




ลําดับ คาํนําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย กิตติพงษ โตะเตบ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย สรายุทธ นิลบุตร นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นาย อนุรัตน โสภา นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นางสาว ตริตาภรณ ตั้งนพวรรณ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นาย ณัฐวุฒิ นพศิริ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นาย วาทิต พุทโธ นายชางสํารวจ  ชํานาญงาน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

7 นาย ชวลิต ศิริภักดิ์ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน

8 นาย วรากรณ คาํมูลมี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

9 นาย สุทธิพงศ เข็มรัด นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี

10 นางสาว ขนิษฐา หมูแกว นายชางผังเมือง  ปฏิบัติงาน ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

11 นางสาว ยุวลักษณ โกฏิแกว นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

12 นางสาว รัชนีกร วงศเทพวาณิชย นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

13 นาย พงษกร เอ่ียมสมบัติ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. บอพลอย บอไร ตราด

14 นางสาว อนุตรา นวลไชยดี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

15 นางสาว จาริยา ฤทธิ์เนื่อง นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน อบต. นาโพธิ์ ทุงสง นครศรีธรรมราช

16 นาย พชรพล เอื้อกฤตยกุศล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

17 นาย สันติ อนันรัมย นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. ตาเสา หวยราช บุรีรัมย

18 นาย ธรรมรงค ขันทะมาลา นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

19 นาย จิรภัทร ชลปฐมพิกุลเลิศ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

20 นาย คมสัน ทรัพยสม นายชางผังเมือง  ชํานาญงาน ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

21 นางสาว นภัสสร วงศวิเชียร นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

22 นาย ดุรงคฤทธิ์ หมสิงห นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม

23 นาย วัลลภ จรรยารัศมี นายชางสํารวจ  ชํานาญงาน อบต. ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

24 นางสาว พจนาถ มาเนตร นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมอืงระนอง ระนอง

25 จาสิบเอก คงฤทธิ์ เกตุคง นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

26 นางสาว เนตรนภา ทรงประดิษฐ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. ราชบุรี เมอืงราชบุรี ราชบุรี

27 นาย สาทิตย สายใจ นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

28 นาย ธันวา เตจะพิงค นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน ทต. ทาสบชัย แมทา ลําพูน

29 นาย ฤทธิไกร ประสงคสุข นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดอกคํา นาดวง เลย

30 นาย ไมตรี ศรีบุญเรือง นายชางสํารวจ  ชํานาญงาน อบต. ผานอย วังสะพุง เลย

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: รวมชาง (นายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง นายชางภาพ นายชางศิลป) รุนที่ 1

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรท เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง



ลําดับ คาํนําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: รวมชาง (นายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง นายชางภาพ นายชางศิลป) รุนที่ 1

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรท เซียรรังสิต (Asia Airport Hotel) ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

31 นางสาว แอนนา บุญพบ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

32 นาย ปยะบุตร โคตรตีหวี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

33 นาย อามีน หมีนคลาน นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

34 นาย ประเสริฐ สูสัน นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

35 นาย นิสสรณ แสนบุตร นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

36 นาย กิตติศักดิ์ สกุนตศรี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

37 นางสาว นารีรัตน ทองนิมิตร นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน อบจ. สมทุรสงคราม เมืองสมทุรสงคราม สมุทรสงคราม

38 นาย ณภัทร ตาไล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองมวง โคกสูง สระแกว

39 นาย อรรถพล เอ่ียมเกิด นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

40 นาย กิติภูมิ  เทียนถาวร นายชางสํารวจ  ชํานาญงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

41 นางสาว ขวัญจิตร อินทคีรี นายชางเขียนแบบ  ชํานาญงาน ทต. บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี



 

 
QR Code กลุมอบรม  

หลกัสตูร รวมชาง                                                                                                
(นายชางสาํรวจ นายชางเขยีนแบบ นายชางผังเมือง นายชางภาพ นายชางศิลป) รุนท่ี 1 

(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 
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ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน 
หนาลิฟท ฯลฯ 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู
ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 

4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 การเปาเอกสาร 1 ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก 
 

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 
 

 
 



  

 
โครงการฝกอบรมภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

       

 
หลักสูตรนายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง  

นายชางภาพ นายชางศิลป (รวมชาง) 
จัดโดยความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

และศูนยบริการวิชาการเพื่อการจัดการและบูรณาการดานการฝกอบรมภายใต 
คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

********************************** 
1.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนงเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที ่

1/2561 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภททั่วไป
ทุกกสายงานระดับปฏิบัติงาน กอนจะเลื่อนระดับเขาสูตําแหนงระดับชํานาญงาน จะตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรภาคบังคับที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด ประกอบกับมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินใหดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กําหนดคุณสมบัติ
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นระดับชํานาญงาน จะตองผานการอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดรวมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังจัดทําหลักสูตรนายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง นายชางภาพ นายชางศิลป 
(รวมชาง)ขึ้นเพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไปกลุมสายงานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

และสามารถนาํความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
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3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  

3.5เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน 

3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน 
ในตําแหนงนายชางสาํรวจ นางชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง นายชางภาพ และนายชางศลิป 

5. ระยะเวลาการศึกษาอบรม16 วัน ดังน้ี 
- รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
- ศึกษาอบรมในชั้นเรียน/online class จํานวน 11 วัน 
- การศกึษาดูงานนอกสถานท่ี    จํานวน   2 วัน 
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง   จํานวน   1วัน 
      - พิธีปด                              จํานวน 1 วัน 
 

6. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 24 วิชา 75 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 
3 
4 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

3 
20 
1 

9 
63 
3 

รวม 24 75 
 

หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน จํานวน 3 วิชา 9ชั่วโมง  
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 
สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
ตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน       
1) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง   ๓ ชั่วโมง 
2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
ตามกฎหมายกระจายอํานาจ 
3) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวน20วิชา63ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา:เปนการมอบความรู และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน 
นายชางสาํรวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผงัเมือง นายชางภาพ นายชางศิลปในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) การวางแผนและบริหารโครงการ       3 ชั่วโมง 
2) ทฤษฎีและความรูดานผังเมือง กระบวนการจัดทําผังเมือง     3 ชั่วโมง 
3) การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเมือง นวัตกรรมและเมืองอัจฉริยะ  3 ชั่วโมง 
4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง      3 ชั่วโมง 
5) GIS ในการวางแผนและจัดทําฐานขอมูลและบริหารการเมือง    3 ชั่วโมง 
6) ปฐพีกลศาสตร การทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี     3 ชั่วโมง 
7) การปฏิบัติงาน การควบคุมและการบริหารงานกอสราง     3 ชั่วโมง 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการกอสราง       3 ชั่วโมง 
9) การออกแบบและเขียนแบบสถาปตยกรรม      3 ชั่วโมง 
10) สัญลักษณวัสดุกอสรางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม     3 ชั่วโมง 
11) ความรูเกี่ยวกับงานภูมิทัศนและการออกแบบเบื้องตน     3 ชั่วโมง 
12) กฎหมายการกอสราง         3 ชั่วโมง 
13) Revit สาํหรับนายชาง        6 ชั่วโมง 
14) นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการสํารวจ       3 ชั่วโมง 
15) การสาํรวจ รังวัดและการทําแผนที่เพ่ือการกอสราง     3 ชั่วโมง 
16) การคํานวณและเขียนแผนที่ดวยดาวเทียม      3 ชั่วโมง 
17) มาตรฐานการตรวจรับงานของ สตง.       3 ชั่วโมง 
18) เทคนิคการถายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ     3 ชั่วโมง 
19) มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร      3 ชั่วโมง 
20) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพในยุคดจิิทัล       3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 3  วิชาเสริม  (เลือก 1 วิชา 3 ช่ัวโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางาน และองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบรกิารสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม       ๓ ชั่วโมง 
2) คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน    3 ชั่วโมง 
3) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
4) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking) 3 ชั่วโมง 
5) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     3 ชั่วโมง 
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7.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จํานวน 2 วัน 
 องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรรมและสถาปตยกรรม 

 โครงการตนแบบทางดานวิศวกรรมและการออกแบบสถาปตยกรรม 

 กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท 

 กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

 หรือหนวยงานและสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของหลักสูตรและผูจัดโครงการ 

8.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
 รูปแบบกึง่ออนไลน (ผสมผสาน) ประกอบดวย 

1) บรรยาย/การสัมมนาในรูปแบบออนไลน 
2) บรรยาย/การสัมมนา ในชั้นเรยีน 
3) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
4) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
5) ถามตอบปญหา 
6) การจัดทํารายงานและสรุปผลการเรียน 
7) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจริง 

9. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 70คะแนน ประกอบดวย  
- การทดสอบประเมินความรูกอนการอบรม (Pre-test)  
- การจัดทําแบบสรุปผลการเรยีนรูหลังการเรียน 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล 1 ช้ินงาน 
- การทดสอบประเมินความความรู หลังการอบรม (Post-test) 
ภาคพฤติกรรม 30 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรมของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนรวมท้ังสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 70 
คะแนน ถึงจะผานเกณฑประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีสิทธิไดรับมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  
     - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานท่ี 
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10.ผลที่คาดวาจะไดรบั 
 10.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 10.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 10.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับ

ใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 10.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ใน

การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 10.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

11. งบประมาณ/คาลงทะเบียน 
 คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท โดยคาใชจายดังกลาวรวมคาที่พักคาอาหาร  คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คาเอกสารคูมือ คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางวิทยากร คาเดินทางไปศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการอบรม *แตจะไมรวมคาพาหนะเดินทางไป-กลับ และคาเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ 
ผูมีสิทธิ์ เขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกลาว สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ คาใชจายที่เปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนให
ผูเขารับการฝกอบรมเบิกจายได (๑) การฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจัด 
หรือรวมกันจัด ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงในอัตราท่ีหนวยงานผูจัดเรียกเก็บ 
 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เปนหนวยงานผูจัดโครงการ
ฝกอบรมในหลกัสูตรโดยดําเนินการรวมกับศูนยบริการวิชาการเพื่อการจัดการและบูรณาการดานการฝกอบรม
ภายใตคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังซึ่งเปนสถาบันการศึกษา 
ในเครือขายความรวมมือทางวิชาการของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 

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



 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรนายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ นายชางผังเมือง 

นายชางภาพ และนายชางศิลป 

(รวมชาง) รูปแบบผสมผสาน (กึ่งออนไลน) 

อบรมระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน- 14 ธันวาคม 2565 

ณ ตนสังกัดและโรงแรมเอเชียรแอรพอรท เซียรรังสิตต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 

วัน/เดือน/ป เวลา 09.00-12.00 น.  เวลา  13.00-16.00 น เวลา 16.00-19.00 น. 

28 พ.ย. 65   
ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/แนะนําหลกัสูตร

กิจกรรมการเรียนรู 
(รูปแบบ online) 

 

29 พ.ย. 65 Pre-Test  

โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง

และกฎหมายกระจายอํานาจ 
นายนรศักดิ์ สุขสมบรูณ 

ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบยีบทองถิ่น 
(รูปแบบ online) 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และ
การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

กฎหมายกระจายอํานาจ 
นายสุรยิะ หินเมืองเกา 

ผูอํานวยการกลุมงานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(รูปแบบ online) 

30 พ.ย. 65 
การวางแผนและบริหารโครงการ 

(ดร.วสุกีรติวุฒิเศรษฐ) 
(รูปแบบ online) 

 

ทฤษฏีและความรูดานผังเมือง 
กระบวนการจดัทําผังเมือง 

(รศ.ดร. ประพัทธพงษ  อุปลา) 
(รูปแบบ online) 

การจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ 
การพัฒนาเมือง นวัตกรรมและเมอืง

อัจฉริยะ 
(รศ.ดร. ประพัทธพงษ  อุปลา) 

(รูปแบบ online) 

1 ธ.ค. 65 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพฒันาเมือง 

(รศ.ดร. ประพัทธพงษ  อุปลา) 
(รูปแบบ online) 

 

GIS ในการวางแผนและจัดทําฐานขอมูล
และบรหิารการเมือง 

(รศ.ดร. ประพัทธพงษ  อุปลา) 
(รูปแบบ online) 

 

2 ธ.ค. 65 

ปฐพีกลศาสตร การทดสอบวัสดุ และ
คอนกรีตเทคโนโลยี 

(ผศ.ดร. ประทีป  หลือประเสริฐ) 
(รูปแบบ online) 

 

การปฏิบัติงาน การควบคุมและการ
บริหารงานกอสราง 

(ผศ.ดร. ประทีป  หลือประเสริฐ) 
(รูปแบบ online) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
กอสราง 

(ผศ.ดร. ประทีป  หลือประเสริฐ) 
(รูปแบบ online) 

3 ธ.ค. 65 
การออกแบบและเขียนแบบสถาปตยกรรม 

(ผศ.ดร.อมร  บุญตอ) 
(รูปแบบ online) 

 

สัญลักษณวัสดุกอสรางดานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม 

(ผศ.ดร.อมร  บุญตอ) 
(รูปแบบ online) 

ความรูเก่ียวกับงานภูมิทศันและการ
ออกแบบเบื้องตน 

(ผศ.ดร.อมร  บุญตอ) 
(รูปแบบ online) 

4 ธ.ค. 65 

การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิ
ประโยชนของขาราชการ อปท. 

นายวุฒิชวิชญ ราชมณ ี
หัวหนางานบรรจุแตงต้ัง 

(รูปแบบ online) 
 

 
กฎหมายการกอสราง 
(อ.อนวัช   บูรพาชน) 

(รูปแบบ online) 
 

5 ธ.ค. 65 

 

วันหยุดราชการพักการเรียนการสอน 
 



2 
 

วัน/เดือน/ป เวลา 09.00-12.00 น.  เวลา  13.00-16.00 น เวลา 16.00-19.00 น. 

6ธ.ค. 65 -  
รายงานตัวศึกษาอบรมในชั้นเรียน 

ณ โรงแรมเอเชียรแอรพอรท เซียรรงัสิต 
ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

 

7 ธ.ค. 65 
Revit สําหรับนายชาง 

(อาจารยประพันธ  แผนดินทอง) 
 

Revit สําหรับนายชาง 
(อาจารยประพันธ  แผนดินทอง) 

8ธ.ค. 65 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสํารวจ 

(อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม 

(อาจารยวสันต  ฤทธิมนตรี) 
ศึกษาเรียนรูและคนควาดวยตัวเอง 

9ธ.ค. 65 
การสํารวจ รังวัดและการทาํแผนที่เพ่ือการกอสราง 
(อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง) 
 

การคํานวณและเขียนแผนท่ีดวยดาวเทยีม 
(อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง) 

 
ศึกษาเรียนรูและคนควาดวยตัวเอง 

10 ธ.ค. 65 
มาตรฐานการตรวจรับงานของ สตง. 

(อาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

 
เทคนิคการถายภาพเพ่ือการสื่อสาร

ประชาสมัพันธ 
(ผูเชีย่วชาญดานการถายภาพ) 

 
ศึกษาเรียนรูและคนควาดวยตัวเอง 

11 ธ.ค. 65  
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชพีวิศวกร 

(สภาวิศวกร)  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพในยุคดิจิทลั
(ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสิ่งพิมพ) Post-Test 

12 ธ.ค. 65 พิธีปด/มอบใบประกาศ  ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

13ธ.ค. 65 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ศึกษาดูงานนอกสถานที ่  

14 ธ.ค. 65 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เดินทางกลับภูมิลําเนา  

 

หมายเหตุ 1.ตารางกําหนดการและวิทยากร อาจมีการเปล่ียนแปลงวันไดตามความเหมาะสม 

              2. การเรียนการสอนในรูปแบบ online ผานระบบ Zoom 

              3. สถานที่ศึกษาดูงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

              4. การแตงกายระหวางฝกอบรมทั้งรูปแบบ online/onsite 

ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/ปด แตงเครื่องแบบกากี คอพับแขนยาว 

- วันอังคาร และพฤหัสบดี  แตงกายดวยชุดผาไทย หรือผาพ้ืนถิ่น 

- วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย และวันจันทรที่  

12 ธ.ค. 2565) 

ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา /รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือกรมทา /รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 


