
กําหนดการฝกอบรม  
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)” กระทรวงการคลัง รุนที่ 3/2556 

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

วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม 2556   (ณ หองอยุธยา ช้ัน 2  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. ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการคลัง 
   โดย  วิทยากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
          ................................................................... 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานรายได 
   โดย  อาจารยไพรินทร  ศรีศุภวินิจ 
          ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง     

วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2556   (ณ สุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานรายจายและหนี้สิน 
   โดย  วิทยากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
          ....................................................................... 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ทิศทางนโยบายของกระทรวงการคลังดานทรัพยสิน 
   โดย  อาจารยไพรินทร  ศรีศุภวินิจ 
          ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง     

วันพุธท่ี 29 – วันศุกรท่ี 31 พฤษภาคม 2555   (ณ ตางจังหวัด) 

   ศึกษาดูงาน   

กิจกรรมกลุมสัมพันธ เทคนิคการทํางานเปนทีมและเกมสการบริหาร 
        โดย  ดร.ศักดิ์  ประสานดี และคณะ 
                นักวชิาการอิสระ 
 

วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2556   (ณ หองบอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การศึกษาวิเคราะหและกระบวนการแกปญหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   โดย  ศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา 
          อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การศึกษาวิเคราะหและกระบวนการแกปญหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   โดย  ศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา 
วันอังคารท่ี 4 มิถุนายน 2556  (ณ หองอยุธยา ช้ัน 2  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 -  12.00 น. กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ 
   โดย  ศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
                   รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ตนทุนตอผลผลิตกับการประเมินความคุมคา 
   โดย  ศาสตราจารย ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา 
          คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2556   (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือการบริหาร 
   โดย  ดร.สุชาติ  สังขเกษม 
          อาจารยพิเศษคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. ภาวะผูนํา การแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
   โดย  ดร.สุชาติ  สังขเกษม 
           
 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดทํารายงาน 
   โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ  
                                    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักการคลัง 
   โดย  อาจารยนพดล  เฮงเจริญ 
          ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

วันศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2556   (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. ระบบงบประมาณมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร 
   โดย  อาจารยอําพล  ทิมาสาร 
          อดีตรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
                             โดย  อาจารยอําพล  ทิมาสาร                             

 

วันจันทรท่ี 10 มิถุนายน – วันศุกรท่ี 14 มิถุนายน  2556 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานดานการบริหารในประเทศ 

ณ  จังหวัดจันทบุรี 
 

วันจันทรท่ี 17 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น.  การดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   โดย  พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ 
              ผูอํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. นักการคลังกับ e-government 
   โดย  ผูอํานวยการ  
          สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
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วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การบริหารยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
   โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
          อาจารยพิเศษคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การบริหารราชการแบบบูรณาการ     
   โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
 

วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การบริหารเชิงสมรรถนะ 
   โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี 
          ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ. 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
          โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การปรับตัวของระบบราชการตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
   โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
          อาจารยพิเศษคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
   โดย  รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

     

วันศุกรท่ี 21 มิถุนายน  2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การคิดอยางเปนระบบ 
   โดย  อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย 
          รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การคิดนอกกรอบเพ่ือสรางนวัตกรรมสําหรับนักบริหาร 
   โดย  อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย 
 

วันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การเสริมสรางภาพลักษณนักการคลัง 
   โดย  อาจารยสุพจน  ธาราภรณศิลป 
                                    กรรมการผูจัดการ บริษัท โปร-เอ็ม.ไอ.ที. จํากัด    

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การประชุมกลุมจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี 
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วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน  2556  (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 
09.00 – 12.00 น. การบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 
   โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี 
          ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ. 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม กับการถายทอดตัวช้ีวัด 
   และคาเปาหมายลงระดับบุคคล สําหรับนักบริหาร 
   โดย  ดร.สุรพงษ  มาลี  
    

วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556   (ณ หองสุโขทัย ช้ัน 1  โรงแรมนารายณ  กรุงเทพฯ) 

09.00 – 12.00 น. การประชุมกลุมจัดทํารายงานศึกษาดูงานเพ่ือจัดสงกระทรวงการคลัง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การทดสอบหลังเขารับการอบรม (Post-test) 

การประเมินผลโครงการอบรม 
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
14.15 – 15.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปดการอบรม 
 

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

หมายเหตุ  วิทยากรและกําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


