




โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ 10 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชด าริเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไว้อย่างมากมาย ครอบคลุม
ในทุกสาขาการพัฒนาและวิถีชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  เฉพาะพระราชด าริที่ได้ด าเนินการเป็นโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้น บัดนี้นับได้มากกว่า 4,000 โครงการ แนวพระราชด าริทั้งหลายนี้ เป็นการตกผลึกแห่ง
พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่ีทรงผสมผสานระหว่างหลักวิชา ประสบการณ์ และบริบทแวดล้อม เกิดเป็นหลักการ
ทรงงาน ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆ ที่วางรากฐานอยู่บนหลัก“ภูมิสังคม” อาทิ ทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน            
ฝายชะลอน้ า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งล้วนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับสรรเสริญ
และน้อมน าไปปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัย
ที่จะด าเนินพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา โดยพระราชทาน                   
พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพ่ือประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการประสานและด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นเวลาร่วม 40 ปี มีความเห็นว่าการขับเคลื่อนให้
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้น เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหลายอยู่
แล้ว แต่ยังเป็นไปในลักษณะที่เน้นภารกิจขององค์กรของตนหรือความถนัดของตนเป็นหลัก ดังนั้น หากมีช่องทางให้
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เหล่านี้ได้ร่วมรับรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในด้านต่างๆ หลักการ
ทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมอย่างครบถ้วน  รวมทั้งได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการอยู่  
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสองประการ ได้แก่ ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริ  
บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ต่อการสร้างสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและประเทศชาติ สมดังพระราชด าริที่พระราชทานในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ทีท่รงมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการท างานอย่าง
มีบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่ประชาชน  ความว่า 
 ...กรมกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน 
ประสานกัน...  ก็หมายถึงว่าที่ส าคัญปลายทางคือ  ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้
ประโยชน์... 
 ส านักงาน กปร. จึงได้ร่วมมือกับส านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม  
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  ส าหรับผู้บริหารสังกัดส านักงาน กปร. และภาคส่วนอ่ืนๆ ขึ้น  
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และสนองพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้สมดังพระปฐมบรมราชโองการ 
ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป  
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2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหลักท่ีเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าองค์กรในการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซ้ึง 
 4) เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
3. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรุ่นละ 60 คน  ดังนี้ 
 3.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาอบรม ดังนี้ 
  (1) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารต้น อ านวยการสูง เชี่ยวชาญ อ านวยการต้น
หรือช านาญการพิเศษ (ระดับช านาญการพิเศษต้องด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะงานอ านวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน) 
  (2) ข้าราชการทหารหรือต ารวจที่มีชั้นยศและรับอัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นพันเอก( พิเศษ) นาวาเอก
(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 
  (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานอ่ืนของรัฐต้องด ารงต าแหน่งเทียบได้กับต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนตามข้อ (1) 
  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล  มูลนิธิ หรือ
องค์กรไม่แสวงก าไร ผู้น าชุมชน สื่อมวลชน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งส านักงาน กปร. เชิญให้เข้าร่วม  
  3.2 บุคคลตามข้อ 3.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรี 
   (2) ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
   (3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชด าริหรือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4) อายุไม่เกิน 57 ปี   
  3.3 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จากส านักงาน กปร. ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากราชด าริ การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นตัวอย่างความส าเร็จในการน้อมน าหลักการทรงงาน และการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
  3.4 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  ส านักงาน กปร. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ือให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ตามจ านวนที่ก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของการศึกษาอบรมและความเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ส านักงาน กปร. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติแตกต่างจากที่ก าหนดเข้ารับการอบรมได้  
 
 
 



- 3 - 
4. การรับการสมัคร 
          1)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565*   
  2) หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้คัดเลือกและส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติฯ สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม  
  3) เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร 
   - รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป โดยติดในใบสมัคร  
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
5. วิธีการ สถานที่และระยะเวลาฝึกอบรม 
 1) วิธีการศึกษาอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศ  
และการปฏิบัติจริงโดยจัดท าโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่น  รวมถึงการน าเสนอโครงการดังกล่าว
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาอบรม  
 2) สถานทีศ่ึกษาอบรม 
   2.1 หลักสูตรที่เป็นการบรรยาย จ านวน 12 วัน ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ส านักงาน กปร. 
   2.2 สถานที่ศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 - 5 วัน      
 3) ระยะเวลาศึกษาอบรม*  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565 โดยปกติสัปดาห์ละ 3 วัน  
(วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ยกเว้นกรณีศึกษาดูงาน) รวม 23 วัน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน 12 วัน และศึกษาดูงาน 
ในประเทศ 11 วัน  
 ทั้งนี้ ก าหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
6. งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณของส านักงาน กปร. ปี 2565 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด ให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม  
เป็นต้น  
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนในฐานะสถาบันหลักที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 2) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการตลอดจนหลักการ
ทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับลึกซึ้งจนพร้อมที่จะน าไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3) มีผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อันเป็นการแสดงถึง
ศักยภาพในการแปลงผลจากการเข้ารับการอบรมไปสู่ภาคปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาตัวอย่างและรายงานการศึกษา
ของกลุ่ม เป็นต้น 
          4) มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของผู้บริหารในภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งแบบบูรณาการ 
 
 
*หมายเหตุ : ก าหนดการต่าง  ๆจะพิจารณา ก าหนดแน่นอน เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย 
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8. การประเมินผล 
 โครงการก าหนดเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของหลักสูตร ดังนี้ 
   1) ผู้ส าเร็จการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด 
   2) ผู้ส าเร็จการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ระดับ เมื่อเทียบ
กับก่อนการอบรม  
   3) ผู้ส าเร็จการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระดับ
ปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
   4) ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มการทดสอบ 
 

9. เงื่อนไขการส าเร็จการอบรม 
 1) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 20 วัน) 
จึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษา 
     2) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดท าโครงการพัฒนาตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ตกลงร่วมกันของรุ่นและจัดท ารายงาน
โครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นรูปเล่ม 
 3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดท ารายงานการศึกษาของกลุ่ม ภายในเวลาที่ผู้บริหารหลักสูตรก าหนด 

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



 
      กำหนดการศึกษาอบรม 

                  หลักสตูร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุนที่ ๑๐             
ระหวางวันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕   

ณ หองประชุม ๑๐๑ สำนักงาน กปร. ถนนอรุณอมรินทร กรุงเทพมหานคร 

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

สัปดาหท่ี ๑ 
 

วันพุธท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

 - ลงทะเบียน (๐๘.๓๐น.) 
   แนะนำหลักสูตร  

 โดย อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 

-  การสอบวัดความรู 

พิธีเปดการฝกอบรม และ
บรรยายพิเศษ “ประสบการณ
การสนองพระราชดำริเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน” 

วิทยากร 

นายจรัลธาดา กรรณสูต 
องคมนตรี 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ  

วิทยากร อาจารยสุพัฒน สังขสายศิริกุล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ 
- วันเสารท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  (๓ วัน ๒ คืน) 

 

สัปดาหท่ี ๒ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

 
การพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดำร ิ

วิทยากร รศ.ดร.จริายุ  อิศรางกูรฯ 

การบริหารโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเพ่ือ
ประโยชนสุขของ

ประชาชน 
วิทยากร เลขาธิการ 

กปร. 

การหาประเด็นเพ่ือเปน
แนวทางในการจัดทำโครงการ

พัฒนา 
วิทยากร อ.ดร.วิชัย  รูปขำดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วันศุกรท่ี ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

แนวโนมสถานการณเศรษฐกิจโลกและของไทย 
กับการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยากร รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในมุมมองของภาคเอกชน  

วิทยากร  นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร 
ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย 

วันเสารท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร 
วิทยากร นางสาวทวินันท  คงคราญ 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรและแผนปฏิรูป 

วิทยากร  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ 
อดีตเลขาธิการ สศช.  

สัปดาหท่ี ๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ - 

วันเสารท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
และศูนยบริการการพัฒนาไมดอกไมผลบานไร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง จ.เชียงใหม 

(๓ วัน ๒ คืน) 
 

สัปดาหท่ี ๔ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทการพัฒนาของโลกในอนาคต 

วิทยากร  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

เสวนาการนอมนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
วิทยากร  ตัวแทนจาก ๓ ภาคสวน 

ภาคการเกษตร(ทฤษฎีใหม)/ ภาคประชาชน/ ภาคธุรกิจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


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

 
วันศุกรท่ี ๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

การกำหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือความพอเพียง 
วิทยากร รศ.ดร.ไพโรจน  ภัทรนรากุล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หลักการทรงงานและการนอมนำมาปฏิบัต ิ
วิทยากร ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

เลขาธิการมลูนิธิชัยพัฒนา 

 
วันเสารท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ภูมิคุมกันประเทศไทย 
วิทยากร ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม  วัฒนชัย 

องคมนตรี 

ทฤษฎีใหมแบบครบวงจร : จากการผลิตสูการตลาด 
(ทฤษฎีใหม : การจัดการตลาดเพ่ือชุมชน) 

วิทยากร นายสุปรี เบาสิงหสวย 
กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

มูลนิธิเจริญโภคภณัฑพัฒนาชีวิตชนบท 
สัปดาหท่ี ๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกรวน 
วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ 

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
 วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. 

วันศุกรท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยใน 
ราชวงศจักรีกับการพัฒนาประเทศ 

วิทยากร ศ.เกียรติคณุ ดร.วิษณุ เครืองาม 

เดินทางไปพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 

รับฟงการบรรยายธรรมในหวัขอ 
ธรรมะสำหรับผูบรหิารเพ่ือสรางสมดุลในทุกมิติ 

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตโต) 

วันเสารท่ี ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

Thailand ๔.๐ 
วิทยากร รศ.ดร.เจษฎ โทณวณิก 

การนำเสนอรายงานการศึกษาของกลุม 
วิพากษการนำเสนอ โดย  

อ.ดร.วิชัย รูปขำดี และ ผศ.ดร.จฬุาภรณ ขอบใจกลาง 
  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร 

สัปดาหท่ี ๖ 
วันอังคารท่ี ๗  -วัน
เสารท่ี ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๕ 

ศึกษาดูงาน  ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา 
ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 

โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา 
ชมสกายวอรค ทะเลหมอกอัยเยอรเวง แลนมารคแหงใหมของ อ.เบตง จ.ยะลา 

(๕ วัน ๔ คืน) 
 

สัปดาหท่ี ๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

Design Thinking for Sufficiency economy 
วิทยากร รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วันศุกรท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เสวนาแนวทางการบริหารการพัฒนา เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ
โดย ผูเขารับการอบรมหลกัสูตร นบร.๑๐  
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี ผูดำเนินการเสวนา 

การสอบ 
วัดความรู 

 
 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ 10 

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565 
***************************** 

 
ก่อนเดินทางมาศึกษาอบรม 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม  
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรองก่อนการเดินทาง 
48 ชั่วโมง  
 * ให้ทุกท่านส่งหลักฐานในข้อ 1. และ 2. บันทึกในอัลบั้มในกลุ่มไลน์หลักสูตรก่อนวันเปิดการศึกษาอบรม   
(เจ้าหน้าที่จะจัดส่ง QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์หลักสูตรให้อีกครั้ง ภายหลังการแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม) 
 

วันเปิดการศึกษาอบรม และระหว่างการศึกษาอบรม 
 1. ส านักงาน กปร. จะจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนอีกครั้งในวันแรกของ
การอบรม ณ สถานที่อบรม และจะตรวจทุกสัปดาห์ในวันแรกของการอบรมสัปดาห์นั้น ๆ  
 2. ส านักงาน กปร. จะตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในจุดเข้าออกอาคาร หากพบว่ามีอุณหภูมิสูง
เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย จะท าการแจ้ง
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพ่ือประสานการรับตัวไปพบแพทย์ ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการ
เดินทาง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพ่ือเป็นการด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด  
 3. ส านักงาน กปร. จะจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพ่ิมมาตรการใช้แอปพลิเคชัน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก าหนด หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบาง
พ้ืนที่ได ้
 4. ส านักงาน กปร.จะจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณหน้าห้องอบรม ห้องรับประทานอาหาร หน้าลิฟท์ อย่าง
เพียงพอ และจัดให้มีการนั่งเว้นระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
 5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เพียงพอ เพ่ือสวมใส่ตลอดระยะเวลา
การอบรม หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่อบรม   
 6. การรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างที่ส านักงาน กปร. จะจัดเตรียมเป็นชุดแยกรายบุคคล 
 7. ในกรณีมีผู้ติดเชื้อ หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อและต้องรักษาตัวหรือกักตัวตามค าสั่งแพทย์ หรือ
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ในเบื้องต้นจะพิจารณาจัดการอบรมออนไลน์  
ให้โดยไม่ถือเป็นการขาดอบรม แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมรายนั้นด้วย 
 
มาตรการการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร  
 1. ต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบรับรองผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR (ไมเ่กิน 72 ชั่วโมง 
ก่อนการเดินทาง), ใบรับรองผลตรวจ Covid-19 แบบ Antigen test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง) , หลักฐาน
การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  
          2. ผู้เคยติดเชื้อ ไม่เกิน 90 วัน (ต้องแสดงใบรับรองแพทย์) 

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



รูปถ่าย  1 นิว้ 

 
                                                                                 

           
 

                     เลขที่ผู้สมัคร      
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) รุน่ที่ 10 

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถงึ 17 มิถนุายน 2565 
ณ อาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 เชิงสะพานพระราม 8  ถนนอรุณอมรินทร์ (ซอย 36) กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAME (Mr./Mrs./Miss) ............................................................................................................................. ...................... 
ต าแหน่ง (ภาษาไทย) .......................................................................................... ............................................................... 
ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................ ........................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................... 
ปัจจุบันอายุ ................ ปี …………… เดือน ศาสนา ............................. โรคประจ าตัว ........................ .............................  
ระดับการศึกษาสูงสุด ......................................... สาขาวิชา ...................................  สถาบัน ........................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ............ ถนน .............................. หมู่บ้าน ................................. แขวง/ต าบล …………………………………. 
เขต/อ าเภอ ............................................................ จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................  
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน) ........................................................ โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………........……. 
Email Address ……………………………………….............................………………………..  Fax ………………………………………… 

 
2. ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
       รับวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่..................................  รับวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่.................................. 
       รับวัคซีนเข็มที่ 3 วันที่..................................  รับวัคซีนเข็มที่ 4 วันที่..................................            
                                                                                                                                                                                                                    
3. ประวัติการรับราชการ /ประวัติการท างาน 
 เริ่มรับราชการเมื่อ .................................................. ต าแหน่ง/สังกัด ....................................... ........................................  
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ...................................................................... ระดับ.......................................................................                                                                      
    กรม/บริษัท/หน่วยงาน ........................................................................................................................................... ...........                                                                           
    อัตราเงินเดือน ................................... บาท  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ ....................................................  

    ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันเปิดการฝึกอบรม  ........................................... ปี ............................................... เดือน  
ที่ตั้งของหน่วยงานเลขที.่...............หมู่ที่ ............... ถนน .............................................แขวง/ต าบล…………………………….. 

  เขต/อ าเภอ ........................................................ จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์ ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างาน) ............................................................ โทรสาร ................................................................ 

(ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันที่เปิดการศึกษาอบรม 20 เมษายน 2565) 
 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   www.rdpb.go.th 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/
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4. ประสบการณ์/ความสนใจ 
 

    4.1 ประวัติการศึกษาอบรม/ดูงาน (โปรดระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลา และหน่วยงานที่จัดเฉพาะหลักสูตรที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้) 
............................................................................................................................. ................................................................... 
........................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................................... 
    4.2 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
     4.3 ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/เศรษฐกิจพอเพียง 
           □     ไม่มี แต่หน่วยงานมีแผนมอบหมายจะให้ปฏิบัติ ได้แก่.................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
           □     มี (โปรดระบุ โครงการ/กิจกรรมและบทบาทของท่าน).................................................................................. 
…………………………………………………….................………………………………………………………………………………………………….….. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
     4.4 เหตุผลที่ต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….….. 
   
5. ประเด็น/หัวข้อหลักสูตรที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ ………………………………………………………………….………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
6. ความรู้/ประสบการณ์/ความสามารถ ที่อาจน ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนในการอบรม …………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….….. 
7. โปรดระบุ ความคิดเห็น/ปณิธาน ของท่านต่อองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียงในแง่มุมของการน าไปใช้ประโยชน์ ................................................................... .................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
8.  ข้อเสนอโครงการพัฒนาตัวอย่างระหว่างการศึกษา 1 โครงการ (เป็นโครงการที่ผู้เข้าอบรมจะร่วมกันเลือกจาก 
    โครงการทีผู่้เข้าอบรมแต่ละคนเสนอมา เพ่ือน ามาจัดท าแผนและโครงการพัฒนาของรุ่น จ านวน 1 โครงการ)  
     ……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
     ……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………….. 
     .......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
     ……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………….. 
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ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร  “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
รุ่นที่ 10”  และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ตลอดหลักสูตรและ
ได้รับทราบและยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส านักงาน กปร. ก าหนดหรือจะก าหนดทุกประการ 

 
      ขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้ได้ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
                                                                                                (...............................................................) 
                                                                                     ต าแหน่ง ................................................................. 
                                                                                           วันที่ ..............................................................  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค ารับรองและยินยอมอนุญาตของผู้บังคับบัญชา 
 
ข้าพเจ้า .......................................................... ....................... ต าแหน่ง .................................................................................  
กรม …………………………………………………………………………… กระทรวง .................................................................................  
ขอรับรองว่าข้อมูลผู้สมัครที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนด และยินยอม
อนุญาตให้ ...............................................................................ต าแหน่ง ............................ ...................................................... 
กรม......................................................................................... กระทรวง ........................ ........................................................ 
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 10 ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในหลักสูตรทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
                                                                                                (...............................................................) 
                                                                                     ต าแหน่ง ................................................................. 
                                                                                           วันที่ ..............................................................  


