
ครัง้ท่ี วนัท่ี เวลา หวัข้อรายวิชา วิทยากร
09.00-12.00 น. การบรหิารยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงั ดร.พสิทิธิ ์ พวัพนัธ์
13.00-16.00 น. คดิอยา่งเป็นระบบ อ. พสษิฐ์ เรอืงวริยิะกุล

09.00-12.00 น.
เทคนิคการท างานเป็นทมีและปฏบิตักิารคน้หา
ขมุทรพัยพ์ลงัทมี

13.00-16.00 น. ปฏบิตักิารคน้หาขมุทรพัยพ์ลงัทมี
18.00-22.00น. สาระสงัสนัทน์

3 6 ม.ิย. 57 09.00-16.00 น. เกมสก์ารบรหิารและการน าเสนอขมุทรพัยพ์ลงัทมี 
อ.อนุวตัร ธรรมปรพิตัรา 
และทมีงาน

7 ม.ิย. 60 วนัเสาร์
8 ม.ิย. 57 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น. การบรหิารราชการแบบบูรณาการ นายอนนัต ์ภูส่ทิธกิุล
13.00-16.00 น. การด าเนินงานตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อ.ววิฒัน์ ศลัยก าธร
09.00-12.00 น. ภาวะผูน้ า การแกป้ญัหาและตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบ ดร. อธปิไตย โพแตง
13.00-16.00 น. การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) อ.ธรีศกัดิ ์สวนดี
09.00-12.00 น. การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รเพือ่การบรหิาร ผศ.ดร.ระพพีร ศรจี าปา
13.00-16.00 น. การคดินอกกรอบเพือ่สรา้งนวตักรรมส าหรบันกับรหิาร ผศ.ดร.ระพพีร ศรจี าปา

7 12 ม.ิย. 57 09.00-16.00 น. การศกึษา การวเิคราะหแ์ละกระบวนการแกป้ญัหา
รศ.ชเูกยีรต ิรกัซอ้น และ
คณะ

09.00-12.00 น. ภาษาและวฒันธรรมเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน นายนรเศรษฐ์  พสิฐิพนัพร
13.00-16.00 น. การปรบัตวัของระบบราชการต่อการสู่ประชาคมอาเซยีน รศ.ดร.ประภสัสรเ์ทพชาตรี

14 ม.ิย. 57 วนัเสาร์
15 ม.ิย. 57 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น. เดนิทางไป จ.ตรงั
13.00-17.00 น. ศกึษาดงูานและเขา้พกั ณ โรงแรม ธรรมรนิทร ์ธนา
09.00-17.00 น. เกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามและศกึษาดงูานในพืน้ที่
19.00-21.00 น. สาระสงัสนัทน์

11 18 ม.ิย. 57 09.00-21.00 น. ประชมุศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู
09.00-12.00 น. สรปุผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู
13.00-17.00 น. ประชมุศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู
19.00-21.00 น. เตรยีมน าเสนอ
09.00-12.00 น. น าเสนอ
13.00-17.00 น. เดนิทางกลบั

ตารางการฝึกอบรม หลกัสตูร "นักบริหารระดบักลาง" กระทรวงการคลงั
รุน่ท่ี 1/2557 ระหว่างวนัท่ี 4 มิถนุายน - 2 กรกฎาคม 2557

4 ม.ิย. 571

5 ม.ิย. 572
อ.อนุวตัร ธรรมปรพิตัรา 
และทมีงาน

5

รศ.ดร.อดุลย ์อภนินัทร์
อ.สมพงษ์ เอีย่มวริยิาวฒัน์

ผศ.รตันา องักสทิธิ ์
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11 ม.ิย. 57

9 ม.ิย. 57

10 ม.ิย. 57

19 ม.ิย. 57

20 ม.ิย. 57
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8
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13
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13 ม.ิย. 57

17 ม.ิย. 57

16 ม.ิย. 57



ครัง้ท่ี วนัท่ี เวลา หวัข้อรายวิชา วิทยากร
21 ม.ิย. 57 วนัเสาร์
22 ม.ิย. 57 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น. ทศิทางนโยบายของกระทรวงการคลงัดา้นรายได ้

13.00-16.00 น.
ทศิทางนโยบายของกระทรวงการคลงัดา้นรายจ่ายและ
หนี้สนิ

09.00-12.00 น. ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชงิยทุธศาสตร์ ดร.ดวงตา ตนัโช
13.00-16.00 น. การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน ดร.ดวงตา ตนัโช
09.00-12.00 น. ทศิทางนโยบายของกระทรวงการคลงัดา้นทรพัยส์นิ อ.ไพรนิทร ์ศรศีภุวนิิจ 

13.00-16.00 น.
ศกึษาดงูานองคก์รทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best 
Practice)

กรมการขนส่งทางบก

09.00-11.30 น. ทศิทางเศรษฐกจิไทยกบันโยบายการคลงั ดร.กุลยา ตนัตเิตมทิ
11.30-13.30 น. การรบัประทานอาหารแบบยโุรป อ. ขวญัชยั ชาญดว้ยวทิย์
13.30-16.30 น. กฎหมายการปกครองกบัการบรหิารงานภาครฐั อ.สมชยั วฒันการณุ
09.00-12.00 น. การบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐัแนวใหม ่ อ.สุเทพ ธญัญสทิธิ ์

13.00-16.00น.
การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการแนวใหม ่กบัการ
ถ่ายทอดตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายลงระดบับุคคล ส าหรบั
นกับรหิาร

เจา้หน้าทีจ่าก กพ.

28 ม.ิย. 57 วนัเสาร์
29 ม.ิย. 57 วนัอาทติย์

09.00-12.00 น.
การบรหิารเชงิสมรรถนะ  (Competency Based 
Management)

ดร.โสภณ ภูเกา้ลว้น

13.00-16.00น. นกัการคลงักบั e-government รศ.ยนื ภูว่รวรรณ 
09.00-12.00 น. ตน้ทุนต่อผลผลติกบัการประเมนิความคุม้ค่า อ.ธนศาล วธิเีจรญิ 
13.00-16.00น. การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์นกัการคลงั ดร.อธปิไตย โพแตง
08.30-11.30 น. คุณธรรมน าชวีติ ศ. วชิา มหาคุณ 
12.00-12.30 ประเมนิผลโครงการ และพธิมีอบวุฒบิตัร
13.00 เดนิทางกลบั

อ.ไพรนิทร ์ศรศีภุวนิิจ 

16 25 ม.ิย. 57

24 ม.ิย. 57

23 ม.ิย. 57
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26 ม.ิย. 57

27 ม.ิย. 5718

2 ก.ค. 5721

30 ม.ิย. 5719

1 ก.ค. 5720

17


