
คร้ังที่ วันที่ เวลา หัวขอรายวิชา วิทยากร
09.00-12.00 น. ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการคลัง ดร.สมชัย สัจจพงษ
13.00-16.00 น. การดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา

09.00-12.00 น.
เทคนิคการทํางานเปนทีมและปฏิบัติการคนหาขุมทรัพย
พลังทีม

13.00-16.00 น. ปฏิบัติการคนหาขุมทรัพยพลังทีม
18.00-22.00น. สาระสังสันทน

3 31 พ.ค. 56 09.00-16.00 น. เกมสการบริหารและการนําเสนอขุมทรัพยพลังทีม อ.อนุวัตร ธรรมปริพัตรา 
และทีมงาน

1 มิ.ย. 56 วันเสาร
2 มิ.ย. 56 วันอาทิตย

09.00-12.00 น. ภาวะผูนํา การแกปญหาและตัดสินใจอยางเปนระบบ ดร. อธิปไตย โพธิ์แตง
13.00-16.00 น. การคิดนอกกรอบเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับนักบริหาร 
09.00-12.00 น. การบริหารเชิงสมรรถนะ  ดร.โสภณ ภูเกาลวน

13.00-16.00 น. การศึกษา การวิเคราะหและกระบวนการแกปญหา
รศ.ชูเกียรติ รักซอน และ
คณะ

09.00-12.00 น. คิดอยางเปนระบบ อ. พสิษฐ เรืองวิริยะกุล
13.00-16.00 น. การสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพื่อการบริหาร อ.อํานาจ วัดจินดา 

09.00-12.00 น. การศึกษา การวิเคราะหและกระบวนการแกปญหา
รศ.ชูเกียรติ รักซอน และ
คณะ

13.00-16.00 น. การบริหารราชการแบบบูรณาการ นายอนันต ภูสิทธิกุล

09.00-12.00 น. ระบบงบประมาณมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร ดร.ดวงตา ตันโช

13.00-16.00 น. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8 มิ.ย. 56 วันเสาร
9 มิ.ย. 56 วันอาทิตย

09.00-12.00 น. เดินทางไป จ.พระนครศรีอยุธยา
13.00-17.00 น. ศึกษาดูงานและเขาพัก ณ โรงแรม คลาสิค คามิโอ
09.00-17.00 น. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและศึกษาดูงานในพื้นท่ี
19.00-21.00 น. สาระสังสันทน

11 12 มิ.ย. 56 09.00-21.00 น. ประชุมศึกษาวิเคราะหขอมูล
09.00-12.00 น. สรุปผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล
13.00-17.00 น. ประชุมศึกษาวิเคราะหขอมูล
19.00-21.00 น. เตรียมนําเสนอ
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ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง
รุน 5/2556  ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2556

29 พ.ค. 561

30 พ.ค. 562
อ.อนุวัตร ธรรมปริพัตรา 
และทีมงาน

6 มิ.ย. 567

5 มิ.ย. 56

3 มิ.ย. 56

4 มิ.ย. 56

13 มิ.ย. 56

7 มิ.ย. 56

11 มิ.ย. 56

10 มิ.ย. 56



คร้ังที่ วันที่ เวลา หัวขอรายวิชา วิทยากร
09.00-12.00 น. นําเสนอ
13.00-17.00 น. เดินทางกลับ

15 มิ.ย. 56 วันเสาร
16 มิ.ย. 56 วันอาทิตย

09.00-12.00 น. ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานรายได 

13.00-16.00 น.
ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานรายจายและ
หน้ีสิน

09.00-12.00 น. การปรับตัวของระบบราชการตอการสูประชาคมอาเซียน รศ.ดร.ประภัสสรเทพชาตรี

13.00-16.00 น. ภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นายนรเศรษฐ  พิสิฐพันพร

09.00-12.00 น. ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานทรัพยสิน อ.ไพรินทร ศรีศุภวินิจ 

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานองคกรที่มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice)

กรมการกงสุล

09.00-11.30 น. กฎหมายการปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ อ.สมชัย วัฒนการุณ

11.30-13.30 น. การรับประทานอาหารแบบยุโรป อ. ขวัญชัย ชาญดวยวิทย

13.30-16.30 น. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน วิทยากรจาก กพร,

09.00-12.00 น. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม อ.สุเทพ ธัญญสิทธิ์

13.00-16.00น.
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม กับการ
ถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายลงระดบับุคคล สําหรับ
นักบริหาร

22 มิ.ย. 56 วันเสาร
23 มิ.ย. 56 วันอาทิตย

09.00-12.00 น. การบริหารยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง อ. พิสิทธิ์  พัวพันธ

13.00-16.00น. นักการคลังกับ e-government รศ.ยืน ภูวรวรรณ 

09.00-12.00 น. ตนทุนตอผลผลิตกับการประเมินความคุมคา อ. อุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล 
13.00-16.00น. การเสริมสรางภาพลักษณนักการคลัง ดร.อธิปไตย โพธิ์แตง
09.00-12.00 น. ธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักการคลัง ศ. วิชา มหาคุณ 
12.00-12.30 ประเมินผลโครงการ และพิธีมอบวุฒิบัตร
13.00 เดินทางกลับ
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19 มิ.ย. 56

18 มิ.ย. 56

14 มิ.ย. 56

17 มิ.ย. 56 อ.ไพรินทร ศรีศุภวินิจ 
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21 มิ.ย. 5618

26 มิ.ย. 5621

24 มิ.ย. 5619

25 มิ.ย. 5620

20 มิ.ย. 56






