
โครงการฝกึอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้างเครือขา่ยขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6  

 
1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลนเดช และพระบรมวงศ์ มีพระราชด าริเกี่ยวกับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผ่านการน้อมน าไปปฏิบัติทั้งโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้น พระราชด าริของพระองค์ยังเป็นองค์ความรู้
ที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง ประยุกต์ใช้หลักวิชาการ หลักประสบการณ์ และหลักภูมิ
สังคมเข้าด้วยกัน  อาทิ หลักการทรงงาน ทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  ความรู้เหล่านี้มีอยู่เป็น
จ านวนมากที่อยู่ในรูปของประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชด าริหรือที่น้อมน าเอา
พระราชด าริไปประยุกต์ใช้  ซึ่งได้มีความพยายามจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ที่จะดึงเอาความรู้ในตัวบุคคลเหล่านี้
ออกมาบริหารจัดการเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังเช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดประกวดเพ่ือหาตัวแบบในแต่ละด้าน หรือการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้การพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ หรือศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 1.2 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้รับการน้อมน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาล 
ทุกรัฐบาลได้ให้ความส าคัญจัดสรรงบประมาณให้แก่การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการหลวง
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมพูนขึ้น อีกทั้งรัฐบาลซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557-2560  ซึ่งครอบคลุม
การพัฒนาประเทศทุกด้านโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยส านักงาน กปร.เป็นหนึ่งในเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ในภาคการเกษตรและชนบท   อีกทั้งการน้อมน ามาใช้และการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องนี้
ยังสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของรัฐและรัฐบาลที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมายาวนาน 
 1.3 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอันมีเป้าหมายที่ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพ่ือพิทักษ์ รักษา 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดรับเจตนารมณ์แห่งรัฐ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล  ส านักงาน กปร. จึงก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของส านักงาน กปร.   
ตลอดจนแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พ.ศ.  2560 – 2564) มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงกลยุทธ์หนึ่งหนึ่งที่จะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ ด้วยการจัดฝึกอบรมบุคลากรผู้เป็น
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าเสนอความรู้ ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัฒนา ตามแนวพระราชด าริและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการด า เนินการ จึงได้
ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและ
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ และความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. พ.ศ. 2557 – 2560 
  

3. เนื้อหาหลักสูตร 
  ด าเนินการฝึกอบรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ  ทัศนคติ ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเครือข่ายและการจัดการความรู้ บริบท
แวดล้อมที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน กปร.และความเชื่อมโยงกับนโยบายและระบบแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 23 วัน แบ่งเป็น 
  1) ฝึกอบรมในชั้นเรียน 11 วัน  
  2) ดูงานในประเทศ 12 วัน  
 
4. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  50 คน ประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ  
  2) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  
  3) ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานในสังกัดองค์กรอิสระของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าตาม 1) 
  4) ข้าราชการทหารหรือต ารวจ ซึ่งครองยศไม่ต่ ากว่าพันโทข้ึนไป 
  5) บุคลากรในภาคส่วนอ่ืนเช่น พนักงานบริษัทเอกชน องค์กร มูลนิธิที่ไม่แสวงก าไร หรือประชาชน ต้อง
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  
  6) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4)  ต้องมีอายุไม่เกิน 53 ปี ในวันเปิดการฝึกอบรม 
  7) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) จะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ หรือการเผยแพร่ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริหรือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
  ทั้งนี้ ส านักงาน กปร. สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นี้ได้เป็นราย
กรณีเพ่ือประโยชน์ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

5. วิธีการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมและระยะเวลา 
  5.1 วิธีการอบรม การบรรยาย  การสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
  5.2 สถานที่ฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  5.3 ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2560 รวม 23 วัน (อบรมสัปดาห์ละ 
3 วันเป็นส่วนใหญ่) 



- 3 - 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1) สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเทิดทูน และมีเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย 
    2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจที่ชัดเจน
อย่างเป็นองค์รวมในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลของการน าไป
ประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนและนโยบายในระดับต่าง ๆ 
    3) ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
   4) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน กปร. การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริต่าง ๆ และการเผยแพร่ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
  
7. เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
  1) มีเวลาเข้าอบรมและศึกษาดูงานในประเทศตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (18 วันครึ่ง) 
  2) น าเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชด าริตามที่หลักสูตรก าหนด (เช่น 
การเล่าประสบการณ์หน้าชั้นเรียน) 
  3) กลุ่มที่สังกัดส่งรายงานการศึกษาของกลุ่ม หรือน าเสนอผลงานของกลุ่มตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก าหนด 
  4) ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 
8. การประเมินผลและการติดตามผล 
  1) ผู้ส าเร็จการอบรมตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
  2) ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ระดับในแต่ละหมวดการ
ฝึกอบรมเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม 
  3) ผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เทคนิควิธีการฝึกอบรม และ
การบริหารจัดการฝึกอบรม ในระดับมากข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และระดับปานกลางขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  4) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  5) ผู้ส าเร็จการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้น าความรู้ ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายไปใช้
ประโยชน์ในงานของตนอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจะมีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม 
 
9. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  9.1 ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
  9.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  9.3 ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ผู้เสนอโครงการ 
   
 

(นายภัททะพงศ์  เทียนศรี) 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
11.ความเห็นของผู้อ านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

(นายสุวิทย ์ ดลุยะนันท์) 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 

 
12. ความคิดเห็นของที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

(นายสมบรูณ ์ วงค์กาด) 
 
13. ค าสั่งเลขาธิการ กปร. 

อนุมัต ิ
 ไม่อนุมัต ิ

 
 

  (หม่อมหลวงจิรพันธุ ์ ทววีงศ์) 


