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การยืนยันเข้ารับการศึกษาอบรม รูปแบบเรียนออนไลน์ 

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ก าหนดจัดรูปแบบการเรียนในห้องเรียน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จ านวน 3 ครั้ง คือ  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ยืนยันการเข้าศึกษาอบรมเพ่ิมเพ่ือนในไลน์กลุ่ม ชื่อ  “สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1” หรือ 
ใช้การสแกนจากโทรศัพท์มือถือของท่าน ผ่าน QR ด้านล่าง ภายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

 
(กลุ่มไลน์ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาท่ีมีรายชื่อในหลักสูตรฯ เท่านั้น) 

 
 

 
 

**หากท่านเข้าสู่ระบบไลน์แล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/จังหวัด 
เพื่อเจ้าหน้าที่แอดมินระบบได้บันทึกข้อมูล** 

 

สอบถามเรื่องการยืนยันเข้ากลุ่มหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
1) นางสาวอติพร แก้วเปีย โทรศัพท์ 02-141-9567 อีเมล atiporn@kpi.ac.th 
2) นางสาวมนฤดี ทองก าพร้า โทรศัพท์ 02-141-9574 อีเมล monrudee@kpi.ac.th 
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รายละเอียดหลักสูตรวุฒบิัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ออนไลน)์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ในหลักการการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจนั้น มีความมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังนั้น มีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทักษะในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการและสถาบันวิชาการต่างๆ  
 ที่ผ่านมาเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สถาบันวิชาการส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการท้องถิ่น มากกว่าการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาท้องถิ่น”  
 ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พึงปรารถนา สามารถด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมสามารถบริหารงานได้
อย่างเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน  
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของสภาท้องถิ่น 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานเพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่น
ที่พึงปรารถนา 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งเนื้อหาของหลักสูตรออกเป็น 4 

หมวด 48 ชั่วโมง จ านวน 14 หัวข้อวิชา ดังนี้ 
หมวดที่ 1  ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในบริบทปัจจุบัน (6 ชั่วโมง) 

1. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน (3 ชั่วโมง) 
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2. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้        
(3 ชั่วโมง) 

หมวดที่ 2   บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่ (9 ชั่วโมง) 
3. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์      

(3 ชั่วโมง) 
4. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม (3 ชั่วโมง) 
5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการบริหารงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (3 ชั่วโมง) 

หมวดที่ 3   กฎหมายส าคัญส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น (12ช่ัวโมง) 
6. สมาชิกสภาท้องถิ่น : การเข้าสู่ต าแหน่ง และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ                        

(3 ชั่วโมง) 
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจแก่สภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
8. งบประมาณและการคลังท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาควรรู้ (3 ชั่วโมง) 
9. คดีปกครองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

หมวดที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมืออาชีพ (21ชั่วโมง) 
10. การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล (3 ชั่วโมง) 
11. การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) 
12. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ (3 ชั่วโมง) 
13. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
14. การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์ * (9 ชั่วโมง)  

4. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
หมวดที่ 1  ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในบริบทปัจจุบัน (2 หัวข้อวิชา 

จ านวน 6 ช่ัวโมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองท้องถิ่น และบริบทของ

การกระจายอ านาจในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยเฉพาะการบริหารจัดการท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

หัวข้อวิชา 
 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน (3 ชั่วโมง) 

 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้                       
(3 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน  

- ภาพรวมการปกครองท้องถิ่นไทย และทิศทางที่คาดหวังในอนาคต 
- ความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความสัมพันธ์และการก ากับดูแลระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ท้องถิ่นกับบทบาทการเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
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 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้  
- โครงสร้างทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รูปแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการประจ า และสมาชิก

สภาท้องถิ่น 
หมวดที่ 2  บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่ (3 หัวข้อวิชา 

จ านวน 9 ช่ัวโมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตน อันจะ

น าไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีดุลยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
3. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความเข้าใจในหลักการส าคัญทางการบริหารพัฒนาพ้ืนที่ โดย

เฉพาะที่เก่ียวข้องกับตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
หัวข้อวิชา 

1. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์  (3 
ชั่วโมง) 

2. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม (3 ชั่วโมง) 
3. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการบริหารงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (3 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์  

- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนิติบัญญัติ ด้านการ
ควบคุมการบริหาร และ ด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน  

- การสร้างดุลยภาพของบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมการเมือง
ท้องถิ่นท่ีสร้างสรรค์ 

- ความแตกต่างของสภาท้องถิ่นกับสภาในระดับชาติ และความแตกต่างของสภาท้องถิ่นใน
รูปแบบโครงสร้าง 2 ชั้น (Upper Tier และ Lower Tier) 

 การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
- ภาวะผู้น าในโลกและสังคมปัจจุบัน 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นกับศัยภาพและแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น : การก าหนดทิศทางการพัฒนา 

การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ และการติดตามประเมินผล 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นกับความสามารถในการวิเคราะห์งบประมาณท้องถิ่น และการตัดสินใจ

ในการพัฒนาที่คุม้ค่าและเป็นประโยน์ต่อพ้ืนที่อย่างแท้จริง   
 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการบริหารงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

- การเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มคนในพื้นท่ี และการประสานผลประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการและงบประมาณกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
- เครือข่ายความร่วมมือระหว่างการบริหารงานระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
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- การสร้างความร่วมมือและการประสานการด าเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่การพัฒนา 

หมวดที่ 3  กฎหมายส าคัญส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น (4 หัวข้อวิชา จ านวน 12 ช่ัวโมง)  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น น าคดีปกครองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเป็น

กรณีศึกษา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสม 
หัวข้อวิชา 

4. สมาชิกสภาท้องถิ่น : การเข้าสู่ต าแหน่ง และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ (3 ชั่วโมง) 
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจแก่สภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
6. งบประมาณและการคลังท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาควรรู้ (3 ชั่วโมง) 
7. คดีปกครองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น : การเข้าสู่ต าแหน่ง และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

- การเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คุณสมบัติ อ านาจหน้าที่ สิทธิประโยชน์ และการ
กระท าในลักษณะต้องห้าม 

- การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่ง กระบวนการ
ขั้นตอนการพ้นจากต าแหน่ง และผู้มีอ านาจออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจแก่สภาท้องถิ่น  
- กฎหมายจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  
- (ร่าง) พระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ประเด็นที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเดิม) 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ (ร่าง) 

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .. 
 งบประมาณและการคลังท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาควรรู้ 

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประเด็นการของบประมาณโดยตรง) 
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- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประเด็นที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 

- การควบคุมและการตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 คดีปกครองส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของสภาท้องถิ่น  

- คดีปกครองที่เก่ียวกับการเข้าสู่ต าแหน่งและการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- คดีปกครองที่เก่ียวกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
- คดีปกครองที่เก่ียวกับการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 
- คดีปกครองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- คดีอาญาและคดีแพ่งที่เก่ียวข้องกับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
หมวดที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมืออาชีพ (5 หัวข้อวิชา จ านวน 21 

ชั่วโมง)    
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่

ของตนได้อย่างเหมาะสม  
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการบริหารในด้านต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานในต าแหน่งหน้าที่ 
หัวข้อวิชา 

 การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล (3 ชั่วโมง) 
 การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) 
 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ (3 ชั่วโมง) 
 การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
 การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์ * (9 ชั่วโมง)  

*  หัวข้อวิชา การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์ จ านวน 9 ชั่วโมง สามารถ
ปรับตามความเหมาะสมกับรูปแบบการอบรมลักษณะ Onsite หรือ Online และ ในกิจกรรมประเด็น
ร่วมสมัยเพ่ือมิติใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไทย สามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีหัวข้อเลือก
เรียนได้ตามความต้องการ 
ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 

 การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล 
- ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ 
- แนวทางการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น การยกร่างและเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ส าคัญต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  
- การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
- การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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 การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ 
- การเรียกประชุมและนัดประชุมสภาท้องถิ่น  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
- ความหมายของญัตติ การเสนอญัตติ และการพิจารณาญัตติ 
- การอภิปราย การลงมติของสภาท้องถิ่น และการตั้งกระทู้ถาม 
- การรักษาสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาท้องถิ่น 
- เทคนิคการพูดและอภิปรายในสภา 

 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ 
- เครื่องมือและวิธีการส าคัญในการจัดการกับข้อมูล 
- การจัดระเบียบข้อมูล (Data organization) ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น 
- การน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการทางนโยบาย 
- การน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา  
- ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณ

ท้องถิ่น 
- แนวทางการประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
- การประเมินความคุ้มค่าและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
- การก าหนดทางเลือกการให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 

 การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์ 
ในหัวข้อนี้จะเปิดกว้างให้มีประเด็นเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
เข้ารับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
 ประเด็นร่วมสมัยเพื่อมิติใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไทย  

(หลักสูตรสามารถก าหนดประเด็นที่แตกต่างกัน แล้วให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตาม
ความสนใจ) 

- ประเด็นที่เกี่ยวกับ เทคนิคการท างานท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นควรมีความรู้
ความเข้าใจในฐานะตัวแทนของประชาชน  

- ประเด็นที่เกี่ยวกับ ประเด็นสาธารณะที่อยู่ในกระแสสังคม หรือได้รับความสนใจ
จากภาคส่วนต่างๆ ในขณะนั้น โดยอย่างยิ่งประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น 

 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของสภาท้องถิ่น 
- ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงาน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกสภาท้องถิ่น เกิดการ

พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการท างานของตน หรือสามารถน าแนวคิดและ
วิธีการไปปรับใช้ในการด าเนินงานของท้องถิ่นตนได้อย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมมอบหมายงานจากวิทยากรผู้สอน 
- งานที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- งานที่เก่ียวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สมาชิกสภาท้องถิ่นมืออาชีพ 
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- สร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- เสริมสร้างพลังทีมและความร่วมมือในการท างาน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 จ านวนรุ่นละไม่เกิน 100 คน 

7. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม  
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ซ่ึงประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และการสัมมนา เพ่ือเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้
เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง  

8. ระยะเวลาการศึกษาอบรม จ านวน 48 ชั่วโมง 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

9. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดย
ครบถ้วน 

 มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในห้องเรียน  
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

10. ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ  
จะได้รับเข็มวิทยฐานะและใบวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น  

11. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-74 โทรสาร 02-143-8175 
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ก าหนดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 
ครั้งที่ 1 (พฤ ศ ส) 

วัน  เวลา หัวข้อ วิทยากร 

17 มี.ค. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น
ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน  

ศ.วุฒิสาร  ตันไชย 

 
 

13.00-16.00 น. 
 

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้   

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชชัวาลย์ 

18 มี.ค. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์  

รศ.ตระกูล มีชัย 

 13.00-14.30 น. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม: 
ผู้น าที่ครองใจประชาชนกับบริบทการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
 

 14.30-16.00 น. 
 

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม: 
ผู้น ากับการบริหารองค์กรในยุค Disruptive 
Technology 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช 

19 มี.ค. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ
บริหารงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ 

 
 

13.00-16.00 น. 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่น : การเข้าสู่ต าแหน่ง 
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ               

อ.มาโนช นามเดช 

 

ครั้งที่ 2 (พฤ ศ ส) 

วัน  เวลา หัวข้อ วิทยากร 

31 มี.ค. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจแก่
สภาท้องถิ่น 

อ.นรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ 
 

 
 

13.00-16.00 น. 
 

คดีปกครองส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของสภาท้องถิ่น 

อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล 

1 เม.ย. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

งบประมาณและการคลังท้องถิ่น: ประเด็นที่
สมาชิกสภาควรรู้ 

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม 
 

 
 

13.00-16.00 น. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนา 

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

2 เม.ย. 65 09.00-12.00 น. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) 

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

 13.00-16.00 น. 
 

การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี 
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ครั้งที่ 3 (พฤ ศ) 

วัน  เวลา หัวข้อ วิทยากร 

7 เม.ย. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ 
 

อ.กิริณี จาระนุ่น 

 13.00-16.00 น. การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิผล 

อ.กิริณี จาระนุ่น 

8 เม.ย. 65 
 

09.00-12.00 น. 
 

การสื่อสารเพื่อสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองใน
ปัจจุบันและอนาคต 

รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 
 

 13.00-16.00 น. 
 

ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน   
 

ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 

**ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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เงื่อนไขการผ่านการอบรมหลักสตูรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 
(ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)  

 

กรุณาศึกษารายละเอียด 
1. มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ (คือ ขาดเรียนได้ไม่เกิน 

2 วิชา หรือ 1 วันเท่านั้น!!)  ทั้งนี้ การนับเวลาเรียน จะด าเนินการ ดังนี้ 
 การลงทะเบียนเข้าเรียน ใน 1 วัน ซึ่งมี 2 คาบวิชา และจะมีการลงทะเบียน 2 ครั้ง คือ 

 ลงทะเบียนภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.  
 ส าหรับการเรียนการสอน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. และ นับเป็น 1 คาบวิชา 
 ลงทะเบียนภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น.  
 ส าหรับการเรียนการสอน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. และ นับเป็น 1 คาบวิชา 

 

**ระบบการลงทะเบียนจะปิดตรงเวลา หากท่านไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าท่าน
ขาดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวทันท!ี!  และไม่สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้  

(ขอให้ท่านพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนก่อนยืนยันเข้าศึกษาอบรม)** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศึกษาต้องเปิดภาพหน้าจอการเรียนออนไลน์ในรายวิชา ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 
30-45 นาที ตั้งแต่เริ่มต้นการสอนของวิทยากรแต่ละท่าน  ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือ
นักศึกษาเปิดกล้องของท่านเพื่อให้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอความกรุณางดส่งข้อความหรือแคปหน้าจอลงไลน์
กลุ่ม เพราะจะท าให้ผู้มาทีหลังหาลิงก์ลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายไม่เจอในกลุ่มไลน์ 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1” 

 การลา/ขาดเรียน ระหว่างการเรียนรูปแบบออนไลน์ตลอดหลักสูตรฯ หากนักศึกษาลา/ขาด
เรียนในคาบเรียนวิชาใด จะต้องท าเป็นจดหมายแจ้งถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้า พร้อมเอกสารประกอบประกอบโดยระบุวันที่ เวลา เหตุผลของการลา/ขาดเรียน หรือท่านสามารถ
เขียนตามฟอร์มใบลาการศึกษาที่สถาบันฯ ก าหนดไว้ (หากจ าเป็น) ทั้งนี้ ยังถือว่าท่านขาดเรียนในวิชาดังกล่าว 
โดยการส่งใบลาดังกล่าวเพ่ือรักษาประโยชน์และสิทธิของท่านในอนาคต 
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2. มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตรฯ 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะส่งรายละเอียด google form ในแตล่ะกิจกรรม ผ่านไลน์กลุ่ม “สมาชิกสภา

ท้องถิ่น รุ่น 1”เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 การท าแบบทดสอบรายวิชาก่อนเรียน (Pre-Test)  -- ท าครั้งเดียว โดยท าในวันที่                

17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00-17.00 น. 
 การท าแบบทดสอบรายวิชาหลังเรียน (Post-Test) – ท าหลังการเรียนการสอนในแต่ละวัน 

ช่วงเวลา 16.00-16.30 น.   
 การท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ -- ท าหลังการเรียนการสอนในแต่ละวัน ช่วงเวลา 

16.00-16.30 น. (ทุกวันที่มีการเรียนการสอน) 
 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางวิทยากรมอบให้ระหว่างการบรรยาย/สัมมนา (หากมี) 
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ข้อปฏิบัติส าหรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนา

ความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนรูปแบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
ตลอดหลักสูตร โดยมีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการแออัด
และการรวมตัวของนักศึกษาจ านวนมาก รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
นักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษาอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
Zoom วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาในการเรียน
ออนไลน์ ดังนี้ 

ข้อปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อม 

1. ด าเนินการติดตั้งและศึกษาวิธีการใช้งาน โปรแกรม Zoom  
ลงในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าเรียน (รายละเอียดดู
เพ่ิมเติมในหน้า 13-28 การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ZOOM) 

2. ในการเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทางหลักสูตรฯ มีข้อแนะน าส าหรับนักศึกษาก่อนการอบรม ดังนี้ 

 จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยก่อนเข้าโปรแกรม เช่น หูฟัง 
ไมโครโฟน แบตเตอรี่ชาร์ตไฟ 

 ควรอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือให้การเรียนไม่ติดขัด  

 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ท่ีมีเสียงดังรบกวนการเรียนการสอน  
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3. การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรฯ จะด าเนินการผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม “สมาชิกสภาท้องถิ่น     
รุ่น 1” เป็นหลัก หรือทางอีเมล/โทรศัพท์ ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียม
ความพร้อมของท่านด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าร่วมกลุ่มด้วยการเพ่ิมเพ่ือนในไลน์ให้
เรียบร้อยก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน  

4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาจะส่งให้ผ่านทางไลน์กลุ่ม และอีเมล (หากมี) ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF โดยจะส่งล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้อ่านเนื้อหาก่อนเข้าสู่บทเรียน (หากมี) และเมื่อท่านเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการบรรยายเป็นรูปแบบซีดี หรือ 
Thumb drive ภายหลัง 

ข้อปฏิบัติด้านการเข้าเรียนหลักสูตรฯ  

1. ขอให้นักศึกษาเข้ารายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และร่วมทดสอบระบบเสียงและภาพผ่าน
โปรแกรม Zoom ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์เข้าสู่
ระบบรายงานตัวผ่านไลน์กลุ่ม “สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1” ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกในช่วงวันและเวลา
ดังกล่าวขอให้ท่านเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ในวันเรียนครั้งแรกก่อนล่วงหน้า 30 นาที 

2. เมื่อผู้เรียนเข้ามาแล้วต้องด าเนินการ ดังนี้ 

3. นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 -พิธีเปิดหลักสูตรฯ และการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 16.00 น. 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

4. การเรียนรูปแบบออนไลน์ในแต่ละวัน ให้นักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนล่วงหน้า 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่
หลักสูตรจะแจ้งรหัสให้ทราบผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม “สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1” เป็นหลัก หรืออีเมล 
(หากมี) 

5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเปลี่ยนชื่อเพ่ือระบุตัวตนในห้องเรียนด้วยเลขที่ ชื่อ และสกุล
จริง โดยมีรูปแบบ คือ “รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล” เช่น “001 กิตติ รักชาติไทย” (ไม่ต้องระบุค า
น าหน้า) เพ่ือให้สะดวกต่อการตรวจสอบการเข้าเรียน เจ้าหน้าที่หลักสูตรจะแจ้งรหัสประจ าตัวนักศึกษา
ให้ก่อนวันเปิดหลักสูตรฯ 

6. ระหว่างการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถส่งค าถามไปยังวิทยากรผ่านทางช่องพูดคุย (Chat Box) ใน
โปรแกรม Zoom หรือ ถามค าถามผ่านไมโครโฟนเมื่อวิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม 

7. การลงทะเบียนเข้าเรียน การท าแบบทดสอบ การท าแบบประเมินผล จะด าเนินการผ่านแบบฟอร์มที่
เรียกว่า Google Form ซึ่งเป็นฟอร์มที่เปิดพ้ืนที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลซึ่งในหลักสูตรจะส่ง Google 
Form ให้นักศึกษาผ่านทางไลน์กลุ่มในแต่ละกิจกรรมของแต่ละวิชา 

8. เจ้าหน้าที่หลักสูตรจะด าเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ดังนั้น ขอความ
ร่วมมือให้นักศึกษาเปิดกล้องไว้ ส าหรับให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรบันทึกการเข้าเรียนด้วย 



 

หลักสตูรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นท่ี 1  Page | 17 

การเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ PC 
 

1. เข้าสู่Website Zoom เพ่ือท าการ Download โปรแกรมมาติดตั้งท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์  

(https://www.zoom.us/download) 
 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือโหลดโปรแกรมลงเครื่อง 

 
3. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ Double Click เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 
4. เมื่อติดตั้งเสร็จระบบจะเปิดโปรแกรม Zoom อัตโนมัติ 

 
 

 

 

 

Download 

https://www.zoom.us/download
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5. เมื่อติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รับ Link การเข้าเรียนจาก Line Group และ
คลิก Link เพ่ือเข้าเรียน  
 

 
6. โปรแกรมจะท าการเปิดผ่าน Browser เลือก Open Zoom  

 
7. เพ่ิมชื่อของท่าน และกด Join Meeting 

 
 

 

 

สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1 
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8. เข้าร่วมในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าเรียนออนไลน์ผ่านมือถือส าหรับระบบปฏบิัติการ Android 
 

1. ดาวน์โหลด Application Zoom ได้ที่ Play store  

 

 

2. เมื่อติดตั้ง Application เรียบร้อย รับ Link การเข้าเรียนจาก Line กลุ่มปกม.10และคลิก Link         
เข้าเรียน  

 
 

 

 

สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1 
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3. เลือกโปรแกรม Zoom จะเปิดขึ้นอัตโนมัติ  

 
 

4. เข้าร่วมในการการเรียนการสอน  
วิธีที่ 1 พิมพ์เลขที่ ชื่อ นามสกุลของท่าน และกด OK  ตัวอย่าง “001 กิตติ รักชาติไทย” 
 

 
 

วิธีที่ 2 ในบางกรณี อาจจะไม่สามารถเข้าได้โดยอัตโนมัติตามวิธีที่ 1 ให้กด Join Meeting แล้วใส่ 
Meeting ID ซึ่งเป็นตัวเลข 9 หลัก และใส่ Password ก็จะสามารถเข้าได้เช่นกัน (รับลิงก์จากไลน์ปกม.10) 

 

P 

Cancel OK 

Please enter your name 
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การเข้าเรียนออนไลน์ผ่านมือถือส าหรับระบบปฏบิัติการ (iOS ไอโฟน ไอแพด) 
 

1. ดาวน์โหลด Application Zoom  ได้ที่ App store  

 
 

 

2. เมื่อติดตั้ง Application Zoom เรียบร้อย รับ Link การเข้าเรียนจาก Line กลุ่ม “สมาชิกสภาท้องถิ่น 
รุ่น 1” นักศึกษา และคลิก Link เพ่ือเข้าเรียน  

 
3. โปรแกรมจะท าการเปิดผ่าน Browser 

  

App Store 

สมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1 
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4. การ           เลือก Open in Safari  

 

 
 

5. เข้าร่วมในการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนชื่อเพื่อระบุตัวตนในห้องเรียน 
  

เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาในห้องเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว บางครั้งอาจมีข้อผิดพลาด/พิมพ์ผิดในการระบุ
ชื่อ-นามสกุล ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 

1. คลิกท่ีจอภาพของท่าน เลือกปุ่มที่มีจุดสามจุด  เลือกค าสั่ง Rename  
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1.2 แก้ไขชื่อในการระบุตัวตนในห้องเรียนแล้วกด OK  
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2. ส าหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android  

1. เลือกที่เมนู participants 

 

2. คลิกเลือกชื่อของท่าน (me) 

 
3. เลือก Rename 

 

4. ท าการเปลี่ยนชื่อและกด OK 
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ส าหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ (iOS ไอโฟน ไอแพด) 

1. เลือกที่เมนู paticipants 

 

2. คลิกเลือกชื่อของท่าน (me) 

           3. เลือก Rename 

 
 

4. ท าการเปลี่ยนชื่อและกด Done 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสตูรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นท่ี 1  Page | 26 

การปักหมุดหน้าจอของผู้สอน 

 ระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ ภาพหน้าจอของผู้สอนอาจมีการสลับเป็นหน้าจอของนักศึกษาอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจเป็นการรบกวนสมาธิในการเรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา สามารถใช้วิธีการปักหมุดให้
ภาพหน้าจอของวิทยากรไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการปักหมุดหน้าจอ ดังนี้ 

ส าหรับคอมพิวเตอร์ เลือกหน้าจอของอาจารย์ผู้สอนโดยการคลิกขวาที่หน้าจอ และเลือก   

 
ส าหรับโทรศัพท์มือถือ (Android และ iOS) สามารถท าได้โดย ปัดหน้าจอไปทางด้านซ้าย กดที่หน้าจอผู้สอน 
2 ครั้งเพ่ือ Pin Video หากต้องการยกเลิกให้ท าการกดท่ีหน้าจอ 2 ครั้งเช่นเดียวกัน 
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การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เมือ่เข้าห้องเรียน 

 นอกจากเครื่องมือและวิธีการข้างต้นที่กล่าวมานั้น ยังมีการใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ควรท าความเข้าใจเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 เมื่อท่านเข้าเรียนออนไลน์ จะปรากฏหน้าจอดังรูป  

 
 

 การเข้าใช้ไมโครโฟน จะอยู่ที่เมนูด้านล่าง โดยเมนูจะปรากฎเมื่อกดที่หน้าจอ 
1 ครั้ง คลิกที่รูป และกด Call via Device Audio จากนั้นสัญลักษณ์จะ
เปลี่ยนเป็นรูปไมโครโฟนเพ่ือให้สามารถรับฟังและพูดได้ (อุปกรณ์บางเครื่อง
ไม่จ าเป็นต้องเปิดเมนูนี้ หากเป็นรูปไมโครโฟนอยู่แล้ว) 
  

 

 โดยมีเมนกูารใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

เปิดเสียง   ปิดเสียง  1)  การเปิดหรือปิดสียงได้ที่ปุ่ม  
หรือปัดหน้าจอไปด้านซ้ายมือ เมื่อต้องการเปิดไมโครโฟนเพื่อพูด กดปุ่ม Tap to Speak และถ้าต้องการปิด
ไมโครโฟน กดที่ปุ่ม Done  Speaking   
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2) สามารถเปิดหรือปิดเสียงได้ที่ปุ่ม    เปิดกล้อง     ปิดกล้อง 

3) สามารถแชร์หน้าจอได้ที่  ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกสารร่วมกัน  

กด เพื่อเม่ือตอ้งการเปิด
ไมโครโฟนเพื่อพดู 

กด เม่ือตอ้งการปิด 
ไมโครโฟน 
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4)  สามารถพูดคุยเพ่ือสอบถามผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนโดยท าตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) กดที่ปุ่ม Participants  

 

 
 

(2)  เมื่อเข้าหน้าจอจะปรากฏชื่อของสมาชิกข้อมูลใน
กลุ่ม และคลิกท่ีปุ่ม Chats 

 
 

(3) สามารถพิมพ์เพ่ือ Chat กับสมาชิกในกลุ่มได้  

  

(4) หากต้องการกลับหน้าจอหลัก กดที่ปุ่ม Close  

  
 

 

 

 

1 
2 

3 4 
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5)  สามารถออกจากการเรียนการสอนได้โดยการ กดปุ่ม End / Leave (แล้วแต่อุปกรณ์) 

 
 

 

 

ออกจากการเรียนการสอน 


