
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน  
รุ่น 1 

หลักสูตรวุฒบิัตรกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ ห้องสุโขทัยธรรมรำชำ (อำคำรจอดรถ) ชั้น 5 สถำบันพระปกเกล้ำ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม. 

 

เวลำ หัวข้อวิชำ วิทยำกร 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก  (เฉพาะวันแรก)   
09.00-09.30 น. แนะน าหลักสูตรและแนวทางในการศึกษาอบรม  นายภควัต อัจฉริยปัญญา 
09.30-12.00 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรมและ 

บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
บริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต” 

 ศ.วุฒิสาร ตันไชย 

13.00-16.00 น. สัมมนา “ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อบริบทในพื้นท่ี” 

 รศ.ตระกูล มีชัย 

 รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 
16.30-19.30 น. การพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 

(Workshop) 
 อาจารย์สทาศัย พงศ์หิรัญ   

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า 
วันอังคำรที่ 5 กุมภำพันธ ์2562 
09.00-12.00 น. ผู้น าท้องถิ่นชนะสิบทิศ  ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 
13.00-16.00 น. แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 
วันพุธที่ 6 กมุภำพันธ์ 2562 
09.00-12.00 น. การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีแบบมืออาชีพ  ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
13.00-16.00 น. การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 
วันพฤหัสบดีที ่7 กมุภำพันธ์ 2562 
09.00-12.00 น. กฎหมายป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 อาจารย์ทินกร เขมะวิชานุรัตน์ 

13.00-16.00 น. กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
 

 อาจารย์อนุชา ฮุนสวัสดิกุล 



วันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 
09.00-16.00 น.  แบ่งสายท่ี 1 ศึกษาดูงาน ณ  เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 

09.00-16.00 น.  แบ่งสายท่ี 2 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
วันเสำร์ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562 
08.30-09.00 น. สัมมนารางวัลพระปกเกล้า : การประเมินรางวัล 

ตัวชี้วัด หลักเกณฑแ์ละประเภทรางวัล 
 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 

09.00-16.00 น. คลินิกเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็น
เลิศ (แบ่ง 4 กลุ่ม 4 ห้อง) 

 รศ.ตระกูล มีชัย   

 รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 

 ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  
วันอำทิตย์ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2562 
09.00-12.00 น. รูปแบบเทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

13.00-16.00 น. สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่น  อาจารย์มณเฑียร เจริญผล 
 

 

**ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงวิทยำกรและห้องเรียน ได้ตำมควำมเหมำะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเรียนกำรสอน 
รุ่น 2 

หลักสูตรวุฒบิัตรกำรพัฒนำควำมสำมำรถผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ ห้องสุโขทัยธรรมรำชำ (อำคำรจอดรถ) ชั้น 5 สถำบันพระปกเกล้ำ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม. 

 

เวลำ หัวข้อวิชำ วิทยำกร 

วันจันทร์ที่ 18 มีนำคม 2562 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก  (เฉพาะวันแรก)   
09.00-09.30 น. แนะน าหลักสูตรและแนวทางในการศึกษาอบรม  นายภควัต อัจฉริยปัญญา 
09.30-12.00 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรมและ 

บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
บริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต” 

 ศ.วุฒิสาร ตันไชย 

13.00-16.00 น. สัมมนา “ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อบริบทในพื้นท่ี” 

 รศ.ตระกูล มีชัย 

 รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 
16.30-19.30 น. การพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 

(Workshop) 
 อาจารย์สทาศัย พงศ์หิรัญ   

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า 
วันอังคำรที่ 19 มีนำคม 2562 
09.00-12.00 น. ผู้น าท้องถิ่นชนะสิบทิศ  ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 
13.00-16.00 น. แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 
วันพุธที่ 20 มีนำคม 2562 
09.00-12.00 น. การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีแบบมืออาชีพ  ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
13.00-16.00 น. การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 
วันพฤหัสบดีที ่21 มีนำคม 2562 
09.00-12.00 น. กฎหมายป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 อาจารย์ทินกร เขมะวิชานุรัตน์ 

13.00-16.00 น. กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
 

 อาจารย์อนุชา ฮุนสวัสดิกุล 



วันศุกร์ที่ 22 มีนำคม 2562 
09.00-16.00 น.  แบ่งสายท่ี 1 ศึกษาดูงาน ณ  เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 

09.00-16.00 น.  แบ่งสายท่ี 2 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
วันเสำร์ที่ 23 มีนำคม 2562 
08.30-09.00 น. สัมมนารางวัลพระปกเกล้า : การประเมินรางวัล 

ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์และประเภทรางวัล 
 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 

09.00-16.00 น. คลินิกเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็น
เลิศ (แบ่ง 4 กลุ่ม 4 ห้อง) 

 รศ.ตระกูล มีชัย   

 รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 

 ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  
วันอำทิตย์ที่ 24 มีนำคม 2562 
09.00-12.00 น. รูปแบบเทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

13.00-16.00 น. สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่น  อาจารย์มณเฑียร เจริญผล 
 

 

**ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงวิทยำกรและห้องเรียน ได้ตำมควำมเหมำะสม** 

 

 


