
ที ่มท ๐๘๐๗.๓/ว 3082              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

           6  ตุลาคม  2563 

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3” 

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรม และตารางการฝึกอบรม    จ านวน ๑ ชุด 
    2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม      จ านวน 1 ชุด 
    3. เอกสารการช าระเงินค่าลงทะเบียน     จ านวน 1 ชุด 
    4. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม     จ านวน 1 ชุด 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือ                    
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3” 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มี
คุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพ่ือให้มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพ่ือใช้ในการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ก าหนด ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนละ 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับ           
การฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2  

  เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3” เป็นไป     
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ว่าผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 ก าหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ หากพบในภายหลัง      
ว่าไม่มีคุณสมบัติฯ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะพิจารณาส่งตัวคืนทางหน่วยงานต้นสังกัด
ทันท ี

2. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แจ้งยืนยันเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
ได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ นายศราวุธ สุวรรณธูป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑87 ภายในวันที่ 19 
ตุลาคม 2563 หากผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีการแจ้งยืนยันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้  

 
 

/3. เมื่อด าเนินการ.... 





ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

1 นาย วีรยุทธ ฆารประเดิม ศึกษานิเทศก์ ทม. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

2 น.ส. นัฐริสา ถนอมสัตย์ ศึกษานิเทศก์ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

3 น.ส. สินีณัฐิ มงคลศิลป์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

4 น.ส. รุ้งทิพย์ พุดพ่ึง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

5 นาง อภิรดี มิตรวงษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

6 น.ส. เสาวนีย์ เบญจธีร์นาวี ครู ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

7 นาง จารุวรรณ เย่ือสูงเนิน นักบริหารงานการศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

8 นาง จตุพร แก้วเนิน หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ทม. ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

9 นาย ธีรทัศน์ วิเศษฤทธ์ิ ครู ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์

10 นาย ราเมศร นามวงศา ครู ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย์

11 นาง มุกดา เลขะวิพัฒน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ทม. แพร่ เมืองแพร่ แพร่

12 นาง ธีรนันท์ เฟ่ืองฟูกิจการ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ทน. ล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง

13 นาง ศิริประภา ษรจันทร์ศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

14 นาง วิภาพร อุปนิสากร ศึกษานิเทศก์ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

หลักสูตร ศึกษำนิเทศก์ (ตำมมติ ก.ท.) รุ่นท่ี 3 (รหัสหลักสูตร 316003)

สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ระหว่ำงวันท่ี 1 - 27 พฤศจิกำยน 2563



  

        
 

หลักสูตรศึกษานิเทศก์ 
********************************** 

1.  ปรัชญา พัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับการ 
     ด ารงต าแหน่งและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีการปรับลด
ระยะเวลาเรียนภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรรู้ตามมาตรฐานของ
หลักสูตร และให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเพ่ิมเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น ภายใต้โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุค
ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น 
ผู้สอนต้องเป็นครูแบบ Active Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา รวมถึงน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนในการน าหลักสูตร รูปแบบและ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรศึกษานิเทศก์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 
แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวาลารู้ ตามสภาพ 
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.2 เพ่ือสร้างเครื่องมือนิเทศ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.3 เพ่ือขับคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้” และส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.4 เพ่ือให้มีทักษะในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ    
      ส าหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรสังกัด 
3.5 เพ่ือให้มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็น     
      เครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะ 
3.6 เพ่ือให้มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ICT เพ่ือสนับสนุนหรือให้เอ้ือต่อการท างานในยุคปัจจุบัน 
3.7 เพ่ือให้มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่าย ส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ 
 

4.  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
     4.1 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน อาทิ                       
         - นักบริหารงานการศึกษา 
         - นักวิชาการศึกษา 
         - คร ู
4.2 จ านวนประมาณ 80 – 100 คน/รุ่น 
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5.  รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  27 วัน ดังนี้ 

- พิธีเปิด - ปิด    2 วัน 
 - ศึกษาในห้องเรียน   17 วัน 
 - การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา  3 วัน 
 - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  5 วัน 

 

5.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวด 35 วิชา 108 ชั่วโมง ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนวิชา จ านวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
วิชาเสริม 

11 
18 
6 

33 
57 
18 

รวม 35 108 

 
หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน  จ านวน  11 วิชา 33 ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา: ความรู้ที่จ าเป็นของต าแหน่งอ านวยการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรู้เพ่ือเป็นฐานในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ เป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามบริบทของต าแหน่งให้สามารถการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีคุณภาพ
และเกิดผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กรและประเทศชาติ 
๑) ทักษะและความสามรถด้านการใช้ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         3 ชั่วโมง 
3) ภาวะผู้น ากับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3 ชั่วโมง 
4) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         ๓ ชั่วโมง 
5) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
6) ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  3 ชั่วโมง 
7) หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน        3 ชั่วโมง 
8) การพัฒนาการบริการสาธารณะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่   3 ชั่วโมง 
9) การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
10)  พื้นฐานการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น     3 ชั่วโมง 
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเฉพาะต าแหน่ง จ านวน 18 วิชา 57 ชั่วโมง 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามต าแหน่งและสายงานศึกษานิเทศ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
1) วิชาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก        3 ชั่วโมง 
2) วิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก      3 ชั่วโมง 
3) วิชาการนิเทศเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    3 ชั่วโมง 
4) วิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
    เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้      3 ชั่วโมง 
5) วิชาการรายงานผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา     3 ชั่วโมง 
6) วิชาความรู้เกี่ยวกับแนวด าเนินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา    3 ชั่วโมง 
7) วิชาความรู้เกี่ยวกับบทบาทของส านักงานพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ    3 ชั่วโมง 
8) วิชาการวัดและการประเมินผล        3 ชั่วโมง 
9) วิชาความรู้เกี่ยวกับตารางกิจกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา   3 ชั่วโมง 
10) วิชาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้    3 ชั่วโมง 
11) วิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการนิเทศ       6 ชั่วโมง 
12) มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง/ปฐมวัย/อาชีวะ    3 ชั่วโมง 
13) การประกันคุณภาพการศึกษา        3 ชั่วโมง 
14) การใช้ผลการประเมินเพ่ือประสิทธิในการปฏิบัติงาน     3 ชั่วโมง 
15) มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฐมวัย/อาชีวะ      3 ชั่วโมง 
16) แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา อปท.      3 ชั่วโมง 
17) ระเบียบรายได้สถานศึกษา        3 ชั่วโมง 
18) ทักษะในศตวรรษที่ 21        3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพ่ือน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพ่ือหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
1) การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพื่อบริหารนวัตกรรม     3 ชั่วโมง 
2) เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ   3 ชั่วโมง 
3) เทคนิคการพูดและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
4) กรณีศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่      3 ชั่วโมง 
5) การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี       3  ชั่วโมง 
6) เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
7) คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารงาน      3 ชั่วโมง 
8) การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม       3 ชั่วโมง 
9) การใช้เทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพการท างานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

 

6.  การนิเทศตามพื้นที่การศึกษา จ านวน 3 วัน 
 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7.  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปัญหา 
5) การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 
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     การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การน าเสนองานวิชาการ  
- การจัดท ารายงานกลุ่ม 
- การจัดท ารายงานส่วนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู้ 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบด้วย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
- การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน 
(2) การประเมินผลโครงการอบรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
- การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จ านวนวิชาและระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
- การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
- การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ  
ในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ทางการนิเทศพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
      (Active Learning) 
8.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
       และส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
      รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรสังกัด 
8.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคคล ICT เพ่ือสนับสนุน 
      หรือให้เอ้ือต่อการท างานในยุคปัจจุบัน 
8.5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้กลไกเครือข่าย ส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง    
      วิชาชีพจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หลักสูตร  หลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 27 พ.ย.2563 
ค่าลงทะเบียน  คนละ 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
เลขที่บัญชี  018-258872-0 

ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น” 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
  สาขา บางกระบือ 

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ช าระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาแจ้ง โทร. 090 678 0187 
 

 
 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตร ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 3 
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว      

เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. และเอกสารการช าระเงิน  
๒. ปฐมนิเทศเวลา 16.00 น. (โครงการฯ จัดท่ีพักให้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้

บุคคลภายนอกเข้าพัก) 

๓. การแต่งกาย  
ชุดเรียน - วันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันรายงานตัว และวันพุธ – วันศุกร์  
                      ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
       หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
ชุดออกก าลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 5 ตัว 
   - กางเกงกีฬาขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 5 ตัว 
   - รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
 
หมายเหตุ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น        
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้ามี) 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  
 
หมายเหตุ  

- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ี พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
  

 
   



                
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก์" รุ่นที่ 3  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2563 

 

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. 

วันอาทิตย์ท่ี 
1 พ.ย. 2563 

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

 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
เร่ิมลงทะเบียน ๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะน ำหลักสูตร  

และกำรเตรียมควำมพร้อม 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันจันทร์ที่  

2 พ.ย. 2563 
-------------- 

 

วิชำ ทักษะและควำมสำมรถด้ำนกำรใช้
ดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกร

ภำครัฐ 
 (Digital Literacy) 

 
 
 

วิชำ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 
 

วิชำ ภำวะผู้น ำกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อกำร

เปลี่ยนแปลง 
 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันอังคารที่ 

3 พ.ย. 2563 
-------------- 

วิชำ ควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้ำง
และพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 
 

 

วิชำ กำรสื่อสำรยุคดิจิทัล 

 
 

วิชำ ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
เศรษฐกิจ กับกำรพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพุธที่  

4 พ.ย. 2563 
------------- 

วิชำ หลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบตัิงำนและ
กำรส่งเสริมกำรมสี่วร่วมของประชำชน 

แบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน 
 

 

วิชำ กำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณะด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหม ่

 

วิชำ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 

 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพฤหัสบดีท่ี  
5 พ.ย. 2563 

กำรพัฒนำกำย 

วิชำ พ้ืนฐำนกำรจัดท ำและกำรบริหำร
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

วิชำ จิตอำสำพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันศุกร์ที ่

6 พ.ย. 2563 กำรพัฒนำกำย 
 วิชำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ

และพิธีกำรสมำคม 

วิชำ คุณธรรมและจริยธรรม 
ของนักบริหำรงำน 

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

  
วันเสาร์ที ่

7 พ.ย. 2563 กำรพัฒนำจิต 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
รับประทำน
อำหำรเย็น 



 
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก์" รุ่นที่ 3  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2563 

 

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. 

 
วันอาทิตย์ท่ี 
8 พ.ย. 2563 

กำรพัฒนำกำย 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันจันทร์ที่  

9 พ.ย. 2563 
กำรพัฒนำกำย วิชา กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรนิเทศก์ วิชา กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรนิเทศก์ 

วิชำ กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้
สู่แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันอังคารที่ 

10 พ.ย. 2563 
กำรพัฒนำกำย 

วิชา กำรนิเทศเพ่ือกำรพัฒนำและส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

 

วิชา กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
นิเทศ ติดตำม กำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุก เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู้ 

 

 
 

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพุธที่  

11 พ.ย. 2563 กำรพัฒนำจิต 

วิชา กำ 
ด ำวิชำ มำตรฐำนตัวชี้วัดตำมหลักสูตร        

แกนกลำง/ปฐมวัย/อำชีวะ 

เนินกำรทำงวินัยของท้องถิ่น 

 

วิชา กำรวัดและกำรประเมินผล 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพฤหัสบดีท่ี  
12 พ.ย. 2563 กำรพัฒนำจิต 

วิชา ควำมรู้เกี่ยวกั 
บบ ำวิชา กำรใช้ผลกำรประเมินเพื่อประสิทธิ

ในกำรปฏิบัติงำน 

เหน็จ บ ำนำญ ข้ำรำชกำร อปท. 
  

 
วิชา แผนพัฒนำกำรศึกษำของ                                                                                                                                                   

สถำนศึกษำ อปท.ปกครองและ

ความรับผิดทางละเมิด 
    

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันศุกร์ที ่

13 พ.ย. 2563 กำรพัฒนำจิต วิชา กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
วิชา มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ปฐมวัย/อำชีวะ  

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

  
วันเสาร์ที ่

14 พ.ย. 2563 
กำรพัฒนำจิต 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

รับประทำน
อำหำรเย็น 



 
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก์" รุ่นที่ 3  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2563 

 
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. 

 
วันอาทิตย์ท่ี 

15 พ.ย. 2563 

 
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 

 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันจันทร์ที่  

16 พ.ย. 2563 

 
กำรพัฒนำกำย 

 

วิชา กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

 

วิชำ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันอังคารที่ 

17 พ.ย. 2563 

 
กำรพัฒนำกำย 

วิชา ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทของ
ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำต้นแบบ 

วิชำ ควำมรู้เกี่ยวกับแนวด ำเนินกำรฝึก
ประสบกำรณ์นิเทศกำรศึกษำ 

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพุธที่  

18 พ.ย. 2563 

 
กำรพัฒนำจิต 

วิชา ควำมรู้เกี่ยวกับตำรำงกิจกรรมกำร
ฝึกประสบกำรณ์นิเทศกำรศึกษำ 

 

วิชำ กำรรำยงำนผลกำรฝึกประสบกำรณ์
นิเทศกำรศึกษำ 

กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร รับประทำน

อำหำรเย็น 

 
วันพฤหัสบดีท่ี  
19 พ.ย. 2563 

 
กำรพัฒนำจิต 

 

วิชา ระเบียบรำยได้สถำนศึกษำ 

 

วิชำ ทักษะในศตวรรษที่ 21 

  
 

 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา รับประทำน

อำหำรเย็น 

 
วันศุกร์ที ่

20 พ.ย. 2563 

 
--------- 

 
การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา 

 
 การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา 

 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา รับประทำน

อำหำรเย็น 

  
วันเสาร์ที ่

21 พ.ย. 2563 

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

 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 

 

 



 
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร "ศึกษานิเทศก์" รุ่นที่ 3  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2563 

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. 

 
วันอาทิตย์ท่ี 

22 พ.ย. 2563 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันจันทร์ที่  

23 พ.ย. 2563 
การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

กิจกรรม
กลุ่ม

สัมพันธ์/ 
พบ

ผู้อ ำนวยกำร
หลักสตูร 

 
วันอังคารที่ 

24 พ.ย. 2563 

 
การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา 

 
การนิเทศตามพ้ืนที่การศึกษา 

 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา รับประทำน

อำหำรเย็น 

 
วันพุธที ่

25 พ.ย. 2563 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันพฤหัสบดีท่ี  
26 พ.ย. 2563 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

รับประทำน
อำหำรเย็น 

 
วันศุกร์ที ่

27 พ.ย. 2563 

 
น ำเสนอผลงำนท่ีได้คะแนนสูงสุด 1 เรื่อง 

มอบประกำศนียบัตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
อบรม/ปิดการศึกษาอบรม 

 

จบการศึกษาอบรม 
รับประทำน
อำหำรเย็น 


