
กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 4/2552

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2552   (ณ  หองอยุธยา  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.30 – 09.00 น. พิธีเปดการอบรมและแนะนําหลักสูตร
09.00 – 09.30 น. การทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pre-test)
09.30 – 12.30 น. ตามรอยพระบรมราโชวาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

โดย  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม
        อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. แนวโนมบทบาทหนาที่ของกระทรวงการคลังในอนาคตกับการปรับตัว

เขากับกระแสโลกาภิวัตน
โดย  ดร.สมชัย  สัจจพงษ
       ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552   (ณ  หองอยุธยา  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. สุขภาพกายสําหรับนักบริหาร 

โดย   รองศาสตราจารย นายแพทยกัมมาล  กุมาร ปาวา
        อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ภาวะเศรษฐกิจไทยกับยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง

โดย  ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑประภาศน
       ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาคและโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  กระทรวงการคลัง

วันพุธที่ 17 – วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2552   (ณ โรงแรมชลจันทร  พัทยา  จังหวัดชลบุรี)

ศึกษาดูงาน ณ บริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

เทคนิคการทํางานเปนทีมและปฏิบัติการคนหาขุมทรัพยพลังทีม
     (Walk Rally)

                                   โดย  ดร.ศักดิ์  ประสานดี  และทีมงานคุณภาพ
                                          หัวหนาภาควิชาศิลปะการจัดการ คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยรัชตภาคย
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วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2552   (ณ  หองสุโขทัย  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 -  12.00 น. เทคนิคการนําเสนองานสําหรับนักบริหาร

โดย  อาจารยสุพจน  ธาราภรณศิลป
       กรรมการผูจัดการ บริษัท โปร-เอ็ม ไอ.ที. จํากัด

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงาน

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ
     คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552   (ณ  หองสุโขทัย  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)

โดย  รองศาสตราจารย ดร.นครินทร  เมฆไตรรัตน
                                    คณบดีคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

โดย  รองศาสตราจารย ดร.นครินทร  เมฆไตรรัตน
                                    คณบดีคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552   (ณ  หองสุโขทัย  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การศึกษาวิเคราะหและกระบวนการแกปญหาในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา
        คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การศึกษาวิเคราะหและกระบวนการแกปญหาในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา  และทีมงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552   (ณ  หองสุโขทัย  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี
       หัวหนากลุมงานนวัตกรรมและการจัดการความรูดานการบริหาร
       ทรัพยากรบุคคล  สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สํานักงาน ก.พ.
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12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การปรับกระบวนทัศนใหมของขาราชการ

โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี
                 หัวหนากลุมงานนวัตกรรมและการจัดการความรูดานการบริหาร    

                                     ทรัพยากรบุคคล สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลสํานักงาน ก.พ.

วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552   (ณ หองสุโขทัย โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมสําหรับนักบริหาร

โดย  ดร.สุรชาติ  กิ่มมณี  
       ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส จํากัด

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะ (Competency) กับการบริหารทรัพยากร  
                                    มนุษยแนวใหม
                             โดย  ดร.สุรชาติ  กิ่มมณี
                                     ประธานบริษัท ฮิวแมน โซลูชั่นส จํากัด  
      
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน– วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2552

การทํากรณีศึกษา  ณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา และทีมงาน

(สถานที่พักและสัมมนา : โรงแรมปตตาเวีย รีสอรท แอนด สปา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. ระบบงบประมาณมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร

โดย  อาจารยอําพล  ทิมาสาร
       อดีตที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การจัดการความเสี่ยง  การตรวจสอบ  และการควบคุมภายใน

โดย  อาจารยอําพล  ทิมาสาร 
       อดีตที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552   (ณ  หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. ยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

โดย  ดร.อรัญ  โสตถิพันธุ
                 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกลา

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 16.00 น. เทคนิคการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
โดย  ดร.อรัญ  โสตถิพันธุ

                 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกลา                                      

วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2552   (ณ  หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. ภาวะผูนําและการแกปญหาและตัดสินใจ

โดย  อาจารยสืบสาย  ดาราธรรม
       กรรมการผูจัดการ  NPO Consulting Co.,Ltd.

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

โดย  อาจารยสืบสาย  ดาราธรรม
       กรรมการผูจัดการ  NPO Consulting Co.,Ltd.

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. Balanced Scorecard กับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

โดย  อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย
       ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
       เกลาธนบุรี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร

โดย  อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย
       ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
       เกลาธนบุรี

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การบริหารสุขภาพจิต

โดย  ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  กําบรรณารักษ
       คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การประเมินการปฏิบัติราชการแนวใหม

โดย  ดร.สมชาย  ไตรรัตนภิรมย
       รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
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วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การคิดอยางเปนระบบและการคิดนอกกรอบสําหรับนักบริหาร

โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน
        นักวิชาการอิสระและอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การคิดอยางเปนระบบและการคิดนอกกรอบสําหรับนักบริหาร (ตอ)

โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน
        นักวิชาการอิสระและอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

        
วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

โดย  รองศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต
       อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
       รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
                              โดย  รองศาสตราจารยชุมพจต  อมาตยกุล
                                     อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

       รองผูอํานวยการฝายวางแผนและเทคโนโลยีสํานักเสริมศึกษา     
       และบริการสังคม  

             
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552   (ณ หองรัตนโกสินทร  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ)
09.00 – 12.00 น. การประชุมกลุมจัดทํารายงานการศึกษาดูงานเพื่อจัดสง

กระทรวงการคลัง
โดย  รองศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา และทีมงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. การทดสอบหลังเขารับการอบรม (Post-test)
13.30 – 14.00 น. การประเมินผลโครงการอบรม
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.15 – 15.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปดการอบรม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


