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ก ำหนดกำรพิธีเปิดกำรศึกษำและกำรอบรม 
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรกำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   

(People’s Audit) รุ่นที่ 26 
วันที่ 2-11 สิงหำคม 2565 

ณ สถำบันพระปกเกล้ำ กรุงเทพฯ และโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 
***************************** 

 
พิธีเปิดหลักสูตร ณ ห้องภูวนำทประชำธิปก ชั้น 5 ทิศตะวันตก อำคำรฝึกอบรม/อำคำคจอดรถ  
สถำบันพระปกเกล้ำ 
 
วันอังคำรที่ 2 สิงหำคม 2565 
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30-09.40 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ำสถำบันพระปกเกล้ำ 
09.40-09.45 น. กล่ำวรำยงำนกำรเปิดกำรศึกษำ 

โดย นำงสำวสุพรรณี งำมวุฒิกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร 
09.45-11.00 น. พิธีเปิดหลักสูตรและบรรยำยพิเศษ โดย ศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย 

เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ   
11.00-12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
12.30 น. ออกเดินทำงไปยังโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 
14.30 น. เดินทำงถึงโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท 
14.30-15.00 น. ลงทะเบียนรับกระเป๋ำอุปกรณ์ ณ ห้องแก้วกัลยำ และรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.00 - 16.00 น. แนะน ำวิทยำกรประจ ำหลักสูตร ถ่ำยรูปร่วมกัน 

กิจกรรมละลำยพฤติกรรมเพ่ือท ำควำมรู้จัก-ควำมคำดหวัง-แบ่งกลุ่ม 
16.00 – 18.00 น. อบรม เรื่อง รัฐธรรมนูญ ปี 2560 กับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน (People’s Audit)  โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
18.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

 
วันพุธที่ 3 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน สรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 09.30 น. อบรม เรื่อง หุ้นส่วนพลเมือง (PARTNERSHIPS) 

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
09.30 – 11.30 น. อบรม เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ 

 โดย  ผศ.ทศพล สมพงษ์ 
11.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง ประชาธิปไตยพหุนิยม 
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โดย ทพ.อุทัยวรรณ  กำญจนกำมล 
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. สรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 09.00 น. แนะน ำกิจกรรมกำรค้นหำควำมต้องกำรในกำรยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  

(แนะน ำกำรลงพ้ืนที่ภำคสนำม) โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
09.00 – 12.30 น. กำรค้นหำควำมต้องกำรในกำรยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  

(ลงพื้นที่ภำคสนำม) โดยคณะวิทยำกร 
12.30 – 13.00 น. เดินทำงถึงที่พักและพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 17.30 น. กำรค้นหำควำมต้องกำรในกำรยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  

(ประมวลผลข้อมูล, เตรียมน ำเสนอ) โดยคณะวิทยำกร 
17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 – 19.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
19.30 – 21.30 น. กำรค้นหำควำมต้องกำรในกำรยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  

(น ำเสนอผล) โดยคณะวิทยำกร 
21.30 น. รับประทำนข้ำวต้มรอบดึก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 
วันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และสรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Workshop) 

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และอำจำรย์สุธิดำ แสงเพชร 
12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 17.30 น. อบรม เรื่อง การค้นหาความต้องการในการยกระดับการให้บริการสาธารณะ  

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 – 19.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
19.30 – 20.30 น. อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการยกระดับการให้บริการฯ 

โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
19.30 – 21.30 น. อบรม เรื่อง การเข้าถึงชุมชนเชิงบวกและการท าแผนที่เดินดิน 

โดย ทพ.อุทัยวรรณ  กำญจนกำมล 
21.30 น. รับประทำนข้ำวต้มรอบดึก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
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13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 –  15.30 น. อบรม เรื่อง ธรรมนูญพลเมือง (Citizen Charter) 

โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ 
15.30 – 16.30 อบรม เรื่อง วิธีการถกปัญหาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ORID METHOD) 

โดย ทพ.อุทัยวรรณ  กำญจนกำมล 
16.30 – 17.30 อบรม เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศส าหรับ

ประเทศไทย (THAI–PUBLIC SERVICE EXCELLENCE PROGRAM (THAI–PSEP) 
โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ และอำจำรย์สุธิดำ แสงเพชร 

17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 น.  พักรับประทำนอำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

 
วันเสำร์ที่ 6 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 12.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

ส าหรับประเทศไทย (THAI – PUBLIC  SERVICE EXCELLENCE  PROGRAM 
(THAI – PSEP) โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ และอำจำรย์สุธิดำ แสงเพชร 

12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 15.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

ส าหรับประเทศไทย (THAI – PUBLIC  SERVICE EXCELLENCE  PROGRAM 
(THAI – PSEP) โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ และอำจำรย์สุธิดำ แสงเพชร 

15.30 – 17.30 น. อบรม เรื่อง นโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการนโยบาย 
โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และ ผศ.ทศพล  สมพงษ์ 

17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 – 19.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
19.30 – 21.30 น. อบรม เรื่อง ตัวแบบการบูรณาการและการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 

และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 โดย ดร.ถวิลวด ี ผศ.ทศพล  ผศ.ดร.วิรัติ  และดร.เลิศพร 

21.30 น. รับประทำนข้ำวต้มรอบดึก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 

วันอำทิตย์ที่ 7 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง การประชุมวางแผนปฏิบัติการ (ACTION PLANNING) 
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โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ และ อำจำรย์สุธิดำ  แสงเพชร 
12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร  โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การประชุมวางแผนปฏิบัติการ (ACTION PLANNING) 

 โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ และ อำจำรย์สุธิดำ  แสงเพชร 
17.30 – 18.30 น. กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและสรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง ประชาเสวนา (Citizen Dialogue and Deliberation)  

และซาโมน เซอเคิล (Samoan Circle Technic)  
12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 17.30 น. อบรม เรื่อง เทคนิคการประชุมค้นหาอนาคต (Future Search Conference : 

FSC) โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
17.30 – 18.30 น.  กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 – 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร 
19.30 – 21.30 น. อบรม เรื่อง เทคนิคการชื่นชมอย่างสร้างสรรค์ (APPRECIATION INFLUENCE 

CONTROL: AIC) โดย อำจำรย์สุธิดำ  แสงเพชร 
วันอังคำรที่ 9 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดกำรเรียน และกิจกรรมเข้ำสู่บทเรียน  

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง สุนทรียปรัศนี (APPRECIATIVE INQIURY)  

โดย ทพ.อุทัยวรรณ กำญจนกำมล และผศ.ดร.วิรัติ ปำนศิลำ 
12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 14.30 น. ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการสาธารณะ 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
14.30 – 15.30 น. อบรม เรื่อง การปรับใช้และการแพร่กระจายนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการยกระดับบริการสาธารณะ โดย ทพ.อุทัยวรรณ  กำญจนกำมล 
15.30 – 17.30 น. อบรม เรื่อง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม และกฎหมำยส ำคัญที่เก่ียวข้องกับกำรมีส่วน

ร่วม (มำตรำ 77 และพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวก) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 
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17.30 – 18.30 น.  กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

  
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน และสรุปเนื้อหำกำรอบรมและกิจกรรมสันทนำกำร 

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 10.30 น. อบรม เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียน 

โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ 
10.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

โดย ทพ.อุทัยวรรณ  กาญจนกามล 
12.30 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 14.30 น. อบรม เรื่อง การเตรียมกระบวนการและสร้างบรรยากาศ  

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ และ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
14.30 – 15.30 น.  กำรสอบ และพิธีปิด หลักสูตรกำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชน  
15.45 น. ออกเดินทำงจำกสถำนที่จัดกิจกรรม 
17.00 น. เดินทำงถึง สถำบันพระปกเกล้ำ (ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ  

ถ.แจ้งวัฒนะ) โดยสวัสดิภำพ 
 

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

วันพุธที่ 10 สิงหำคม 2565 
07.00 – 08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและ พิธีเปิดกำรเรียน และกิจกรรมเข้ำสู่บทเรียน  

โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
08.30 – 10.30 น. อบรม เรื่อง การเสริมพลังผู้บริหารเพื่อน าองค์กรสู่การบริการที่เป็นเลิศ  

และการจัดการความรู้เพ่ือการยกระดับการให้บริการ  โดย ผศ.ทศพล  สมพงษ์ 
10.30 – 12.30 น. อบรม เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม  

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และอำจำรย์สุธิดำ  แสงเพชร 
12.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน และกิจกรรมสันทนำกำร โดย ผศ.ดร.วิรัติ  ปำนศิลำ 
13.30 – 17.30 น. อบรม (ต่อ) เรื่อง การวางแผนสร้างการมีส่วนร่วม  

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และ อ.สุธิดำ  แสงเพชร 
17.30 – 18.30 น.  กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ 
18.30 – 22.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมแบบ “หรรษำวิชำกำร”  

(เฉลิมฉลองควำมส ำเร็จ) 
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*หมำยเหตุ    
1. รำยละเอียดกำรช ำระค่ำลงทะเบียนและอุปกรณ์เพิ่มเติมส ำหรับกำรอบรม  กรุณาศึกษาในเอกสารแนบ  
 -กรุณำช ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำอบรมภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2565 
 -กรณีไม่สำมำรถช ำระได้ตำมก ำหนดเวลำกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่หลักสูตร 
2. กำรแต่งกำย 
 2.1 พิธีเปิดกำรศึกษำ (วันที่ 2 สิงหำคม 2565) 
  ชำย : สูทด ำ/กรมท่ำของหน่วยงำนต้นสังกัดนักศึกษำ เสื้อตัวในสีขำว/สีสุภำพ เนคไทด์ กำงเกงผ้ำสีด ำ 
รองเท้ำหุ้มส้น  
 หญิง : สูทด ำ/กรมทำ่ ของหน่วยงำนต้นสังกัดนักศึกษำ เสื้อตัวในสีขำว/สีสุภำพ  กระโปรง/กำงเกงสีด ำ  
รองเท้ำหุ้มส้น 
 2.2 ระหว่ำงกำรศึกษำอบรม  (วันที่ 2-11 สิงหำคม 2565) 
 -ชุดล ำลองสุภำพ (เสื้อโปโล/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด  กำงเกงยีนส์ รองเท้ำหุ้มส้น)  
 -แนะน ำให้เตรียม Jacket ล ำลอง  เพื่อป้องกันอำกำศเย็นในห้องประชุม 
 -รองเท้ำผ้ำใบ แว่นกันแดด และหมวกส ำหรับกำรลงพื้นที่ในวันที่สำมของกำรอบรม   
3. แบบยืนยันเข้ำรับกำรศึกษำอบรม และรำยละเอียดเรื่องห้องพักและกำรเดินทำง 
 กรุณำกรอกแบบยืนยัน ผ่ำน Google Form ภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม 2565   
 3.1 กำรจัดห้องพัก 
  3.1.1 กรณีต้องกำรให้จัดห้องพักตำมควำมประสงค์ กรุณำระบุในแบบตอบรับ อำทิ 
  -นักศึกษำในหน่วยงำนเดียวกันประสงค์พักคู่กัน  
   -ประสงค์พักเดี่ยว  นักศึกษำช ำระส่วนต่ำงเพิ่มเติม จ ำนวน 5,400 บำท  (9 คืน)  
โดยสำมำรถช ำระเป็นเงินสดและขอใบเสร็จรับเงินกับโรงแรมท่ีพักได้โดยตรง 
  3.1.2 ทำงสถำบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดเป็นห้องพักคู่ตำมควำมเหมำะสม (10 วัน 9 คืน)  
ในกรณีที่ท่ำนมิได้ระบุคู่พัก 
 3.2 กำรเดินทำง 
  3.2.1 สถำบันจัดรถบัสรับส่ง ดังนี้ 
 -ขำไป : วันที่ 2 สิงหำคม 2565 ศูนย์รำชกำรฯ ถ.แจ้งวัฒนะ-ชลพฤกษ์รีสอร์ท  
 -ขำกลับ : วันที่ 11 สิงหำคม 2565 ชลพฤกษ์รีสอร์ท-ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ 
  3.2.2 นักศึกษำประสงค์เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัวกรุณำระบุในแบบฟอร์ม 
4. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร People’s Audit    
 4.1  ประสำนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร (กำรช ำระค่ำลงทะเบียน-กำรเดินทำง-ห้องพัก)   
 โทร.  02-141-9591 : จันทรำ     มือถือ : 089-450-4379 
  02-141-9583 : นฤมล    มือถือ : 086-770-5125 
  02-141-9522 : คมกฤช    มือถือ : 087-794-2166 
 4.2  ประสำนเรื่องรำยละเอียดหลักสูตร  (กำรเรียนกำรสอนที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท) 
 โทร.  02-141-9609 : วลัยพร    มือถือ : 084-008-3949 
   02-141- 9611: วิศิษฏ    มือถือ : 089-887-5877 
5. เวลำอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 


