
 

      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 



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

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 
  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ก าหนดการบรรยาย หัวข้อวิชาและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


