
 
รายชื่อผูไ้ด้รบัการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพฒันบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 
1 นายธนะสิทธิ์ ศรีค าภา ส านักงานจังหวัดพิจิตร  

2 นางศิริพร ไชยชนะ การประปานครหลวง 

3 นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

4 นายภาสกร นันทพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

5 นายกันตภณ ยืนยาว โรงพยาบาลสายไหม 

6 นางอภิญญา ตันติรังสี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

8 นายสุวิทย์ อัจริยะเมต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

9 นางสาววรรณวิมล  สิทธิเดช ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

10 นางภัทรานิษฐ์  ศรีทับทิม กรมการจัดหางาน 

11 นางโสนน้อย  บุราเจริญ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

12 นางจินตนา เตียวติ ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย 

13 นางสาวสุดารัตน์  อนันทเสก ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

14 นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

15 นายสุรัตน์ นวลย่อง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

16 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีจันทรวิโรฒ ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

17 นางสาวรติกร  เวชชะ กรมการค้าภายใน 

18 นางสาวจิราพร  บุญชูวงศ ์ กรมคุมประพฤติ 

19 นางสาววัลลภา  สวัสดิกูล โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

20 นางสาวพิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

21 นายพงศ์ธสิษฐ์  ปิจนันท์ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

22 นายปรีชา  บูชาธรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย 

23 นายกัณฑ์พิพัฒน์   สมเจริญ ส านักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย 

24 นางสาวสุนิษฐา  เศรษฐีธร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
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25 นางศิริบูรณ์  สุขพัฒน์ธี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

26 นางวรรณา  ไกรกมล กรมท่าอากาศยาน 

27 นายธัชชัย  แก้ววารี ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

28 นางอ าไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

29 นางสาวราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

30 นางยุพิน  เลิศบุรุษ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

31 นางอรสา  ขาวเหมือนเดือน ส านักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก 

32 นางภาสิณี  สุวรรณเจริญ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

33 นายสมพงษ์  สุเมธาธิกุล กรมการขนส่งทางบก 

34 นางสาวสิริธร  ลิมปพยอม ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

35 นางสาวสุจิตรา  วงศ์อินอยู่ ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม 

36 นางสาวมนต์สินี  เห็นพร้อม ส านักงาน ป.ป.ง. 

37 นางสาวอทิรา โสตโยม กรมบัญชีกลาง 

38 นางเบญจวรรณ์  จันทร์ภูม ิ ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก 

39 นางสาวผานิต รัตสุข กรมควบคุมมลพิษ 

40 นายสุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์ ส านักงาน ก.พ.ร. 

41 นายวินัย  ตะปะสา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

42 นางสุธิดา สุวรรณรังษี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 

43 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

44 นางสาวอาชวินี  ไชยสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

45 นางพิมพ์ลภัทร  จเรสมบัติเจริญ ศาลอุทธรณ์ 

46 นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

47 นายเอกรินทร์  วรรณเวศ กรมราชทัณฑ์ 

48 นางสาวอมรรัตน์  ฉายแสง บริษัทเอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

49 นายชัยวัฒน ์ ไพนุพงศ์ บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

50 นางสาวกัลป์ปภัส  เตชะวิจิตวงษ์ชาด บริษัทไอเดียคอนเน็คท์ จ ากัด 
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หมายเหตุ :  ส าหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมข้างต้น ขอให้ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม และส่งเอกสาร
ที่ยังไม่ครบถ้วน มาที่ e-mail : supatra.a@nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม ๒๕๖2 
โดยสามารถน าเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันพุธที่ 23 มกราคม ๒๕๖2 ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีกทั้ง ขอให้ศึกษาค าชี้แจงอย่าง
ละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์) 
  ผู้อ านวยการหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง 
              21 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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ค ำช้ีแจง  
หลักสูตร “นักพัฒนบรหิำรศำสตร์ระดับกลำง” รุ่นที่ 4 
ระหว่ำงวันที่ 23 มกรำคม – วันที่ 1 มีนำคม 2562 

 
การเข้าชั้นเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร 
 - ก าหนดเวลาการฝึกอบรม 
  ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พัก/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  การฝึกอบรม 
    ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พัก/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  การฝึกอบรม 
 
 - การเข้ารับการฝึกอบรม 
  การเข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ก าหนด โดยมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
  ๑. ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลาเพ่ือความพร้อมเพรียง 
  ๒. ขอความร่วมมือเข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความสนใจต่อเนื้อหาวิชา เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้โดยการอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 
  ๓. ขอความร่วมมือในการนั่งฟังบรรยายในที่ที่จัดไว้ ไม่แยกตัวหรือจับกลุ่มนั่งท างานหลังห้องอบรม
ในระหว่างการฝึกอบรม 
  ๔. ระหว่างการอบรมกรุณาแต่งกายสุภาพทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
 - การใช้โทรศัพท์ในห้องฝึกอบรม 
  การใช้โทรศัพท์มือถือ โปรดตั้งสัญญาณเป็นระบบสั่น หรือตั้งสัญญาณเรียกให้เสียงเบาที่สุด และพูด
โทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพ่ือจะได้ไม่รบกวนวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน 
 
 - การขาดการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงชื่อในใบลงเวลาที่จัดเตรียมไว้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายในแต่ละวัน และ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาอยู่ในห้องอบรมในแต่ละคาบไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง จึงจะถือว่าเข้าร่วมฝึกอบรมใน
วิชานั้น  
  การขาดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องยื่นใบลาเพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีที่
หน่วยงานต้นสังกัดสอบถามและเป็นหลักฐานในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม  ทั้งนี้ จะไม่น าระยะเวลา
ในการลาดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นของระยะเวลาตามเกณฑ์การเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลา 



 

12/19/2018 หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๔ หน้า ๒ 
 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

 

 

เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมใน
ภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจะ
ถือว่าส าเร็จการฝึกอบรม สามารถรับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑.  ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมที่พัก และค่า
พาหนะของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) ส าหรับการอบรมใน กทม. 

๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
๔.  ค่าพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน 
๕.  ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถบัส รถตู้ หรือเครื่องบิน (ชั้นประหยัด)  ค่าท่ีพัก (ห้องคู่) หากต้องการพัก

เดี่ยวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเต็มจ านวน ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด ค่าอาหาร  อาหารว่าง  
ตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการในต่างจังหวัด 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาอบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ส าหรับการฝึกปฏิบัติการ ณ จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย  
  การเดินทาง : สถาบันได้จัดการเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยสถาบันจะจองตั๋วเครื่องบิน 

(ชั้นประหยัด) ไป – กลับ เป็นกลุ่ม และก าหนดวัน เวลาออกเดินทางพร้อมกัน กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์จะ
แยกเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบิน หรือจัดการ
เดินทางโดยพาหนะอ่ืน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง 

  ที่พัก : สถาบันจัดที่พักเป็นห้องคู่ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะพักเดี่ยว ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องแจ้งให้สถาบันทราบ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าที่พักท้ังหมดเอง 

 
การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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