




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ชวนัท ทองปานดี สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ธีรพงษ ชํานิ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบต. อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย ณฐกันต  พุทธิพัทธสกุล สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 นาย พีรพัฒน มุมออน สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

5 นาย อธิวัฒน วัฒนาอุดมชัย สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย ปยะชาติ สระบัว สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นาย ตะวัน สารสร สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 นาย ชนาธิป ภูเกิดพิมพ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ศิลา เมอืงขอนแกน ขอนแกน

9 นาย ณัฐพล ชัยชนะ สถาปนิก  ชํานาญการ ทต. มะขามเมืองใหม มะขาม จันทบุรี

10 นาย ตวงตาวัน กมุทโยธิน สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

11 นางสาว สุภาณัฐ ฉงทับ สถาปนิก  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

12 นางสาว กชพรรณ บั้นบูรณ สถาปนิก  ปฏิบัติการ พิเศษ เมอืงพัทยา บางละมุง ชลบุรี

13 วาที่รอยตรี นิมิต ตั้งเชียร สถาปนิก  ชํานาญการ พิเศษ เมอืงพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นาย วุฒิกร ชัยสิทธ์ิ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

15 นาย วันชัย มณีภาค สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

16 นางสาว อคัมยพักตร จักรพงศฐากุล สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

17 นางสาว กรวรรณ ปนทอง สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

18 นาย วงศพล กฤษนานุวัตร สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

19 นาย ไพศาล นรรัตน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

20 นาย ศักดิ์นิพนธ จัมปะโสม สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

21 นาย ณกรณ ทวีโชคบินมา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

22 นางสาว ธรณิศวร ยินดี สถาปนิก  ชํานาญการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

23 นาย ศราวุธ สัจจปยะนิจกุล สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

24 นาย ชาลี ชัยอนุพันธ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 นาย ประกิจ คําภิไหล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

26 นาย ยุทธพงศ หลาเต็น สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

27 นางสาว โยษิตา ไชยคง สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

28 นาย ณัฐรัฐ ใจบุญ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

หลักสูตร: สถาปนิก รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000001400001)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
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29 นางสาว วลัยลักษณ ศิลปราเมศวร สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

30 นาย เสถียร บริการจันทร สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

31 นางสาว ณทัญา ทองทิพย สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

32 นาง วัสนันท ประทุมวัลย ทองทรงกฤษณ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

33 นาย คฑาวุฒิ เพ่ิมกสิกรรม สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค

34 นางสาว ศริินันท ศริกิุล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

35 นาย เพชรบูรณ นอยคนดี สถาปนิก  ชํานาญการ ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

36 นางสาว วงพลอย ปาลภิบาล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

37 นาย ปรีชาวัฒน สมบูรณดี สถาปนิก  ชํานาญการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

38 วาที่รอยตรี ปรีชา ประกิจ สถาปนิก  ชํานาญการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

39 นางสาว ฐิศิรักน เชื้อเมืองพาน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

40 นาย เกียรติภูมิ ยะวังศรี สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

41 นาย ศุภฤกษ เอมโกษา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

42 นาย ธนธีรภัทร วงษไทย สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

43 นาย ชัยยศ จิตเอกวิโรจน สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

44 นางสาว ธัญภัคษณ สุวรรณสิริศักดิ์ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

45 นางสาว สาวิตรี ณ  หงษา สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภูมิ ทาวังผา นาน

46 นาย คมสัน เทพตา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. นาน เมืองนาน นาน

47 นาย วิชัย เพชรรัตนพันธุ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

48 นาย ทศพล จินดาพล สถาปนิก  ชํานาญการ อบต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา

49 นาย นฤดล บุญนํา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

50 นาย ณฤทธิ์ โอฬารพฤกษ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

51 นาย พีรพงษ ดับปากพิง สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

52 นาย ทนงศักดิ์ ม่ันคง สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

53 นาย ปสุพัฒน เกตุทา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

54 นางสาว ณฐัธิดา สมหมาย สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมอืงภูเก็ต ภูเก็ต

55 นาย ทินภัทร ไชยสงคราม สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมอืงภูเก็ต ภูเก็ต

56 นางสาว พิรุณ ไชยคําภา สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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57 นาย พิชชานนท รมยนุกูล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

58 นาย สันติพงศ พลสิทธิ์ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

59 นางสาว รุสนี โซะสะอิ สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

60 นางสาว กีรตยา เสียงประเสริฐ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

61 นาย วาณิช พลอยชุม สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

62 นางสาว ศภุรา เสาวัง สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

63 นางสาว ภาวินี ณ นาน สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

64 นาย นิกาญจน กันทะวงศ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ลอมแรด เถิน ลําปาง

65 นาย ธนพัฒน ขามสาม สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

66 นาย พิสุทธิ์ ขาววัฒน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

67 นาย จิรวัฒน จงรักษ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

68 นางสาว กัญญาวีร บุญปญญา สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

69 นาย เศกสรร ปูอุตรี สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

70 นาย ศรายุทธ แกวกลม สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

71 นาย สุริยา วัฒนาไชย สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ

72 นางสาว จุฑากาญจน จิณศริิ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ

73 นาย สุเมธ ผันผอน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

74 นาย รัฐกานต แรงจบ สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

75 นาย พิชญา  จันทรจะนะ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง บางกล่ํา สงขลา

76 นาย อดิศักดิ์ ภักดี สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมอืงสงขลา สงขลา

77 นาย นพพร นิจภู สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมอืงสงขลา สงขลา

78 นาย ชวนนท เกิดขุมทอง สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

79 นางสาว ซะกีนะฮ บูหัด สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

80 นางสาว รสคนธ ประทุมนพรัตน สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

81 นาย ธงชัย มณีรัตนพิพัฒน สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

82 นาย สมพร คํานึงคุณากร สถาปนิก  ชํานาญการ ทม. บานพรุ หาดใหญ สงขลา

83 นางสาว พลอยมณี สุวรรณรัตน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

84 นาย ศิวาวุธ แสงประดับ สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สถาปนิก รุนที่ 1 (รหัสหลักสูตร: 020000000001400001)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565

85 นาย วงศกร อุดมโภชน สถาปนิก  ชํานาญการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

86 นาย คชา วองมหาชัยกุล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

87 นาย ฤทธิไกร ชอนนาค สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

88 นาย อธิษฐ กําไร สถาปนิก  ชํานาญการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

89 นาย พงษศักดิ์ ศรฟีก สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

90 นางสาว ตรีทิพ หนูแดง สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

91 นาย ภูริวัฒน หลวงพนัง สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

92 นาย รวมพงศ เพชรพริ้ม สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

93 นาย อดิศักดิ์ ประดับสุข สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

94 นาย ปรเมษฐ เฝาทรัพย สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

95 นาย ทศพล วิชัย สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบต. หนองภัยศูนย เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

96 นางสาว ภนิตา รัตนรามา สถาปนิก  ชํานาญการ ทต. หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

97 นางสาว นววรรณ โพธิยา สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

98 นาย คณิตพงศ ศิริสุวรรณ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

99 นาย สิปปภาส บุตรพันธ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทน. อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

100 นาย ธีรวุฒิ ทองดี สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อุดรธานี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



Line กลุมอบรม สถาปนิก รุนที่ 1 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



หลักสูตรสถาปนิก (
**********************************

1.  หลักการและเหตผุล 

 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
บังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมก
หลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมพัฒนาใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน 
สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและ
ประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และพนักงานสวนทองถิ่น เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน พ
15 สิงหาคม 2561 กาํหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือ
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรม
สวนทองถิ่น ก.กลาง กําหนดวาเปนหลักสูตรภาคบังคับ

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการศึกษาวิจัย จัดทําและพัฒนาหลักสูตรประเภทตําแหนง
วิชาชีพสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง และกลุมตําแหนงสายงานชางตาง ๆ เพื่อใชในการจัดฝกอบร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะ และเพื่อรวมมือกันในการจัดโครงการ
ฝกอบรม สัมมนา หรือกจิกรรมพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารงานและการปฏิบัติงานใหกับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปน
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงได
จัดทําหลักสูตรสถาปนิกข้ึน เพื่อใชสําหรับฝกอบรมแ
ตําแหนงสถาปนิก ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพใน
การปฏิบตัิงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

โครงการฝกอบรม 
(ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 

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

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 
2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรสถาปนิก เปนหลักสูตรภาค

บังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนงสถาปนิกจะตองผานการฝกอบรม 
ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมพัฒนาใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูมีความรู  ทักษะ 
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง เปนผู ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและ
ประโยชนสขุของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ

เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 

กาํหนดใหขาราชการและพนกังานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือ
ตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน

วาเปนหลกัสูตรภาคบังคับ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ

วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการศึกษาวิจัย จัดทําและพัฒนาหลักสูตรประเภทตําแหนง
วิชาชีพสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง และกลุมตําแหนงสายงานชางตาง ๆ เพื่อใชในการจัดฝกอบร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะ และเพื่อรวมมือกันในการจัดโครงการ
ฝกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารงานและการปฏิบัติงานใหกับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตําแหนงตาง ๆ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดํารง
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพใน

การปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ได

 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
เปนหลักสูตรภาค

จะตองผานการฝกอบรม โดยมอบหมาย
ารปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํา

เปนผูมีความรู ทักษะ 
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและ
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการหรือ
. 2561 ลงวันที่ 

กาํหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารง
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่  18 

วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการศึกษาวิจัย จัดทําและพัฒนาหลักสูตรประเภทตําแหนง
วิชาชีพสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง และกลุมตําแหนงสายงานชางตาง ๆ เพื่อใชในการจัดฝกอบรมพัฒนา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะ และเพื่อรวมมือกันในการจัดโครงการ
ฝกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะในการบริหารงานและการปฏิบัติงานใหกับ

นตําแหนงตาง ๆ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ละพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดํารง

ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพใน
การปฏิบัติงาน มคุีณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ได
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3.  วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ - ระดับชํานาญการ 
 4.2 จํานวนกลุมเปาหมาย 80 – 100 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  20 วัน ดังนี้ 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน 1 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรยีน         จํานวน 14 วัน 
 - การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน 2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน 2 วัน 
 - พิธีปด                              จํานวน 1  วัน 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 26 วิชา 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสรมิ 

7 
1๗ 
3 

21 
60 
9 

รวม 26 90 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 7 วิชา 18 ชั่วโมง 
       คาํอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรู ความเขาใจ ทักษะพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
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๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาทของสถาปนิกและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
4) กฎหมายวาดวยสถาปนิกและความรูเรื่องสภาสถาปนิก     ๓ ชั่วโมง 
5) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
6) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   3 ชั่วโมง 
7) หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน      3 ชั่วโมง 

 
หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 1๗ วิชา 60 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการสรางองคความรู พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของสถาปนิก เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) กฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร       3 ชั่วโมง 
2) กฎหมายวาดวยผังเมือง        3 ชั่วโมง 
3) การออกแบบ เขียนแบบสถาปตยกรรม       3 ชั่วโมง 
4) การวางแผนและบริหารโครงการ       3 ชั่วโมง 
5) มาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม     3 ชั่วโมง 
6) หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสราง 
    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  3 ชั่วโมง 
7) การคาํนวณราคากลางงานกอสรางในระบบอิเล็กทรอนิกส     3 ชั่วโมง 
8) มาตรฐาน การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพอาคาร     ๓ ชั่วโมง 
9) การเขียนกอสรางอาคารดวยโปรแกรม ArchiCAD BIM Basic    6 ชั่วโมง 
10) การออกแบบ การวางระบบ และการตกแตงภายในอาคารดวยโปรแกรม Revit  6 ชั่วโมง 
11) การใชงานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางชิ้นงาน 3 มิติ   6 ชั่วโมง 

 12) อารยสถาปตย ตามหลัก Universal Design      3 ชั่วโมง 
 13) ขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบโครงการดานสถาปตยกรรม    3 ชั่วโมง 
 14) การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอนปรับปรุง     3 ชั่วโมง 
 15) ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
    และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)       3 ชั่วโมง 
16) การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 
๑๗) การคํานวณโครงสรางและการประมาณราคาทางสถาปตยกรรม    3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 3 วิชา 9 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจ 
ในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความ 
เปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่การปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
2) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
3) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
4) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
5) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
6) กระบวนการคดิเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
7) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
8) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
 
6.  การศกึษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 1 คืน 

 การออกแบบดานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบอาคาร 

 โครงการกอสรางทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมที่โดดเดน 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 หนวยงานหรือองคกรที่เปนตนแบบดานการสถาปตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรรม 

7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
 1) บรรยาย/การสัมมนา 
 2) การนาํอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
 3) กรณีศกึษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
 4) ถามตอบปญหา 
 5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ ๖0 คะแนน ประกอบดวย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การนาํเสนองานวิชาการ  
- การจัดทํารายงานกลุม 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรูกอนและหลังอบรม 
ภาคพฤติกรรม ๓0 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
- ระยะเวลาเขารวมการศกึษาอบรมในชั้นเรียน เขารวมการศึกษาดูงาน 
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  เกณฑการผานประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรับรองผลการฝกอบรม 

  ผูเขารบัการฝกอบรมจะตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และคะแนนรวมทั้ง
สองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน จึงจะเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกลาว ไดรับ 
ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศกึษาอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน และไดรับสิทธิในการประดับเข็ม
เครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเข็ม
เครื่ อ งหมาย วิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุ คลากรทอง ถ่ิน  กรมส ง เสริมการปกครองท องถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
 (2) การประเมินผลภายหลังการจัดโครงการฝกอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม                
มาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

10. หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมมือทางวิชาการในการจัดการ
ฝกอบรมรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

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

 



- ราง –  ตารางการศึกษาอบรม หลักสตูรสถาปนิก 

เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. 

 วัน

อาทิตย 
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รายงานตัว/ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 

วันจันทร ทดสอบ Pre-test การพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วันอังคาร 

การบริหารงานบุคคลและความกาวหนา

สิทธิประโยชนของขาราชการและพนักงาน

สวนทองถิ่น 

ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการ

และพนักงานสวนทองถ่ิน 

วันพุธ 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

สันทนาการเพื่อสงเสริมเครือขายและการ

ทํางานอยางสรางสรรค   

แนวทางการเบิกจาย

คาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการ คาใชจายในการ

ฝกอบรม และคาเชาบานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักคิดจิตอาสาและ

โครงการจิตอาสา

พระราชทาน 

วันพฤหัส 

ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัล

สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

 (Digital Literacy)  

การใชเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

วันศกุร 

 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

บทบาทของสถาปนิกกับภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

กฎหมายวาดวย

สถาปนิกและความรู

เรื่องสภาสถาปนิก 

มาตรฐานและ

จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพสถาปตยกรรม 

วันเสาร กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  กฎหมายวาดวยผังเมือง 

วันอาทิตย ศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง ศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง 
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เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. 

 วันจันทร  
การออกแบบ เขียนแบบทาง

สถาปตยกรรม 
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หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงาน

กอสราง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วันอังคาร 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

การเสริมสรางสมรรถนะรางกายและ

สุขภาพจิตเพ่ือการทํางานอยางสมดุล 

มาตรฐาน การ

ตรวจสอบและการ

ควบคุมคุณภาพ

อาคาร  

ความรูเรื่องการ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA)  

    และการ

ประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ (HIA) 

วันพุธ การเขียนกอสรางอาคารดวยโปรแกรม 

ArchiCAD BIM Basic  

การเขียนกอสรางอาคารดวยโปรแกรม 

ArchiCAD BIM Basic  

วันพฤหัส 
การออกแบบ การวางระบบ และการ

ตกแตงภายในอาคารดวยโปรแกรม Revit 

การออกแบบ การวางระบบ และการตกแตง

ภายในอาคารดวยโปรแกรม Revit 

วันศกุร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

วันเสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

วันอาทิตย 
การใชงานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือสรางชิ้นงาน 3 มิติ 

การใชงานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือสรางชิ้นงาน 3 มิติ 
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เวลา 

วัน 09.00 – 12.00 น.  13.00 – 16.00 น. 

 วันจันทร  อารยสถาปตย ตามหลัก Universal 
Design 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
12

.0
0 

- 1
3.

00
 น

. 

ขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบโครงการ

ดานสถาปตยกรรม 

วันอังคาร 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใน

การบริหารผังเมืองเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

การคํานวณ

โครงสรางและการ

ประมาณราคาทาง

สถาปตยกรรม  

การคํานวณราคา

กลางงานกอสรางใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

วันพุธ สอบ Post-test 
การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอน

ปรับปรุง 

วันพฤหัส การวางแผนและบริหารโครงการ  - 

วันศกุร 
พิธีปด/มอบใบประกาศ 

โดย ผอ.สถาบัน 
 

 

หมายเหตุ  

- กําหนดการ รายวิชา และวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยจะตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 


