
 
 

 
 

ตารางการศกึษาอบรม 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลของผู้บรหิารระดบักลาง รุน่ที ่20 

ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2561  
ณ ห้องสโุขทัยธรรมราชา ชัน้ 5 อาคารจอดรถ (ฝัง่หอ้งอบรม) สถาบนัพระปกเกล้า 

 

วันที ่ เวลา หัวขอ้ 

พธิเีปิดการศกึษาอบรม ปฐมนเิทศ และกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์(12 ชัว่โมง) 
ศ. 13 – อา. 15 

ก.ค. 61 
  พิธีเปิดการศึกษาอบรม ปฐมนิเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1) 

กลุม่วิชาที ่1 : การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย (24 ชั่วโมง) 
จ. 23 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

 13.00 – 16.00 น. โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย 
อ. 24 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย  

 13.00 – 16.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 1  

   
จ. 6 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ  

 13.00 – 16.00 น. ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการในการใช้อ านาจอธิปไตย  
อ. 7 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย  

 13.00 – 16.00 น. บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย  
   

จ. 20 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที ่2 
 13.00 – 16.00 น. ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาที่ 1 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อ. 21 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล  
 13.00 – 16.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 2 
   

กลุม่วิชาที ่2 : แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัธรรมาภบิาล (36 ชัว่โมง) 
จ. 27 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 13.00 – 16.00 น. หลักความโปร่งใส : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  
อ. 28 ส.ค. 61 09.00 – 12.00 น. หลักการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงาภาครัฐ  

 13.00 – 16.00 น. หลักนิติธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 



 

วันที ่ เวลา หัวขอ้ 
จ. 3 ก.ย. 61 09.00 – 16.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 3 

 13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 3 
อ. 4 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4 

 13.00 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5 
   

จ. 10 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. หลักความรับผิดรับชอบและถูกตรวจสอบได้ : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 13.00 – 16.00 น. หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  

อ. 11 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. การวัดธรรมาภิบาล  
 13.00 – 16.00 น. ชี้แจงดูงานกรุงเทพฯ - ปริมณฑล + การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 4  
   

จ. 17 ก.ย. 61 09.00 – 16.00 น. ดูงานกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  
อ. 18 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที ่6  

 13.00 – 16.00 น. ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน + การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 5  
   

จ. 24 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับภาคเอกชนในประเทศไทย Corporate Governance (CG)  
 13.00 – 16.00 น. การก ากับดูแลกิจการที่ดีในภาคเอกชน : กรณีศึกษาต่างประเทศ  

อ. 25 ก.ย. 61 09.00 – 12.00 น. ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม  
 13.00 – 16.00 น. สัมมนาสังเคราะห์การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
   

กลุม่วิชาที ่3 : หลกัคดิและเครือ่งมอืการบรหิารสมยัใหมเ่พือ่การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล (39 ชั่วโมง) 
จ. 1 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. การเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่เพ่ือการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

 13.00 – 16.00 น. ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหารมืออาชีพ  
อ. 2 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการท างานในทศวรรษ 2020  

 13.00 – 16.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 6 
   

จ. 8 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. การคิดเชิงกลยุทธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 13.00 – 16.00 น. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

อ. 9 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. การสร้างและบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
 13.00 – 16.00 น. ชี้แจงดูงานต่างจังหวัด + การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 7  
   

วนัพฤหสับด ี18 – อาทติย ์21 ต.ค. 61 ศกึษาดงูานในประเทศ 4 วนั (18 ชัว่โมง) 



 

วันที ่ เวลา หัวขอ้ 
จ. 29 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 7 

 13.00 – 16.00 น. ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน + การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 8  

อ. 30 ต.ค. 61 09.00 – 12.00 น. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 13.00 – 16.00 น. การสื่อสารสาธารณะ   

   

จ. 5 พ.ย. 61 09.00 – 12.00 น. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 13.00 – 16.00 น. การงบประมาณส าหรับผู้บริหาร 

อ. 6 พ.ย. 61 09.00 – 12.00 น. การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 13.00 – 16.00 น. การบริหารงานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจ้าง 

   

จ. 12 พ.ย. 61 09.00 – 12.00 น. โต้วาที : แนวทางการประยุกต์ใช้หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

 13.00 – 16.00 น. ถอดบทเรียน 

อ. 13 พ.ย. 61 09.00 – 12.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 9  

 13.00 – 16.00 น. การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 10 

  ** สิน้สดุการเรยีนการสอนในชัน้เรียน** 

การปจัฉมินเิทศ (12 ชัว่โมง) 
ศ. 14 – อา. 16 

ธ.ค. 61 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม (ต่างจังหวัด) 

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


