
 

 

 
 
 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม  
หลักสูตร "พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
ตำมแนวพระรำชด ำริและปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง" (พพร.)  รุ่นที่ 6 

ระหว่ำงวันที่ 24 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2560 
 

วันเดือนปี 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันพธุที่              
24 พฤษภำคม 

2560 
ลงทะเบียน 
08.30 น. 

 

พิธีเปิดกำรอบรมและบรรยำยพิเศษ 
“จอมปรำชญ์แห่งกำรพัฒนำ” 

โดย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แนะน ำหลักสูตร 
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

อำจำรย์อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล 
โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (มัธยม)  

 
วันพฤหัสบดี 25  
ถึงวันศุกรท์ี่ 26  

พฤษภำคม 2560 
กำรศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และโครงกำรพระรำชด ำริในพ้ืนทีจ่ังหวัดจันทบุรี  

 
วันพฤหัสบดีที่ 1
มิถุนำยน 2560 

 

ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน กปร. 
และกำรร่วมมือเป็นเครือข่ำยกับ
ภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เพ่ือบรรลุ

ยุทธศำสตร ์                      
วิทยำกร : เลขำธิกำร กปร. 

ส ำนักงำน กปร. กับกำรขับเคลือ่น
งำนพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ

ระดับนโยบำย  
วิทยำกร : รองเลขำธิกำร กปร. 

 
กำรสัมมนำบริหำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 1     

วิทยำกร : คณำจำรย์คณะครุศำสตร์ 
เพ่ือหำประเด็นและแนวโน้มของกำรท ำโครงกำรพัฒนำโดยควำมร่วมมือจำกผู้

เข้ำอบรม พพร. 6  

วันศุกร์ที่ 2
มิถุนำยน 2560 

กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยำกร : ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

70 ปี แห่งพระมหำกรุณำธิคุณ  
วิทยำกร : ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

 



 

 

วันเดือนปี 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

 
วันเสำร์ที่ 3

มิถุนำยน 2560 
 

เสวนำกำรบรหิำรจัดกำรองค์ควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำชองเศรษฐกิจพอเพียง 

(สป.กษ./สป.มท./สป.ศธ ผู้แทนส ำนักงำน กปร.) 

กำรสัมมนำบริหำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2                    
วิทยำกร : คณำจำรย์คณะครุศำสตร์ 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทำงและวำงแผนกำรศึกษำดูงำนร่วมกัน 

วันอังคำรที่ 6 –   
ศุกร์ที่ 9 มิถุนำยน 

2560 
ศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรหว้ยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และจังหวัดเสียมรำฐ ประเทศกัมพูชำ  

 
วันพฤหัสบดีที่  15
มิถุนำยน 2560 

 

กำรประยุกต์ใช้แนวทำงพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

วิทยำกร : ธ.ก.ส.  

กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเพ่ือควำมร่วมมือ 
วิทยำกร : รองศำสตรำจำรย์ ทองทิพภำ  วิริยะพันธุ์ 

 

วันศุกร์ที่  16 
มิถุนำยน 2560 

ศึกษำดูงำนโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ และ ศึกษำดูงำนนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

วันเสำร์ที่ 17 
มิถุนำยน 2560 

กำรสร้ำงสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่ำง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐำนควำมพอเพียง  

วิทยำกร :   
นำยแพทย์ประเวศ วะส ี

 

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และ
โอกำสในกำรขยำยผล  กำรพัฒนำ
ตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชำคม   
   วิทยำกร : อธิบดีกรมอำเซียน 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติกับกำรพัฒนำประเทศ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิทยำกร : เลขำธิกำร สศช. 

วันพฤหัสบดีที่  22
มิถุนำยน 2560 

ภูมิคุ้มกันประเทศไทย 
วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 

นำยแพทย์เกษม  วัฒนชัย 

กำรสัมมนำบริหำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 3                    
วิทยำกร : คณำจำรย์คณะครุศำสตร์ 

 

วันศุกร์ที่  23 
มิถุนำยน 2560 

สถำบันพระมหำกษัตริย์กับสังคมไทย  
 วิทยำกร : คุณลลิต ถนอมสิงห์ 

 
กำรน้อมน ำกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในภำคเอกชน  
วิทยำกร : ดร.วัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์                   

 



 

 

วันเดือนปี 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันเสำร์ที่ 24 
มิถุนำยน 2560 

ศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (มหำชน) จังหวัดปทุมธำนี 
 

วันอังคำรที ่27 – 
ศุกร์ที่ 30 

มิถุนำยน 2560 

ศึกษำดูงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และโครงกำรพระรำชด ำริในจังหวัดเชียงใหม ่ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13
กรกฎำคม 2560 

 

กำรสัมมนำบริหำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 4 
วิทยำกร : คณำจำรย์คณะครุศำสตร์ 

เศรษฐกิจพอเพียง : ทำงเลือกของเรำทำงรอดของโลก 
วิทยำกร : พระพรหมคุณำภรณ ์

วันศุกร์ที่ 14  
กรกฎำคม 2560 

สัมมนำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อประมวลควำมรู้ 
โดย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 

วันเสำร์ที่ 15 
กรกฎำคม 2560 

กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
บริบททฤษฎีกำรพัฒนำสำกล 
วิทยำกร : ดร.วิชัย  รูปข ำด ี

สื่อสำรมวลชนกับกำรเผยแพร่ศำสตร์
พระรำชำ 

วิทยำกร : ผศ.ดร.สภุำภรร์  ศรีด ี
 

กำรทดสอบหลังกำรฝึกอบรม 

 
 


