
 
รายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพฒันบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 8 

ระหว่างวันพุธที่ 26 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 18 กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 
1 นายรัฐวิชญ ์ พาฉิมพลี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2 นางสาวศิริกานต์ คุสินธุ์ กรุงเทพมหานคร 

3 นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา กรมการปกครอง 

4 ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

5 นายรัตตนพล โตทิพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

6 นายพนม ดุงสูงเนิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

7 นายณัฐพงศ์ เลขวัต บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

8 นางสาวชเนตตี วงค์แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด 

9 นางสาวดาลัด รยะสวัสดิ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

10 นายวีระศักดิ์ เลิศสิทธิชัย ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

11 นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

12 นายพรมงคล ชิดชอบ กรมชลประทาน 

13 นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

14 นายปฤษฎี ไชยภักดี ส านักงานจังหวัดตรัง  

(ช่วยราชการส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม)  

15 นายอลงกรณ์ นุ่มน่วม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

16 นายเจริญโชค พรหมชุติมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

17 นายยศสมิทธิ กัลยาณพันธ์ บริษัท เอเจ อินเตอร์ ทราเวล จ ากัด 

18 พันต ารวจโท หญิงฐิชาลักษฐ์ ณรงค์วิทย์ รัฐสภา วุฒสิภา 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 

19 นายนวรัตน์ พรหมเทศ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัตฒนาฯ 

20 นางสาวกาญจนา วงเวียน ส านักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม 

21 นายจุติ ใคร่ครวญ ส านักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท 

22 นางสาวโพยมราษี ฤกษ์ส าราญ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

23 นายพัฒนา    พุดตาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

24 นายเอกพงษ์  ช่วงไชย กรมการท่องเที่ยว 

25 นางสาวส าพันธ์  ขุนราช กรมการท่องเที่ยว 

26 นายเอนกชัย ดกพฤกษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. 

27 นางสาวรัชญา  โสภณอภิกุล บริษัท ซีเวย์ มรานสปอร์ต 

28 นายสมิศ จิตต์บุญ บริษัท  เอส เอ็มพี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

29 นายอายุธพร บูรณะกุล Peoplespace Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

30 นายเกรียงไกร  จองเจตจรุงพร บริษัท รองเท้าไทย จ ากัด 

31 นางสาวนริศรา  หนูเงิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

32 นางสาววัชรารัศมิ์ ภิรมย์ภักดี ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

33 นายศตพล ใจสบาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

34 นางเครือฟ้า  บุญดวง ส านักการจราจรและขนส่ง 

35 นายวัขรพงษ์ จิโสะ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

36 นายชาติชาย เทพแฝง ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

37 นายณัฐโชค  เล็กมณี บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

38 นางณริกา ระย้าแก้ว ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัดหน่วยงาน 

39 นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

40 นายเอกชัย รัตนจันทร์ศิริ ส านักงาน ป.ป.ส. 

 
หมายเหตุ :  ส าหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมข้างต้น ขอให้น าเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันพุธที่ ๒6 

สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ อีกท้ัง ขอให้ศึกษาค าชี้แจงอย่างละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์) 
  ผู้อ านวยการหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง 
              14 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 



 

 

ค ำช้ีแจง  
หลักสูตร “นักพัฒนบรหิำรศำสตร์ระดับกลำง” รุ่นที่ 8 

ระหว่ำงวันพุธที่ 26 สงิหำคม – วันศุกร์ที่ 18 กันยำยน ๒๕๖๓ 
 
กำรเข้ำชั้นเรียนและปฏิบัติตำมระเบียบของหลักสูตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ดังนี้ 

1. สถาบันได้จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารภายในสถาบัน 
2. สถาบันได้จัดวางเจลล้างมือตามจุดต่างๆ  
3. สถาบันท าความสะอาดพ้ืนผิวห้องอบรมก่อนการอบรมทุกวัน 
4. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม 
5. สถาบันจัดที่นั่งภายในห้องอบรมตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 เมตร และ

ขอให้ผู้เข้าอบรมรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด  
 

 - ก ำหนดเวลำกำรฝึกอบรม 
  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 
 
 - กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  การเข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ก าหนด โดยมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 
  ๑. ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลาเพ่ือความพร้อมเพรียง 
  ๒. ขอความร่วมมือเข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความสนใจต่อเนื้อหาวิชา เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้โดยการอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 
  ๓. ขอความร่วมมือในการนั่งฟังบรรยายในที่ที่จัดไว้ ไม่แยกตัวหรือจับกลุ่มนั่งท างานหลังห้องอบรม
ในระหว่างการฝึกอบรม 
  ๔. ระหว่างการอบรมกรุณาแต่งกายสุภาพทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 
 
 



 

7/13/2020 หลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 8 หน้า ๒ 
 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

 

 

 
 - กำรใช้โทรศัพท์ในห้องฝึกอบรม 
  การใช้โทรศัพท์มือถือ โปรดตั้งสัญญาณเป็นระบบสั่น หรือตั้งสัญญาณเรียกให้เสียงเบาที่สุด และพูด
โทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพ่ือจะได้ไม่รบกวนวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน 
 
 - กำรขำดกำรฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงชื่อในใบลงเวลาที่จัดเตรียมไว้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายในแต่ละวัน และ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาอยู่ในห้องอบรมในแต่ละคาบไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง จึงจะถือว่าเข้าร่วมฝึกอบรมใน
วิชานั้น  
  การขาดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องยื่นใบลาเพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีที่
หน่วยงานต้นสังกัดสอบถามและเป็นหลักฐานในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม  ทั้งนี้ จะไม่น าระยะเวลา
ในการลาดังกล่าวมาเป็นข้อยกเว้นของระยะเวลาตามเกณฑ์การเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลา 
เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญำตให้ลำกำรอบรมใน
ภำคกำรศึกษำดูงำนและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร) ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงจะ
ถือว่าส าเร็จการฝึกอบรม สามารถรับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

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

๒.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน 
๓.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 

นอกเหนือจากข้อ ๑ – 3 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาอบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
กำรรับรองผลกำรฝึกอบรม 
 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญาตให้ลาการอบรมในภาคการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
และแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการส าเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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