




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง รัตนาพร สรอยเสนา ศึกษานิเทศก  เชี่ยวชาญ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

2 นางสาว อรวรรณ พลายละหาร ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

3 นางสาว ทิวาภรณ สุกุมาลย ครู  ชํานาญการพิเศษ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 นาย สันติ ตะวัน ศึกษานิเทศก  ชํานาญการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

5 นางสาว ศศิธร ลุนศิลา ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

6 นาย ญาณวุฒิ ทองอยู ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

7 นาย ชํานาญ ชวดชูโต ครู  ชํานาญการพิเศษ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

8 นาง ปรียวาท อัศวสุนทรางกูร ครู  ชํานาญการพิเศษ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

9 นาย ประภัทร ยิ้มสรวย ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

10 สิบเอก ชูศักดิ์ เพชรกระจาง ศึกษานิเทศก  ชํานาญการพิเศษ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

11 นาง กัญญาณัฐ ใจตื่น ครู  ชํานาญการพิเศษ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

12 นาย พิจักษณ ธามธนิก ครู  ชํานาญการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

หลักสูตร ศึกษานิเทศก (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 4

ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อูทองนอก กทม.

ตําแหนง



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรศึกษานิเทศก (ตามมติ ก.ท.) 

คาลงทะเบียน จํานวน 53,000 บาท/คน (หาหมื่นสามพันบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

       สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 – 258872 - 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรศึกษานิเทศก (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที ่4  

อบรมระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 

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

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรศึกษานิเทศก (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที่ 4 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด  



แผนงานโครงการฝกอบรม 
หลักสูตรศึกษานิเทศก (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 4 

ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 
 
 

ระหวางวันท่ี 25 – 27 กรกฎาคม 2565 อบรม Online ณ ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามความเหมาะสม (ผาน Zoom หรือ Google Meet)  
 
ระหวางวันท่ี 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ศึกษาคนควาดวยตนเอง (ไมมีการอบรม) 
 
ระหวางวันท่ี 1 – 5 สิงหาคม 2565 อบรม Online ณ ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการตาม
ความเหมาะสม (ผาน Zoom หรือ Google Meet) 
 
ระหวางวันท่ี 6 – 13 สิงหาคม 2565 พักการฝกอบรม ปฏิบัติราชการตามปกติ 
 
ระหวางวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2565 รายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
 
*** รายงานตัววันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.*** 
 
 
 
** คาลงทะเบียน 53,000 บาท/คน 
กําหนดชําระคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
 
 
โครงการความรวมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 



                
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก" รุนที่ 4 

 
เวลา 

วัน 
08.00 – 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

วันจันทรที่ 25 
ก.ค.65 

 ------------- 

 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร และการเตรยีมความพรอม (online) 

 

วันอังคารที่ 26 
ก.ค.65 

 
วิชา ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง 

และพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(online) 

วิชา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

วันพุธที่ 27 
ก.ค.65 

 

วิชา ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล
สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(Digital Literacy) 
(online) 

วิชา การสื่อสารยุคดิจิทัล 
(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

วันที่ 28 – 31 
ก.ค.65 

 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง  

วันจันทรที่ 1 
ส.ค.65 

 
 

วิชา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ กับการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

(online) 

วิชา การพัฒนาการบริการสาธารณะดวย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

วันอังคารที่ 2 
ส.ค.65 

 

วิชา หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ
การสงเสริมการมสีวรวมของประชาชน 

แบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
(online) 

 

วิชา การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 

(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

วันพุธที่ 3 
ส.ค.65 

 
วิชา พ้ืนฐานการจัดทําและการบรหิาร

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(online) 

ควิชา การเสริมสรางความเขมแขง็ในการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

 
 
 

 



 
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก" รุนที่ 4 

 
เวลา 

วัน 
05.30 – 
07.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 4 
ส.ค. 65 

 
วิชา ความรูเกี่ยวกับแนวดําเนินการฝกประสบการณ

นิเทศการศึกษา 
(online) 

 

วิชา ความรูเกี่ยวกับบทบาทของสํานักงาน
พื้นที่การศึกษาตนแบบ 

(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

วันศุกรที่ 5 
ส.ค. 65 

 

 
วิชา ทักษะในศตวรรษที่ 21 

(online) 
 

วิชา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปฐมวัย/อาชีวะ 

(online) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

ระหวาง 
วันที่ 6 – 13 

ส.ค. 65 
 ปฏิบัติราชการตามปกต ิ ปฏิบัติราชการตามปกต ิ ปฏิบัติราชการตามปกต ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก" รุนที่ 4 

 
เวลา 

วัน 
05.30 – 
07.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

วันอาทิตยที่ 14 
ส.ค. 65 

   
ลงทะเบียน 

เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ น. รายงานตัว/
และการเตรียมความพรอมการอบรม 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันจันทรที่ 15 
ส.ค. 65 

 
วิชา จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

วิชา ภาวะผูนํากับการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนและวัฒนธรรมองคกรเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง (ผูเชี่ยวชาญ) 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันอังคารที่ 16 
ส.ค. 65 

 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการ 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 
ของนักบริหารงาน 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันพุธที่ 17 
ส.ค. 65 

 
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาของ อปท. 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

วิชา การใชผลการประเมินเพื่อประสิทธิใน
การปฏิบัติงาน 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

วันพฤหัสบดีที่ 18 
ส.ค. 65 

 
วิชา ระเบียบรายไดสถานศึกษา 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

วิชา การออกแบบหนวยการเรียนรูสูแผนการ
จัดการเรียนรู 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันศุกร 19 
ส.ค. 65 

 
วิชา การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนเิทศ 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
วิชา การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนเิทศ 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

วิชา การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ทองถ่ิน 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันเสารท่ี 20 
ส.ค. 65 

 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันอาทิตยที่ 21 
ส.ค. 65 

 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
 



 
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก" รุนที่ 4 

 

ตารางการฝกอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

วันจันทรที่ 22 
ส.ค. 65 

าวิชา มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร แกนกลาง/ปฐมวัย/
อาชีวะ(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 วิชา การวัดและการประเมินผล 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันอังคารที่ 23 
ส.ค. 65 

วิชา การนิเทศเพื่อการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู
เชิงรุก (ผูเชี่ยวชาญ) 

 

วิชา แผนพัฒนาการศึกษาของ                                                                                                          
สถานศึกษา อปท. 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันพุธที่ 24 
ส.ค. 65 

วิชา การจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
วิชา การออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันพฤหัสบดีที่ 25 
ส.ค. 65 

วิชา ความรูเกี่ยวกับตารางกิจกรรมการฝกประสบการณนิเทศ
การศึกษา 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

 

วิชา การรายงานผลการฝกประสบการณนิเทศ
การศึกษา 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันศุกรที่ 26 
ส.ค. 65 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน 

 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร รับประทาน

อาหารเย็น 

วันเสารท่ี 27 
ส.ค. 65 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

กิจกรรมกลุม
สัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการ
หลักสูตร 

วันอาทิตยที่ 28 
ส.ค. 65 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
รับประทาน
อาหารเย็น 

วันจันทรที่ 29 
ส.ค. 65 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ พิธีปดการศึกษาอบรม   



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

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

 
 


