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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
    3. เอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียน
    4. เอกสารการเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม
    5. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และกรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝกอบรม
28 สิงหาคม – 16 กันยายน 256
ตําบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
พนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
กลุมเปาหมาย คือ ผูดํารงตําแหนงนัก
พัฒนาศักยภาพของผูดํารงตําแหนง
เสริมสรางองคความรูในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมม
ท่ีไดรับมอบหมาย ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 

  เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนิ
  1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ อีกครั้งวา
ปฏิบัติการ หรือ นกัพัฒนาชมุชนชํานาญการ 
การฝกอบรมไมมีคณุสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
  2. ใหผู มีค ุณสมบัติเข าร ับการฝกอบรมฯ แจงยืนย ันเพื ่อเข ารับการฝกอบรมฯ
QR Code กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 
สังกัด อําเภอ จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมมีการแจงยืนยัน
ตามกําหนดระยะเวลา สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ 
จะไปเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวนั
   

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

    18  กรกฎาคม  2565 

หลักสูตรนกัพัฒนาชมุชน รุนที่ 36” 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 36”  
มีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    

การชําระเงนิคาลงทะเบียน     
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 36   

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ไดรวมมือ
วิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนท่ี 3
2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภทวิชาการ ตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หรือนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
พัฒนาศักยภาพของผูดํารงตําแหนงใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
ที่ไดรับจากการฝกอบรมมาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมี
ฯ รายละเอยีดตามส่ิงที่สงมาดวย 1 และ 2  

เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 36” เปนไปดวยความเรียบรอย
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนนิการดังนี ้

คุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ อีกคร้ังวาเปนผูที่ดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับ

การฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน จะพิจารณาสงตัวคืนหนวยงานตนสงักัดทันที 
ใหผู ม ีคุณสมบัต ิเข ารับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื ่อเขารับการฝกอบรมฯ

กลุมอบรมฯ ตามส่ิงที่สงมาดวย 5 ภายในวันจันทรท่ี 8 สิงหาคม 2565 โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล
อําเภอ จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมมีการแจงยืนยัน

ตามกําหนดระยะเวลา สถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้ 
เขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับวคัซีนปองกันโรคโควิด - 19 ครบตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเขารับการฝกอบรมดวย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือ 
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

36” ระหวางวันที่  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน       

ซ่ึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการหรือ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 

และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
ชํานาญการ วัตถุประสงคเพื่อ

มีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 

งานใหสําเร็จตามภารกิจ  
ไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมี

เปนไปดวยความเรียบรอย 

ผูที่ดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับ

ใหผู มีค ุณสมบัติเข าร ับการฝกอบรมฯ แจงย ืนยันเพื ่อเข าร ับการฝกอบรมฯ ไดที่              
โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล          

อําเภอ จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมมีการแจงยืนยัน         
ตามกาํหนดระยะเวลา สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ ทั้งนี้ ผูที่

ครบตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

  

/3. เมื่อ.... 





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

1 นางสาว ดุษยา ขจรโมทย นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. สามัคคี รองคาํ กาฬสินธุ

2 นางสาว วรรณธนา รัตนานุกูล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน

3 นาย ปยะพงศ มวงขี้เหล็ก นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน

4 นาย ศุภกร ประดิษฐศิลป นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

5 นางสาว พินันทา อุดมศรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางละมุง บางละมุง ชลบุรี

6 นาย วิจักขณ เพชรนุช นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

7 นาย กรกช แสงจําป นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

8 นาย เอกรินทร ตากลม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองชาก บานบึง ชลบุรี

9 นางสาว น้ําออย วงศมา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นางสาว อรชพร คําพันธ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

11 วาที่รอยตรี ภาณุพงศ อนันตะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

12 นาย วรพงค อินทะนิล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

13 นางสาว ณัฐธิดา อาตะ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. สันโปง แมริม เชียงใหม

14 นางสาว ปริศนา ปฏิมา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

15 นาย จักริน เตียวสกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง

16 นางสาว ชนิศา สินไชย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

17 นาย ณัฐพงษ สินไชย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก

18 นาย ประวิทย อินพิมพ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. รามราช ทาอุเทน นครพนม

19 นางสาว เยาวภา  ปาทา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาหวา นาหวา นครพนม

20 นางสาว สุภาวดี ดาดง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม

21 นางสาว ววราภรณ เกิดจันทึก นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา

22 นางสาว วารินทร รวมสันเทียะ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

23 นาย กรกฤช เข็มวัน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค

24 นางสาว ชุลีรัตน เชื้อนุน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค

25 นางสาว ออยทิพย กองชาง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค

26 นางสาว อภิรดา แกวดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

27 นาย ปริวัฒน ทีหอคํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. โคกกอง เมอืงบึงกาฬ บึงกาฬ

หลักสูตร: หลักสูตร: นักพัฒนาชุมชน รุนที่ 36 (รหัสหลักสูตร: 020000000001000036)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม - 16 กันยายน 2565



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ
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28 นาย นนทิวากร จานคณู นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ละลวด ชํานิ บุรีรัมย

29 นาง ศุภาพิชญ ลัทธิ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย

30 นาย ศรชัย ไชยเสนา นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย

31 นาย ธีระ โพธิ์เจริญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

32 นางสาว รติมา จันทรนวล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง เมอืงบุรีรัมย บุรีรัมย

33 นาย วิวัฒน ศรีสุพรรณ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. ชุมแสง สตึก บุรีรัมย

34 นาย ศานิต ปนทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

35 นาย เศรษฐพิชญ เพชรพลอย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบครีีขันธ ประจวบคีรีขันธ

36 นาย อรรถกร ขวัญชวย นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

37 นางสาว อรอนงค อาจประโคน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. โคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

38 นางสาว ดารณี เอ้ืออารี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

39 นางสาว จันจิรา มาผาบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

40 นาย อูยี เบ็ญฮาวัน นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี

41 นาย นายวันอิดรีส หะยีเยะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ตาแกะ ยะหริ่ง ปตตานี

42 นาย อัศวิน ปานพรม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

43 นาย นายเกรียงศกัดิ์ จักรทอง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรีอยุธยา

44 นางสาว วรรณี ธะนะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงคาํ พะเยา

45 นาย เสถียร ศิริกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

46 นาง เฉลิมวรรษ ขุระสะ นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

47 นางสาว ลัดดาวัลย   เนียมเกิด นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. วังโมกข วชิรบารมี พิจิตร

48 นางสาว ศิริวรรณ ปานแจง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นครชุม นครไทย พิษณุโลก

49 นางสาว สุชาดา  บุญหลาย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

50 นาย จรามิ เมืองสุข นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยทาชาง เขายอย เพชรบุรี

51 นางสาว สุนีย คงวัฒนา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

52 นางสาว รสธันย อินทรปรุง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

53 นางสาว ขวัญหทัย สวัสดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

54 นาง ไพบูรณ พรมแกว นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ
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55 นาย มฆวัน ปนทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

56 สิบเอก สัมพันธ อยูเกียม นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. บานโตก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

57 นาง ณัฐปภัสร คําวงศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังใหม บรบือ มหาสารคาม

58 นางสาว ปยาภรณ สันนะกิจ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง

59 นาง วิไลลักษณ แสนเมือง นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี

60 นางสาว พัชรี ศิริสม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สี่หมื่น ดําเนินสะดวก ราชบุรี

61 นางสาว เมธาณีย วสุอังศุนิตย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี

62 นางสาว คนิษฐา สงวนชม นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี

63 นางสาว วราภรณ หะสิตะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี

64 นางสาว นภาพร เรือนใหม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี

65 นาย ชูศกัดิ์ อินใจดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

66 นางสาว กรภัทร เพ็ญภักดีกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

67 นางสาว ขวัญแกว วนามี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โนนสะอาด บานมวง สกลนคร

68 นาย ศราวุธ พรมชัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร

69 นางสาว หัสมยัมน เฮาะมะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะสะบา เทพา สงขลา

70 นางสาว ทักษวดี โสเจยยะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

71 นาย ณฐกมล หงษจร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

72 วาที่ รอยตรี กิตติภพ ฌายีเนตร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

73 นางสาว พูนสิริ ลี้พิสิษฐสกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

74 นาย นรุตม จรัลชวนะเพท นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

75 นางสาว วิภาวี ขุนจํานวน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

76 นางสาว ณัฐณิชา บุญชัยโย นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

77 นางสาว กัญญณัช เทพทินกร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

78 นางสาว เพชรมณี ชินประดิษฐ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

79 นางสาว วิไลรัตน สวัสดิ์วงศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว

80 นางสาว ปรินลดา ดีประมาณ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. กุดนกเปลา เมืองสระบุรี สระบุรี

81 นางสาว รติรัตน พุกพิกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
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82 นางสาว ศิริลักษณ เทียนหอม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

83 นางสาว วนัสนันท โอภาส นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

84 นาง อรวรรณ ขุนทองแกว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เขาตอก เคียนซา สุราษฎรธานี

85 นาย ชนพล จิตนรงค นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี

86 นางสาว ดรุณวรรณ สุแพง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย

87 นางสาว วรัญญา พันธผล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

88 นาย ไกรยศ รักษานวล นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. โนนทองอินทร กูแกว อุดรธานี

89 นาง เกษรา บํารุงทรัพย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี

90 นาง นางอมรรัตน บงบุตร นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี

91 นางสาว ธนพรรณ พรหมบุตร นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ อบต. ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี



เอกสารสาํหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 36 

ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม – 16 กันยายน 2665 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

คาลงทะเบียน 39,500 บาท (ไมตองพิมพใบชําระเงินจากระบบสมัครอบรมฯ ของสถาบันฯ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที ่Line กลุมอบรม 

สําเนาการชําระเงิน 



Line กลุมอบรม หลักสูตรนักพฒันาชุมชน รุนที่ 36 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่
ประจําโครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งแสดงสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส        
ตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ ทุกจุดเขา - ออกอาคาร หองอบรม 

สํานักงาน หนาลิฟท หองอาหาร ฯลฯ 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลา           

ที่อยูภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด 
๖. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอก ที่ไมมีสวนเก่ียวของ       

เขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการ
อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัด
ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/พิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงกายดวย ชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดํา หรือ กรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดํา หรือ สีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬามีปกสีขาว แขนสั้น อยางนอย ๓ ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๓ ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
หมายเหตุ 
 ไมอนุญาตใหนําเตารีดผา มาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว
บริการแลว) 
 
 



 
เอกสารที่ตองนํามาแสดงวันรายงานตัว 

 
1. หนังสือสงตัวเขารับการฝกอบรมฯ จากตนสังกัด  
2. หนังสือผลรบัรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน 
3. สําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 

4. สําเนาเอกสารการชาํระเงนิ 
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หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  

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

 

๑. ปรัชญา พัฒนาผูดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชนใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนงและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 นักพัฒนาชุมชนมีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติ

เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ โดยเปนผูประสานงาน

ระหวางสวนราชการ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานแผนงาน จะตองมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการและ

กลไกในการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม 

ของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาความเขมแข็ง สมดุล และมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน รวมท้ังใน 

การพัฒนารูปแบบชุมชนใหมีสิ่งแวดลอม คนควา ประยุกตเทคโนโลยีใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ  

ที่เก่ียวของกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติดานบริหารงาน ตองทําหนาที่กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน 

เพ่ือใหมีเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู

และมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชนได ทั้ง

วิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกันเพื่อแกไขปญหาความตองการของตนและชุมชนได ตลอดจนเปน 

ที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน วิเคราะห ปญหาสถานการณ ที่เก่ียวของในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา

แนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมไปถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นเพ่ือที่จะใหเกิดความรวมมือแบบบูรณาการสรางการม ี

สวนรวมของประชาชนโดยมีการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตองทําหนาที่จัดระบบงานและอัตรากําลัง

เจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจเพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา 

ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หนวยงานและบรรลุเปาหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนด ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

ตลอดจนมีการจัดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานใหมีความเหมาะสม

ยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานแทนกันได เพ่ือที่จะทําใหการ

ดําเนินการเกิดความคลองตัวและมีความตอเนื่อง มีการสอนงานพัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอด

ความรูแกผูใตบังคบับัญชาเพ่ือพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงาน

ใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน 

 ลักษณะงานที่ปฏิบตัิดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ตองทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย

และวางแผนการใชทรัพยากร และงบประมาณของหนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ รวมไปถึง

การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ

ความคุมคา โดยใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด รวมบริหารและกําหนดแนวทางการใช

ทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 จะเห็นวา ผูดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จะตองปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานหนวยระดับกองใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร

จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจ

แกปญหาในงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพสูง  

ดังนั้นกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรและการรองรับภารกิจการบริการประชาชน เพ่ือการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงมอบใหสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถ่ินซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน รวมกับกรมการพัฒนาชุมชนและคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทํา

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนข้ึนเพ่ือใชพัฒนาใหผูดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชนให เปนผูที่ มีสมรรถนะสูง 

ในการทํางานใหกับองคกร และสามารถทําหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสู 

การพัฒนาที่ดีขึ้นในดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนง 

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
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 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาใหผูเขารวมรับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และ

นวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

 ๓.๕ เพ่ือพัฒนาใหผูเขารวมรับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

และการปฏิบัติงาน 

 ๓.๖ เพื่อพัฒนาใหผูเขารวมรับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ

เก่ียวกับการปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

๔. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 

 ๔.๑ ดํารงตาํแหนงนักพัฒนาชุมชน 

 ๔.๒ จํานวนประมาณ  ๑๐๐ คน/รุน 

 

๕. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 

 ๕.๑ ระยะเวลาการศึกษาอบรม ๒๐ วัน ดังนี้ 

- พิธีเปด – ปด  จํานวน ๑    วัน 

- ศึกษาในหองเรียน  จํานวน ๑๐  วัน 

- ศึกษาและฝกปฏิบัตใินชุมชน จํานวน ๙    วัน 

 

 ๕.๒ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย ๕ หมวด ๓๖ วิชา ๑๕๓ ชั่วโมง ดังนี้ 

หมวดท่ี ชื่อหมวดวิชา จํานวน 

วิชา 

จํานวน 

ชั่วโมง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

วิชาพื้นฐาน 

วิชาศาสตรของพระราชา 

วิชาเฉพาะตําแหนง 

ฝกปฏิบัตใินพ้ืนที่ชุมชน 

วิชาเสริม 

๙ 

๑ 

๑๐ 

๙ 

๗ 

๒๗ 

๓ 

๖๐ 

๓๙ 

๒๔ 

รวม ๓๖ ๑๕๓ 

 

หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน จํานวน ๙ วิชา ๒๗ ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
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๑) วิชาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง   ๓ ชั่วโมง 

และเทคโนโลยีสมัยใหม 

๒) วิชายุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศไทย    ๓ ชั่วโมง 

๓) วิชาการพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ๓ ชั่วโมง 

๔) วิชากฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดชอบ ๓ ชั่วโมง 

ทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ 

๕) วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน    ๓ ชั่วโมง 

๖) วิชาจิตวิทยาการใหบริการและมนุษยสัมพันธในการทํางานและการพัฒนา     ๓ ชั่วโมง 

    ทีมงาน         

๗) วิชาระเบียบงานสารบรรณและการจัดทําเอกสารราชการ   ๓ ชั่วโมง 

๘) วิชาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม     ๓ ชั่วโมง 

๙) วิชาความเสมอภาคของชายและหญิง     ๓ ชั่วโมง 

 

หมวดที่ ๒ วิชาศาสตรพระราชา จํานวน ๑ วิชา ๓ ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เพื่อเปนการนอมนําศาสตรและหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในดานตาง ๆ มาถายทอด เพ่ือเปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชสําหรับ

การดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ทั้งเปนการสรางภูมิคุมกันในการอยูรวมกับสังคมโดยเฉพาะแนวทาง 

การบริหารงานและการปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การปฏิบัติราชการ  

 ๑) วิชาการปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในรัชกาลที่ ๙ ความสําคัญ  ๓ ชั่วโมง 

     ของสถาบันพระมหากษัตริยตอการดํารงอยูของชาติไทยแนวคิดหลัก 

     เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๙ แนวคดิจิตอาสาเพื่อ 

     การพัฒนาตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๑๐  

 

หมวดที่ ๓ วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน ๑๐ วิชา ๖๐ ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน

นักพัฒนาชุมชน เนนการปฏิบัติจริงในพ้ืนที ่เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 

๑) การพัฒนาชุมชนในบริบทสถานการณที่เปลี่ยนแปลง (ฝกปฏิบัติ)  ๓  ชั่วโมง 

    (เปนวิชาที่เรียนรูและฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ เก่ียวกับปรัชญา แนวคิดและหลักการ  

การพัฒนาชุมชน รวมท้ังคุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน รวมทั้งนักพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาทองถ่ิน 

และบทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยงและการจัดการปญหาภัยพิบัติในชุมชน) 
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๒) ทักษะการพูดในที่ชุมชน  (ฝกปฏิบัติ)     ๙  ชั่วโมง 

    (เปนวิชาที่ เรียนรูศิลปะการพูด บุคลิกภาพ การประชาสังคม และการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่น รวมท้ังจิตวิทยาชุมชนและความฉลาดทางอารมณของนักพัฒนาชุมชนใน 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน) 

๓) วิทยากรกระบวนการและทักษะการใชเครื่องมือ (ฝกปฏิบัติ)   ๙  ชั่วโมง 

    กระบวนการและทักษะการใชเครื่องมือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน (ฝกปฏิบัติ) 

    (เปนวิชาที่เรียนรูถึงกระบวนในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การสรางเครือขาย การ

ประสานงาน การวิเคราะหชุมชนและแนวทางการพัฒนา การประยุกตใชจิตวิทยาชุมชน การประชาคม และ

การมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาทองถ่ิน) 

๔) เทคนิคการเขียนโครงการและการทําแผนชุมชน (ฝกปฏิบัติ)   ๙  ชั่วโมง 

    (เปนวิชาที่เรียนรูการวิเคราะหและแนวทางการพัฒนา กระบวนในการสงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชนและการมีสวนรวม การจัดทําแผนชุมชนเชิงบูรณาการ และการวิจัยชุมชน)  

๕) การพัฒนาศักยภาพผูนํา (กลุม องคกร เครือขาย)     ๖ ชั่วโมง 

   และกระบวนการในการสรางภาคีเครือขาย 

   (เปนวิชาที่เรียนรูกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพผูนํา ทั้งในระดับกลุม ระดับองคกร และ

ระดับเครือขาย รวมทั้งการเรียนรูถึงกระบวนการในการสรางภาคี เครือขายในงานพัฒนาชุมชน) 

๖) บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการรับมือและการจัดการความเสี่ยง   ๓ ชั่วโมง 

    ดานภัยพิบัติในชุมชน 

   (เปนวิชาที่เรียนรูถึงบทบาทของนักพัฒนาชุมชนในการรับมือ และการจัดการกับความเสี่ยง 

ดานภัยพิบัตใินชุมชน /การจัดการชุมชนในสภาวะวิกฤตและโรคระบาด 

๗) แนวคิดและแนวทางการจัดการสวัสดิการชุมชน ตามกลุมเปาหมาย  ๙ ชั่วโมง 

   (เปนวิชาที่ เรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสวัสดิการชุมชนตามกลุมเปาหมาย และ 

การจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น) 

๘) แนวคิดเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน     ๖ ชั่วโมง 

     และการประยุกตใชเศรษฐกิจชุมชนสูวิสาหกิจชุมชน/การสงเสริมอาชีพ การพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนและการจัดทําตลาดออนไลนของชุมชน 

     (เปนวิชาที่เรียนรูถึงแนวคดิและแนวทางในการสรางความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจ

และพัฒนาสูความเปนวิสาหกิจชุมชน) 

๙) แนวคิดเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน     ๓ ชั่วโมง 

      และการประยุกตใชการจัดการทองเที่ยวชุมชนสูการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน 

      (เปนวิชาที่เรียนรูแนวคิดการสงเสริมและจัดการการทองเที่ยวชุมชน สูความยั่งยืน) 
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๑๐) การสรางและพัฒนานวัตกรรมชุมชน      ๓ ชั่วโมง 

      (เปนวิชาที่เรียนรูถึงวิธีการและกระบวนการในการประยุกตและพัฒนางานพัฒนาชุมชนใน

ทองถ่ิน) 

 

 หมวดที่ ๔ การฝกภาคปฏิบัติในพื้นท่ี จํานวน ๙ วิชา ๓๙ ชั่วโมง (๔ วัน) 

      คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการลงพื้นที่ฝกภาคปฏิบัติในชุมชน โดยการดําเนินงานจริงเพ่ือให 

ผูเขาอบรมไดมีทักษะในการทํางานพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ ในดานตาง ๆ ดังนี ้

  ๑) การสรางความสัมพันธกับชุมชน     ๓ ชั่วโมง 

  ๒) การศึกษาชุมชนและวิเคราะหชุมชน     ๖ ชั่วโมง 

  ๓) การจัดเวทีประชาคม        ๓ ชั่วโมง 

  ๔) การวิเคราะหขอมูลรวมกับชุมชน     ๓ ชั่วโมง 

  ๕) การแสวงหาความตองการของชุมชน     ๓ ชั่วโมง 

  ๖) การทํากิจกรรมจิตอาสา      ๓ ชั่วโมง 

  ๗) การวางแผนเขียนโครงการรวมกับชุมชน     ๖ ชั่วโมง 

  ๘) สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาชุมชนกับกลไกการพัฒนาในพ้ืนที่ ๖ ชั่วโมง 

  ๙) การถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน และการประยุกต  

    และพัฒนางานชุมชนทองถิ่น      ๖ ชั่วโมง 

 

หมวดที่ ๕ วิชาเสริม จํานวน ๗ วิชา ๒๔ ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นารูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ

หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิด 

แรงบันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหม ๆ  เพ่ือหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางานและ

องคกรสูความเปนเลิศในการบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

 ๑) วิชาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และมาตรฐานการบริการสาธารณะ  ๓ ชั่วโมง 

 ๒) วิชาการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย    ๓ ชั่วโมง 

 ๓) วิชาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติและบริหารขอมูล   ๓ ชั่วโมง 

 ๔) วิชาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน      ๓ ชั่วโมง 

 ๕) วิชาทักษะการพูดในที่ชุมชน การประชาคม     ๓ ชั่วโมง 

 ๖) สัมมนาการสรางคุณคาในงานพัฒนาชุมชน     ๓ ชั่วโมง 

 ๗) การศึกษาคนควาดวยตนเองในงานพัฒนาชุมชน     ๖ ชั่วโมง 
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๖. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

 ๑) บรรยาย/การสัมมนา 

 ๒) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 

 ๓) กรณีศึกษา/สาธิต   

 ๔) ถามตอบปญหา 

 ๕) การฝกปฏิบัตเิรียนรูในพ้ืนที่ 

 

๗. การประเมินผลการฝกอบรม 

 การประเมินผลการอบรม แบงเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑๐๐ คะแนน แบงออกเปน ๒ ภาค คือ 

ภาควิชาการ ๗๕ คะแนน ประกอบดวย 

 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 - การนําเสนองานวิชาการ 

 - การจัดทํารายงานกลุม 

 - การจัดทํารายงานสวนบคุคล 

 - การทดสอบประเมินความรู 

ภาคพฤติกรรม ๒๕ คะแนน ประกอบดวย 

 - ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

 - การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารวมรับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ ๗๐ 

และคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ ๗๐ คะแนน 

 (๒) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน ๓ สวน คือ 

- การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยากร จํานวนและระยะเวลาท่ีใช

ในการอบรม 

- การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

- การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ

ผูใชบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 

 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๘.๑ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 

 ๘.๒ ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๘ 

 ๘.๓ ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมไดอยางเหมาะสม 

 ๘.๔ ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช

กับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๘.๕ สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ใน

การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

 ๘.๖ ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 

๙. คาใชจายในการเขารวมหลักสูตร 

 ๙.๑ คาใชจายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนละ ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันหารอย 

บาทถวน) รวมคาท่ีพักและอาหารวางระหวางการอบรม ไมรวมคาพาหนะเดินทางไป-กลับในการอบรม 

คาลงทะเบียนดังกลาวทางโครงการจะนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการใหโครงการสําเร็จลุลวง 

ดังวัตถุประสงคของโครงการฯ เชน คาพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตร คาลงพ้ืนที่ภาคสนามฝกปฏิบัติ 

คาเอกสารประกอบการอบรม คาตอบแทน คาเดินทางของวิทยากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามโครงการ และ 

ผูเขารับการอบรม (ระหวางการอบรมในประเทศ) คาอาหารวาง อาหารกลางวัน อาหารเย็น คาใชสถานที่  

คาวัสดุอุปกรณ และคาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่ เก่ียวของ คาใชจายในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย  

คาประสานงาน คาศึกษาดูงานภายในประเทศ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการโครงการ 

 

๑๐. การชําระคาลงทะเบียน 

 ๑๐.๑ ผูเขาอบรมสามารถโอนเงินคาลงทะเบียน จํานวนเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันหารอย 

บาทถวน) โดยโอนเขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

ชื่อบัญชี “ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร” เลขที่บัญชี ๙๘๓-๓-๕๙๐๘๖-๑ 

ประเภทออมทรัพย  

๑๐.๒ กรุณาเขียนชื่อ-องคกรของทานลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แลวสงเขาที่  

                                   

                              
หรือ Tcswtu.1@gmail.com 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๙ 

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ๑๑.๑ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

๑๑.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

๑๑.๓ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

 

.......................................................... 

 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๑๐ 

                                        

 

ตารางอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุนท่ี ๓๖ 

อบรมระหวางวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ (รวมจํานวน ๒๐ วัน)  
 

วัน/เวลา ๕.๓๐ - ๗.๐๐ ๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ – 

๒๑.๐๐ 

(๒๘) อาทิตย 

 

   ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ 

และพิธีเปดการอบรม 

โดย นายศศิน พัฒนภิรมย 

การพัฒนาบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(นางสาวฐิติมา ปุยออต) 

 

(๒๙) จันทร การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

สรางความ

เขาใจรวมกัน 

จิตวิทยาการใหบริการและ 

มนุษยสัมพันธในการทํางาน  

และการพัฒนาทีมงาน 

(ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ) 

แนวคดิการเสรมิสรางความเขมแข็ง

ชุมชนและการประยุกตใชการจัดการ

ทองเท่ียว และแนวทางการพัฒนาการ

ทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน  

(นายสุวิชชา บุญสมุทร) 

PRE-TEST  

(เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.) 

 

 

(๓๐) อังคาร การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

และการประยุกตใชเศรษฐกิจชุมชน

สูวิสาหกิจชุมชน 

(นางสายพิรุณ นอยศิริ) 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ 

(นายอวยชัย พัศดุรักษา) 

 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๓๑) พธุ การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

ระเบียบงานสารบรรณและ 

การจัดทําเอกสารราชการ 

(ผศ.โสภณ สาทรสมัฤทธ์ิผล) 

การจัดการชุมชนในสภาวะวิกฤต 

และโรคระบาด 

(ศ.ระพีพรรณ คําหอม) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๑) พฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การบริหารบุคคลและดําเนินงาน 

ทางวินัย จรรยาบรรณและวินัย 

การปฏิบัติราชการ 

(นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ) 

การจัดการความเส่ียง 

ดานภัยพิบัตใินชุมชน 

(ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๑๑ 

                                        

 

 

วัน/เวลา ๕.๓๐ - ๗.๐๐ ๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ – 

๒๑.๐๐ 

(๒) ศุกร 

 

การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในทองถิ่น (การจัดการเบี้ยยังชีพของกลุมตาง ๆ) 

(นายชัชวาลย วงศสวรรค) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๓) เสาร การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด

และขอมูลขาวสารทางราชการ 

(กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น) 

ยุทธศาสตรและทิศทาง 

การพัฒนาประเทศไทย 

(รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๔) อาทิตย การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๕) จันทร การพัฒนาสุขภาพ

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  

และเทคโนโลยีออนไลน 

 (ดร.ประภาพรรณ วุนสุข) 

แนวคิดการจัดการสวัสดกิารชุมชน

ตามกลุมเปาหมาย 

(ผศ.รณรงค จันใด) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

(๖) อังคาร การพัฒนาสุขภาพ 

ออกกําลังกาย

นันทนาการ 

After Action 

Review 

การปฏิบัติราชการตามหลักการ 

ทรงงานในรัชกาลท่ี ๙ ความสําคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตรยิตอการ

ดํารงอยูของชาติไทยแนวคิดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักคิดใน

รัชกาลที่ ๙ แนวคิดจิตอาสาเพ่ือการ

พัฒนาตามหลักคิดในรัชกาลที่ ๑๐  

(นายบนัลือศักดิ์ สุนทร) 

ความเสมอภาคของ 

ชายและหญิง 

(นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข) 

กิจกรรมสัมพันธ 

นักพัฒนาชุมชน 

 

 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๑๒ 

                                        

 

ศึกษาและฝกปฏิบัติ (ระหวางวันที่ ๗ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕) 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐-

๒๐.๐๐ 

(๗) พุธ เวลา ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทางจากสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธาน ีและ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงวิทยาลัย 

การพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี 

ปฐมนิเทศ  กิจกรรมนันทนาการ 

ละลายพฤติกรรม 

กิจกรรมกลุมสมัพันธ  กิจกรรมจิตอาสา 

ภัยพิบัติ (หาอยู หากิน) 

พรอมสรุปบทเรียน 

Mentor 1 

(๘) 

พฤหัสบดี 

สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/ 

การพัฒนาชุมชนในบริบทสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลง 

 Deep listening and Question design  (ตอ) Deep listening 

and Question 

design 

Mentor 2 

(๙) ศุกร สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/ทักษะ

การพูดในที่ชุมชน 

(ทฤษฎี) 

(ตอ) ทักษะการพูด

ในที่ชุมชน 

(ฝกปฏิบัติ) 

 (ตอ) ทักษะการพูดในที่ชุมชน (ฝกปฏิบัติ)  (ตอ) ทักษะการพูด 

ในที่ชุมชน (สรุป) 

(๑๐) เสาร 

 

สุขภาพนักพัฒนา Wrap Up/วิทยากรกระบวนการและ

ทักษะการใชเคร่ืองมือสงเสริมการมี 

สวนรวมของชุมชน 

 (ตอ) วิทยากร

กระบวนการและทักษะ

การใชเคร่ืองมือสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน 

(ตอ) วิทยากร

กระบวนการและทักษะ

การใชเคร่ืองมือสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน 

 (ตอ) วิทยากรกระบวนการและทักษะ 

การใชเคร่ืองมือสงเสริมการมีสวนรวม 

ของชุมชน 

(๑๑) 

อาทิตย 

สขุภาพนักพัฒนา การวางแผนกลยุทธและเทคนิค 

การเขียนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การวางแผนกลยุทธและเทคนิคการเขียนโครงการที่

มีประสิทธิภาพ/คุณลักษณะผูนํา 

 (ตอ) คุณลักษณะผูนํา ช้ีแจงภารกิจการ

ลงพ้ืนที่

ภาคสนาม 
 

- ฝกปฏิบัติในพื้นท่ีชุมชน 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-

๑๙.๐๐ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ 

(๑๒) 

จันทร 

เดินทางเขาหมูบาน เวทีเสวนา (บทบาทนักพัฒนาชุมชนกับ 

การทํางานรวมกับชุมชน)/เคร่ืองมือ

นักพัฒนาฯ (แผนท่ีเดินดิน) 

 แบงกลุมศกึษาชุมชน/วิเคราะหขอมลูรวมกันกับ

ชุมชน/สรุปการศึกษาและวิเคราะหขอมูลชุมชน 

 

 แบงกลุมออกแบบการจัดเวทีและวาง

แผนการทํางานรวมกันกับผูนําและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี/เดินทางกลับ วพช.  

จังหวัดชลบุรี 

(๑๓) 

อังคาร 

เดินทางเขาหมูบาน เตรียมความพรอม 

การจัดเวทีสราง 

การมีสวนรวม 

จัดเวทีสราง 

การมีสวนรวม 

 นําเสนอผลการดําเนินงาน (การแบงหนาที่ 

การเปนวิทยากรกระบวนการ การใชเคร่ืองมือ

สงเสริมการมีสวนรวม โครงการ/กิจกรรม) 

 ถอดบทเรียนการฝกภาคสนาม/ 

เดินทางกลับ  

วพช. จังหวัดชลบุรี 



หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน”/หนา ๑๓ 

                                        

 

 

หมายเหตุ: ตารางอบรมและวิทยากรบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

วัน/เวลา ๕.๓๐ – ๖.๓๐ ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-

๑๘.๐๐ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐-

๒๐.๐๐ 

(๑๔) พุธ จิตอาสาพัฒนา 

เอามื้อสามัคคี 

กตัญตูอพื้นที ่

ถอดบทเรียน/ 

การเรียนรูภาพรวม 

 (ตอ) ถอดบทเรียน/

การเรียนรูภาพรวม 

Post-Test 

(เวลา ๑๔.๓๐- 

๑๖.๐๐ น.) 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“พ่ีบอก  

นองถาม” 

Mentor 3 

(๑๕) 

พฤหัสบดี 

สุขภาพนักพัฒนา การประยุกตและพัฒนางานพัฒนาชุมชน 

ของทองถ่ิน 

(รศ.กมลทิพย แจมกระจาง/ผศ.ดร.กาญจนา รอดแกว) 

 ปณิธานนักพัฒนา บรรยายพิเศษนักพัฒนา

ผูนําการเปล่ียนแปลง 

สูชุมชน/พิธีปด 

 กิจกรรมสัมพันธนักพัฒนา  

“ดนตรีในสวน” 

(๑๖) ศุกร กิจกรรมอําลา ออกเดินทางจากวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี 

เวลา ๐๖.๓๐ น. เดินทางถึงสถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี 

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. และ 

เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 

 


