลขา) 

อีเมล 
pisit@oag.go.th 

บรรยายวิชา 
5.12 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Audit) 

14 

การประเมินผลกระทบโครงการ 
ด้านสาธารณสุข, ด้านสังคม) 

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
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ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 

เบอร์ติดต่อ 
0872038898 
055962137 

อีเมล 
atcharamay@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
5.13การสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม 

ร้อยเอก มล.ปนัดดา ดิศกลุ 
รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

เบอร์ติดต่อ 
0817750030                    (เลขา

อีเมล 
dangroj@hotmail.com      (เลขา

บรรยายวิชา 
6.1 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ศ.(พิเศษ)จรัญภักดีธนากุล 

เบอร์ติดต่อ 
021417644(เลขา)         
021417777 

อีเมล 
pjaran_sec@hotmail.co.th(เลขา

บรรยายวิชา 
6.2 บทบาทของฝ่ายปกครองกับการอํานวยความ

ยุติธรรมให้กับประชาชน 

15 

 

เลขา) 

เลขา) 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ :  
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 

เลขา) 

บทบาทของฝ่ายปกครองกับการอํานวยความ 
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นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์ติดต่อ 
022436623 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.3 บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

1) กรณีแก้ปัญหาอุทกภัย 
2) กรณีเกษตรกรชุมนุมประท้วง

นายจรินทร์ จักกะพาก 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เบอร์ติดต่อ 
022211131 
 

อีเมล 
jttantipak@gmail.com(เลขา) 

บรรยายวิชา 
6.4 บทบาทของผู้บริหารกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์ติดต่อ 
022436623 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.5 การบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยกับ

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

16 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

กรณีเกษตรกรชุมนุมประท้วง 

 

บทบาทของผู้บริหารกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยกับ 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
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กระทรวงมหาดไทย 

นายไมตรี อินทุสุต 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เบอร์ติดต่อ 
022211887 

อีเมล 
kanchana3266@gmail.com  (

บรรยายวิชา 
6.6.1การบริหารกิจการมหาดไทยท่ีดี

ร.ต.ท.อาทิตย์ บญุญะโสภัต 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เบอร์ติดต่อ 
0 - 2222 - 1141-55 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.6.2 การนํานโยบายรัฐบาลไปสู่การขับเคลื่อน

ในภูมิภาค 

17 

(เลขา) 

มหาดไทยท่ีดี 

การนํานโยบายรัฐบาลไปสู่การขับเคลื่อน 
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นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เบอร์ติดต่อ 
022254664 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.6.3 นโยบายด้านความม่ันคง 

นายกฤษฎา บุญราช 
อธิบดีกรมการปกครอง 

เบอร์ติดต่อ 
022225858 
026220669       Fax. 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.6.4 บทบาทและภารกิจของกรมการปกครอง ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ 
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ 
021416019 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
6.6.5 บทบาทและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน 

18 

บทบาทและภารกิจของกรมการปกครอง ในการ 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

บทบาทและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  
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ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

ดร.สุจิต จงประเสริฐ 
รองอธิบดีกรมท่ีดิน 

เบอร์ติดต่อ 
021415904, 021415587 
0818331014 

อีเมล 
suchit.c@dol.go.th 

บรรยายวิชา 
6.6.6 บทบาทและภารกิจของกรมท่ีดินในการขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล 
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เบอร์ติดต่อ 
022994101, 022994103        (

อีเมล 
supasri2544@hotmail.com   (

บรรยายวิชา 
6.6.7 บทบาทและภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

19 

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

บทบาทและภารกิจของกรมท่ีดินในการขับเคลื่อน 
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

 

(เลขา) 

(เลขา) 

บทบาทและภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
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กระทรวงมหาดไทย 

นายสมดี  คชายั่งยืน 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เบอร์ติดต่อ 
022419000 
022432273Fax. 

อีเมล- 

บรรยายวิชา 
6.6.8 บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายสารนิต อังศุสิงห ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

เบอร์ติดต่อ 
0898880398        (เลขา) 

อีเมล 

tanyapat@mea.or.th  (เลขา
บรรยายวิชา 

6.6.9 บทบาทและภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ใน
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

20 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

เลขา) 

บทบาทและภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ใน 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
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กระทรวงมหาดไทย 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว 
ผู้เช่ียวชาญการประปานครหลวง ระดับ 

เบอร์ติดต่อ 
025040123 

อีเมล 
wanidactv@gmail.com     (เลขา

บรรยายวิชา 
6.6.11 บทบาทและภารกิจของการประปานครหลวง

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล 
ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรการประปาส่วนภูมิภาค

เบอร์ติดต่อ 
025518520,  081-3252311 

อีเมล 
woramongkony@pwa.co.th  (

บรรยายวิชา 
6.6.12 บทบาทและภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

21 

ผู้เช่ียวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ 

เลขา) 

บทบาทและภารกิจของการประปานครหลวง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรการประปาส่วนภูมิภาค 

(ผู้ประสานงาน) 

บทบาทและภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
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กระทรวงมหาดไทย 

พันโท นราวิทย์  เปาอินทร์ 
รองผู้อํานวยการองค์การตลาด 

เบอร์ติดต่อ 
021580411 ต่อ 11, 093-5829488

อีเมล 
supasri_air@hotmail.com          

บรรยายวิชา 
6.6.13 บทบาทและภารกิจขององค์การตลาด

ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

นายสรรชัย    เทียมทวีสนิ 
ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง 

เบอร์ติดต่อ 
0816340458 
0918842442(เลขา) 

อีเมล 
kunpongbun@hotmail.com(เลขา

บรรยายวิชา 
6.7 การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี 

22 

5829488  (เลขา)  

          (เลขา) 

บทบาทและภารกิจขององค์การตลาด 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ

เลขา) 

การปฏิบัติงานในพระราชพิธีรัฐพิธี การรับเสด็จ 
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การถวายรายงาน 

นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เบอร์ติดต่อ 
0818421851 
025903390 

อีเมล 
ddc2556@gmail.com     (เลขา

บรรยายวิชา 
6.8 การป้องกัน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในพื้นท่ีอย่างย่ังยืน 

ศ.ดร.ไชยวัฒน์ คํ้าชู 

เบอร์ติดต่อ 
022187282 
022187308 

อีเมล 
Chaiwat.K@Chula.ac.th  

บรรยายวิชา 
7.1 Executive Forum บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก 

23 

 

เลขา) 

การป้องกัน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก  
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มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ 

เบอร์ติดต่อ 
027273114 
023744280 

อีเมล 
chamlong@nida.ac.th 

บรรยายวิชา 
7.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 

และผลกระทบต่อประเทศไทย

รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์

เบอร์ติดต่อ 
0869719292 
0813394835(เลขา) 

อีเมล 
nunoi2001@gmail.com(เลขา)

บรรยายวิชา 
7.3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทย

24 

มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของโลก  
และผลกระทบต่อประเทศไทย 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย 
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ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 

เบอร์ติดต่อ 
027273636 
 

อีเมล 
piriya@nida.ac.th 

บรรยายวิชา 
7.4 ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุาวล ี

เบอร์ติดต่อ 
0896675277 
 

อีเมล 
engbat@yahoo.com 

บรรยายวิชา 
7.5 เศรษฐกิจสร้างสรรค(์Creative Economy)

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เบอร์ติดต่อ 
022788236 

อีเมล 
silaporn@trf.or.th 

บรรยายวิชา 
7.6 แนวคิดและแนวโน้มระดับสากลด้านการพัฒนา

ชนบท(Rural Development)

25 

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย 

(Creative Economy) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

แนวคิดและแนวโน้มระดับสากลด้านการพัฒนา 
(Rural Development) 
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อ.พีระพงษ์ กลิ่นละออ 

เบอร์ติดต่อ 
0817109817 

อีเมล 
perapong@socialwealth.co.th
pklinlaor@gmai.com 

บรรยายวิชา 
7.7 ICT กับประโยชน์ทางการบริหาร

นายเชิดเกียรติ อัตถากร 
รองอธิบดีกรมอาเซียน 

เบอร์ติดต่อ 
022035000ต่อ 14302 

อีเมล 
cherdkiat@mfa.go.th 

บรรยายวิชา 
7.8 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศ

ไทยในประชาคม ASEAN 

นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง 
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

เบอร์ติดต่อ 
0922638136         (เลขา) 

อีเมล 
puilink73@hotmail.com  (เลขา

บรรยายวิชา 
8.1 รัฐธรรมนูญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ

26 

perapong@socialwealth.co.th 

กับประโยชน์ทางการบริหาร 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศ 

เลขา) 

รัฐธรรมนูญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ 
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นายจาดุรอภิชาตบุตร 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เบอร์ติดต่อ 
0899296006 

อีเมล 
jadul@moi.go.th 
jeab15@outlook.com        (เลขา

บรรยายวิชา 
8.2 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่

เบอร์ติดต่อ 
0816408580 

อีเมล 
cn4474@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
8.3 ทิศทางการปฏิรูปของประเทศไทย

รศ.ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร 

เบอร์ติดต่อ 
0818329599 
0816453083(เลขา) 

อีเมล 
preyanuchl@yahoo.com(เลขา

บรรยายวิชา 
8.4 การรักษาความม่ันคงภายในประเทศไทย

27 

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เลขา) 

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

ทิศทางการปฏิรูปของประเทศไทย 

เลขา) 

การรักษาความม่ันคงภายในประเทศไทย 
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รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ ์

เบอร์ติดต่อ 
0869719292 
0813394835(เลขา) 

อีเมล 
nunoi2001@gmail.com(เลขา)

บรรยายวิชา 
8.5 นโยบายเศรษฐกิจการคลัง  และทิศทางเศรษฐกิจ

ของไทย 

อ.สุชาติ  เวโรจน์ 

เบอร์ติดต่อ 
0818893067 
 

อีเมล 
suchart_999@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
8.6วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย

อ.ประสาท  พงษ์ศิวาภัย 

เบอร์ติดต่อ 
025284867 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
8.7 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

28 

 

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง  และทิศทางเศรษฐกิจ 

วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
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ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์

เบอร์ติดต่อ 
0863843526        (เลขา) 

อีเมล 
patpicha_16@hotmail.com (เลขา

บรรยายวิชา 
8.8 การเมืองภาคประชาชนกับบทบาทของผู้บริหาร

ภาครัฐ 

นายธานินทร์  ผะเอม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เบอร์ติดต่อ 

022802745 
022804085 ต่อ 5306 

อีเมล 
Thanin@nesdb.go.th 

บรรยายวิชา 
8.9 การพัฒนาประเทศไทยท่ีย่ังยืน

นายสมดี  คชายั่งยืน 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เบอร์ติดต่อ 
022419000 
022432273Fax. 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
8.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

29 

เลขา) 

การเมืองภาคประชาชนกับบทบาทของผู้บริหาร 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

การพัฒนาประเทศไทยท่ีย่ังยืน/ใน ๑๐ ปี ข้างหน้า 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ปัญหาและ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต

นายธานินทร์  ผะเอม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
เบอร์ติดต่อ 

022802745 
022804085 ต่อ 5306                    

อีเมล 
Thanin@nesdb.go.th 

บรรยายวิชา 
8.11 ประเทศไทยกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

(สดร.รวมกับวิชา 8.9) 

นายสุรชัย คุ้มสิน 
ผู้อํานวยการสํานัก สํานักวางแผนการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เบอร์ติดต่อ 

0856609895 
022802746                     

อีเมล 
surachai@nesdb.go.th 

บรรยายวิชา 

30 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

5306                     

ประเทศไทยกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ผู้อํานวยการสํานัก สํานักวางแผนการเกษตร 
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8.12การบริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตร 

ดร.เอกวิทย์ จรประดิษฐ ์

เบอร์ติดต่อ 
0818975047 
 

อีเมล 
eakawit36@gmail.com 

บรรยายวิชา 
8.13 การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย

อ.ศรีอัมพร รัตนพาหิระ 

เบอร์ติดต่อ 
0922519281 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
9.2 กิจกรรมออกกําลังกาย 

31 

การบริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตร (Zoning) 

การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทย 
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นายวัชรปัญจศีลวุฒิ 

เบอร์ติดต่อ 
0816210647 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
9.2 กิจกรรมออกกําลังกาย 

อ.กิตติพงษ์ ปังศรีวินิจ 

เบอร์ติดต่อ 
0819005888 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
9.3 การดูแลสุขภาพสําหรับนักปกครองและนักบริหาร

ผศ.ดร.เอนก  สูตรมงคล 

เบอร์ติดต่อ 
0817438379 

อีเมล 

- 

บรรยายวิชา 
9.4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

32 

การดูแลสุขภาพสําหรับนักปกครองและนักบริหาร 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
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ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 

เบอร์ติดต่อ 
0892042325 
 

อีเมล 
katoi_17@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
9.4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

พระมหา ดร.ธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒนเมธี 

เบอร์ติดต่อ 
0821646645 
 

อีเมล 
punsee2004@hotmail.com 

บรรยายวิชา 
9.5 การปฏิบัติธรรม 

 

นายสุธี  มากบุญ 
รมช.มหาดไทย 

เบอร์ติดต่อ 
0866202553       (เลขา) 
 

อีเมล 
- 

บรรยายวิชา 
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒนเมธี (พันธ์ศรี) 

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 


