
 
  

ที่  กร ๐๐๐๗/๓๖๓                                               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ 
                              เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
                       ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ์๓๖ ถนนอรุณอมรินทร ์
                                         แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

   ๗   กมุภำพันธ์  2566 

เรื่อง   แจ้งผลกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนกับริหำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด ำร ิ(นบร.) รุ่นที ่๑1 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. ส ำเนำประกำศรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรม 
๒. ก ำหนดกำรวันเปิดกำรศึกษำอบรม 
๓. ค ำแนะน ำในกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม 

  ๔. แบบตอบรับเข้ำรับกำรศึกษำอบรม 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ส ำนักงำน กปร.) ก ำหนดจัดโครงกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.)       
รุ่นที่ ๑1 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 22 เมษำยน 2566 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีถึงวันเสำร์) ณ ส ำนักงำน กปร. 
และสถำนที่ในต่ำงจังหวัด นั้น 

บัดนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม จ ำนวน ๕๓ คน โดยมี
รำยชื่อตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ในกำรนี้ ขอให้ผู้ที่มีรำยชื่อเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม 
ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหนุมำน 1 ส ำนักงำน กปร. (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒)  
โดยให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓) อย่ำงเคร่งครัด 
ทั้งนี้  ขอให้แจ้งตอบรับกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรดังกล่ำวตำมรำยละเอียดในสิ่งที่ส่งมำด้วย ๔ และส่งให้
ส ำนักงำน กปร. ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๕๑ หรือ E-mail personnel.g@rdpb.go.th ภำยในวันที่ 9 
กุมภำพันธ์ 2566 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุญำตให้บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ได้รับกำร
คัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมและเดินทำงไปศึกษำดูงำนในประเทศตำมที่หลักสูตรก ำหนดด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                                                           (นำยปวัตร์  นวะมะรัตน)  
                      เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๖ – ๑๐๘,  
๐ ๒๔๔๗ ๘๕๕๐ โทรสำร  ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๕๑ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@rdpb.go.th 
 
 



 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ ๑1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

-------------------------- 
 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          
(ส านักงาน กปร.) ก าหนดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ ๑1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 น้ัน 

 บัดน้ี ส านักงาน กปร. ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ ๑1 จ านวน ๕๓ ราย ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี ้
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน  
 

ประกาศ  ณ วนัที่   ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 

   (นายปวัตร์ นวะมะรัตน) 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

พิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.) รุ่นท่ี ๑๑ 
วันพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  

ณ ห้องประชุมหนุมำน ๑ ชั้น ๑ อำคำรส ำนักงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  แนะน าหลักสตูรโดย ดร.วิชัย  รูปข าดี 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  การสอบวัดความรู ้ 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๓๕ น.  นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี ประธาน เข้านั่งในห้องประชุม 
๑๐.๓๕ - ๑๐.๔๐ น.  พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนั่งบนเวที 
๑๐.๔๐ - ๑๐.๔๕ น.  รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน 
๑๐.๔๕ - ๑๐.๕๐ น.  ประธานกล่าวเปิดการอบรม 
๑๐.๕๐ - ๑๑.๕๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบกำรณ์กำรสนองพระรำชด ำริเพื่อประโยชน ์

                 สุขของประชำชน” โดย นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี   
  เลขาธิการ กปร. มอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน 

๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐ น.  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (ประธาน แขกผู้มีเกียรต ิวิทยากร และผู้เข้ารับ 
                                          การศึกษาอบรม) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ โดยวิทยากร อ.สุพัฒน์  สังข์สายศริกิุล 

 
 

--------------------------------------- 

 
 

หมำยเหตุ : การแต่งกาย  
๑. ข้าราชการพลเรือน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  
๒. ข้าราชการทหารหรือต ารวจ แต่งกายด้วยเครื่องแบบของต้นสังกัดแขนยาว 
๓. นอกเหนือจากข้อ ๑. และ ๒. แต่งกายด้วยชุดสูทสากล   

 



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด
1 นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ กระทรวงมหาดไทย
2 นายศานติ ภักดีค า รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
3 นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 นายสาธิต ปานข า สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์

5 นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

6 นายนเรศ ชมบุญ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน  า

7 นางพิศมัย  อรรถธรรมสุนทร ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8 นายภักดี  จันทร์เกษ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝน
หลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

9 นางสาวพรรณี ค าภีระ นักวิชาการคลังเช่ียวชาญ กรมบัญชีกลาง
10 พันเอก (พิเศษ)อัครวัฒน์ เจริญราช ผู้อ านวยการกองกิจการพัฒนา                      

ส านักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กองทัพบก

11 นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์
12 นางสาววิไลพร น้อยบุรี ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ
กรมพัฒนาท่ีดิน

13 นางสาววิเรขา ไตรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ

14 นายสรนันท์ จ าปาศรี นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้
15 นายวรมัน วงศ์อารยธรรม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้

16 นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

กรมวิชาการเกษตร

17 นางขวัญใจ  น้อยนารายณ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
18 นายพิรส  บุญชุม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

19 นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์ นิติกรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
20 นางสาวจารุณี  จรรยาลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน  าบาดาล

21 นางสาววิทิดา ศิวะเกื อ นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

22 นายประพัฒน์ กอสวัสด์ิพัฒน์ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กรมประมง

23 นายสุระวุธ  จันทร์งาม ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานท้องท่ี

กรมการปกครอง

24 นายธนศักด์ิ  วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร
25 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ น ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน        
  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

26 พ.ต.อ.สรนันท์  ม่วงศรีพิทักษ์ รองผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย              
  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

27 นางสาวนิโลบล สุจสินธ์ุ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน             
  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.) รุ่นท่ี 11



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด
28 นางสาววรภาดา สุวรรณลพ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื นท่ี                          

 ห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้           
   อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

29 นายปฏิวุฒิ บุญเรือง หัวหน้างานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง               
   อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

30 นางพรรณิยา บิณษรี ผู้อ านวยการประสานงานโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา
31 นายณัฐพล เจริญสุข ผู้อ านวยการประสานงานโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา
32 นายคเชนทร์ เขียวใบงาม ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
33 นายธานินทร์ เน่ืองทศเทศ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา กรมชลประทาน
34 นายธ ารงศักด์ิ นคราวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานตราด กรมชลประทาน
35 นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย กรมชลประทาน
36 นายสุรชัย สองสี ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง กรมชลประทาน
37 นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กรมชลประทาน
38 นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชีล่าง

และเซบายล่าง
กรมชลประทาน

39 นายวิเชียร  เหลืองอ่อน ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา        
 นฤบดินทรจินดา 

กรมชลประทาน

40 นายพงศ์กรณ์ ก าแหง ผู้อ านวยการโครงการส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางท่ี 6

กรมชลประทาน

41 นายสุนทร ค าศรีเมือง ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาห้วย
หลวง

กรมชลประทาน

42 นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่ยม กรมชลประทาน

43 ว่าท่ีร.ต.ชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน

44 นายสิงหา  ผจงกิจการ วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน
45 นายพีรพัฒน์ วรธรรม วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน
46 นายมีชัย   ปฏิยุทธ นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน
47 นายดุษฎี พรพระแก้ว วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน
48 นางสาวอุไรพร สวัสดิทัศน์ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
49 ดร.ไตรทศ ข าสุวรรณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
50 ว่าท่ีร้อยโทศักย์ชัย เพชรสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
51 นายสุทัศน์ ตั งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื นท่ี 2 ส านักงาน กปร.
52 นางสาวสุดารัตน์ คุสินธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มส่ือสารองค์กร ส านักงาน กปร.
53 นาวาอากาศเอก อาณัติ วัฒนา

นุสสรณ์
รองผู้อ านวยการกองกรรมวิธีข้อมูลและส่ือสาร/
สารสนเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย



 
 
 

ค าแนะน าในการเข้ารับการศกึษาอบรม 
หลกัสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ 11 

...................................................... 
๑. การเดินทางมาเข้ารับการศกึษาอบรม 

๑.๑  ที่ตั้งส านกังาน ซอยอรณุอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แผนที่ตามที่ www.rdpb.go.th 
       ๑.๒  กรุณาแลกบัตรประจ าตัวของท่านเป็นบัตรผ่านเข้าออกที่ป้อมยาม แจ้งต่อ รปภ. ว่ามาอบรม กรณี เดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว ส านักงาน กปร. จัดที่จอดรถไว้ ณ อาคารจอดรถ (รปภ.จะแนะน าว่าจอดที่ไหน)  และทางหลักสูตร
จะมีบัตรจอดรถเตรียมไว้ให้ กรณีมีคนขับรถให้จอดส่งหน้าอาคารได้เลย  
๒. พิธีเปิดการอบรม 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีการแนะน าหลักสูตร เวลา ๐๙.๐๐ น. และพิธีเปิดการศึกษาอบรมโดย 
นายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี เวลา ๑๐.๓๐ น. จึงขอให้มาลงทะเบียน เวลา ๐๘.30 – ๐9.00 น.  

     ๓. การแตง่กาย 
 ๓.๑  วันเปิดการฝึกอบรม 
  (๑) ข้าราชการพลเรือน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  

(๒) ข้าราชการทหารหรือต ารวจ แต่งกายด้วยเครื่องแบบของต้นสังกัดแขนยาว 
(๓) นอกเหนือจากข้อ (๑) และ (๒) แต่งกายด้วยชุดสูทสากล   

 ๓.๒  วันอบรมปกติ การแต่งกายสุภาพ 
 ๓.๓  วันศึกษาดูงาน การแต่งกายเสื้อโปโลหรือเสื้อเชิ้ต กางเกงสุภาพ รองเท้าคัทชูหรือผ้าใบ  

     ๔. สิ่งที่ตอ้งน ามาในวนัลงทะเบยีน (วนัเปิดการอบรม)  
 หนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม โดยระบุข้อความว่าอนุญาตหรืออนุมัติให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าอบรมได้ตลอด 
หลักสูตร รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน เช่น หัวหน้า
ส่วนราชการหรือ ผู้ปฏิบัติราชการแทนซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน (กรณีน ามาไม่ทันวันลงทะเบียนอย่างช้าต้องไม่เกินสัปดาห์ที่สอง
ของการอบรม) 
     ๕. เงื่อนไขการส าเร็จการศกึษา 
         ๕.๑  มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ หรือ 22 วัน ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องการลาอบรมใน 
วันใดให้ท าหนังสือลาต่ออาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร 
 ๕.๒  ส่งรายงานการศึกษาของกลุ่ม และท ากิจกรรมอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรก าหนด 
 ๕.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รบัประกาศนียบัตรและเข็มวทิยฐานะ 
     ๖. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 

 ๖.๑  การศึกษาอบรมภาคบรรยายที่ส านักงาน กปร. ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม และจัดอาหารกลางวัน
เลี้ยง ๑ มื้อ ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมจึงอาจเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน ๒ ใน ๓) ได้ตามสิทธิและตามที่ต้นสังกัดจะพิจารณา โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

 ๖.๒ การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ส านักงาน กปร. ออกค่าพาหนะในการเดินทางจากส านักงาน 
กปร.ไป-กลับ สถานที่ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และค่าที่พักระหว่างศึกษาดูงาน ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมจึงอาจเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ (จากบ้านพักไปส านักงาน กปร./สนามบิน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ ยง ในวันก่อน
เดินทางไปศึกษาดูงาน) ได้ตามสิทธิและตามที่ต้นสังกัดจะพิจารณา โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  
       
 
 
 
 
 

http://www.rdpb.go.th/


 
 

แบบตอบรบัการยืนยันเข้ารบัการศึกษาอบรม  
หลักสูตรนกับริหารการพฒันาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ ๑1 

---------------------------------------- 
 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล ............................................................ 
๒. ต าแหน่ง........................................................................ 

 
๓. หน่วยงาน ..................................................................................โทรศัพท.์.......................................... 

ขอตอบรับการยืนยันที่จะเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
(นบร.) รุ่นที่ ๑1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2566 
  

๔. การเดินทางมาอบรม 
น ารถยนต์ส่วนตัวมา กรุณาระบุยี่ห้อ ............................ สี .................. ทะเบียน ................................ 
มารถสาธารณะ 
   

๕. การพกัคา้งแรม 
        ไป - กลับ 
                 พักค้างแรม 
                 มีโรงแรมที่พักแล้ว 
                 ขอให้ประสานโรงแรมที่พักให้ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของท่าน................................................. 
 

๖. ประเภทอาหารกลางวนั 
                 ปกต ิ
                 อาหารส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
                 อาหารมังสวิรัติ 
                 ลักษณะพิเศษอื่น ๆ เช่น  ไม่รับประทานเนื้อ  แพ้อาหารบางอย่าง ระบุ ............................................ 
 
 

ส านักงาน กปร. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน  และโปรดส่งแบบส ารวจนี้กลับทางโทรสารหมายเลข  
๐ ๒๔๔๗ ๘๕๕๑ หรือ E-mail personnel.g@rdpb.go.th ภายในวันที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

      ก ำหนดกำรศึกษำอบรม 
                  หลักสูตร “นักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ” (นบร.) รุ่นที่ ๑๑             

ระหว่ำงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ ์– ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๖   
ณ ห้องประชมุหนุมำน ๑ ชัน้ ๑  ส ำนักงำน กปร. ถนนอรุณอมรินทร ์กรุงเทพมหำนคร 

วัน เดือน ป ี ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สัปดำห์ที่ ๑ 

 
วันพุธที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ์

๒๕๖๖ 
- ลงทะเบียน (๐๘.๓๐น.) 

แนะน าหลักสูตร 
โดย อ.ดร.วชิัย รูปข ำด ี

- การสอบวัดความรู ้

พิธีเปิดการฝึกอบรม 
และบรรยายพิเศษ 

“ประสบการณ์การสนอง
พระราชด าริเพ่ือ
ประโยชน์สุขของ

ประชาชน” 
วิทยำกร 

นำยจรัลธำดำ กรรณสูต 
องคมนตรี 

 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์

วิทยำกร : ดร.บรรจบ ปิยมำตย ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ – วันศุกรท์ี่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๖ 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี 
โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ อ.ปลวกแดง หอเฉลิมพระเกียรติ จ.ระยอง 

และอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา (สวนทิวลิประยอง) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
(๒ วัน ๑ คืน) 

สัปดำห์ที่ ๒ 
วันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๖ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 

วิทยำกร รศ.ดร.จิรำย ุอศิรำงกูรฯ 

Thailand 4.0 
วิทยำกร ผศ.ดร.สิทธิ์ สนุทรำยุทธ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
วันศุกร์ที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์  

๒๕๖๖ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยใ์นราชวงศ์จักรี
กับการพฒันาประเทศ 

วิทยำกร ศ เกียรติคุณ ดร.วษิณุ เครอืงำม 
รองนายกรัฐมนตรี 

การบริหารโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
วิทยำกร 

เลขำธิกำร กปร. 

การหาประเด็นเพื่อเปน็
แนวทางในการจดัท าโครงการ

พัฒนา 
วิทยำกร 

อ.ดร.วิชัย รูปข ำดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ ๒๕  
กุมภาพันธ์  

๒๕๖๖ 

Design Thinking for Sufficiency economy 
วิทยำกร รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนวุศิน เจริญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สัปดำห์ที่ ๓ 
วันพุธที่ ๑ –  
วันเสาร์ที่ ๔ 

มีนาคม ๒๕๖๖ 
 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
โครงการอ่างเก็บน  ายางชุม อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชด าริ อ.เมือง จ.ชุมพร 

(๔ วัน ๓ คืน) 

สัปดำห์ที่ ๔ 
วันพฤหัสบดีที่  

๙ มีนาคม  
๒๕๖๖ 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยำกร : ดร.วนัฉัตร สุวรรณกิตต ิ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกจิโลกและของไทย 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยำกร รศ.ดร.สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน ์



วัน เดือน ปี ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 

วันศุกร์ที่ ๑๐
มีนาคม 
๒๕๖๖ 

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทการพัฒนาของโลกในอนาคต 

วิทยำกร อ.ดร.วิชัย รูปข ำด ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หลักภูมิสังคมกับการบูรณาการโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

วิทยำกร รศ.ดร.กัมปนำถ ภักดีกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษา เทคโนโลยี                                                           
นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันเสาร์ที่ ๑๑ 

มีนาคม 
๒๕๖๖ 

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักบริหาร 
วิทยำกร นำงสำวทวนิันท์ คงครำญ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

กระบวนการมีส่วนร่วมกับการเริ่มต้นโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ 

วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน 

สัปดำห์ที่ ๕ 
วันพฤหัสบดทีี่ 
๑๖ - วันเสารท์ี่

๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น  ามันเมล็ดคามีเลยีและน  ามันพชือื่น อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

โครงการพัฒนาแหล่งน  าจังหวัดเชียงราย  
โครงการพัฒนาพื นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

และศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
(๓ วัน ๒ คืน) 

สัปดำห์ที่ ๖ 
วันอังคารที่ ๒๑ -

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

ศึกษาดูงาน  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว (๔ วัน ๓ คืน) 
 

 
สัปดำห์ที่ ๗ 
วันพฤหัสบดทีี่ 
๓๐ มีนาคม 

๒๕๖๖ 

การบริหารการพัฒนาเพ่ือการก าหนดโครงการพัฒนา  
ที่สมดุลและยั่งยืน 

วิทยำกร รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศำนต์ โชตชิำครพันธุ ์
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การด าเนินการจัดท ารายงานกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม) 
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม 
 ๒๕๖๖ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกรวน 
วิทยำกร : ศ.ดร.วิสำขำ ภู่จนิดำ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เสวนาการน้อมน าการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
วิทยำกร  ตัวแทนจำก ๓ ภำคส่วน 

อ.ดร.วิชัย รูปข ำดี ผู้ด ำเนินกำรเสวนำ 

วันเสาร์ที่ ๑ 
เมษายน 

      ๒๕๖๖ 

การก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือความพอเพียง 
วิทยำกร รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกลุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร : จากการผลิตสูก่ารตลาด 
(ทฤษฎีใหม่ : การจัดการตลาดเพ่ือชุมชน) 

วิทยำกร นำยสุปรี เบ้ำสิงหส์วย 
กรรมการและที่ปรึกษา 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท 
สัปดำห์ที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 
เมษายน 
๒๕๖๖ 

ภูมิคุ้มกันประเทศไทย 
วิทยำกร นำยชัยวัฒน์ ชืน่โกสุม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในมุมมองของภาคเอกชน 

วิทยำกร  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วันศุกร์ที่ ๒๑ 
เมษายน 
๒๕๖๖ 

 

 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

การน าเสนอรายงานการศึกษาของกลุ่ม 
วิพำกษ์กำรน ำเสนอ โดย 

อ.ดร.วิชัย รูปข ำดี และ ผศ.ดร.จุฬำภรณ์ ขอบใจกลำง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วันเสาร์ที่ ๒๒ 
เมษายน  
๒๕๖๖ 

เสวนาแนวทางการบริหารการพฒันา เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ

โดย ผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นบร.๑๑  
อ.ดร.วิชยั รปูข ำดี ผู้ด ำเนินกำรเสวนำ 

การรายงานความคืบหน้า
โครงการพัฒนาของรุ่น การสอบวัดความรู ้

 
หมำยเหตุ 

 ลงทะเบียนทุกวัน ช่วงเช้า  เวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๒.๔๕ น. 
 ระหว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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