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……………………………………………. 
 ดวย กองการเจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการจัด โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การพัฒนาผูนําเขาสูระบบราชการ 4.0” ภายใตหลักการและเหตุผล แนวคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือให
ประเทศไทยสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนในยุคดิจิทัล ซ่ึงหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 คือ การพัฒนากําลังคนทุกภาคสวนใหพรอม เขาสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไดอยาง
ทันทวงทีกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น จึงเปนเรื่องของการพัฒนาให
ประชาชนทุกภาคสวน ท้ังในภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนให มีทักษะ ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนพ้ืนฐานการเรียนรู การสราง รายได การทํางานและ
การใชชีวิตในยุคใหมท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง ดวยการรณรงค สงเสริมและพัฒนายกระดับ ทักษะดิจิทัลให
ไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประเทศไทยมีกําลังคนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถใชประโยชน        
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ สามารถรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสูเปาหมายไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
การพัฒนาในยุคท่ีองคกรตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรในองคกรถือเปน ฟนเฟอง
สําคัญสูความสําเร็จ ความต่ืนตัวดานการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบรับการพัฒนาในยุค 4.0 เปนประเด็น        
ท่ีทุกภาคสวนใหความสําคัญในลําดับตนๆ การผลักดันการพัฒนาและสรางนวัตกรรมขององคกรผานการ
พัฒนาบุคลากร พ้ืนฐานสําคัญในการสรางนวัตกรรมขององคกร คือ Mindset ของบุคลากรตองพรอมใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปกับองคกร ซ่ึงองคกรเองก็จะตองสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู โดยมี
ทีมงานท่ีชวยในการผลักดันและสงเสริม ทําใหคนในองคกรสามารถผสมผสานทักษะ ประสบการณ รวมกับ
การปรับใช เทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางลงตัว รวมถึงมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแสดงความสามารถ 
ซ่ึงการทํากิจกรรมปรับปรุงงานแบบ Bottom up เพ่ิมผลิตภาพการทํางาน หรือการปรับปรุงแบบทีละเล็กที
ละนอย และ สรางการมีสวนรวมจากทุกคนในองคกร ถือเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการตอยอดสูองคกร
นวัตกรรม  กรมพัฒนาท่ีดินเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของแนวทางการสรางพ้ืนฐานดังกลาวเพ่ือตอยอดสู
นวัตกรรม ผานการพัฒนาบุคลากร จึงมอบหมายให กองการเจาหนาท่ี จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาผูนําเขาสู ระบบราชการ 4.0” ใหแกผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และขาราชการกรมฯท่ีปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนองคกรเขาสูระบบ ราชการ 4.0 ท่ีสามารถพัฒนาสูการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ 
Productivity Leader ซ่ึงจะเปนแรงผลัก สําคัญในองคกร ท่ีจะชวยใหบุคลากรทุกระดับมีความพรอมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง และกาวไปขางหนา พรอมๆ กับระบบราชการในยุค 4.0 ไดอยางม่ันคง โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 2) เพ่ือ
เตรียมความพรอมในการจัดเตรียมขอมูลรายงานผลในการประเมินสถานะ การเปนระบบ ราชการ 4.0  
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 3) เพ่ือใหความรู ความเขาใจและใชแนวทางการพัฒนาองคกรดวย Smart 
Workplace ไป ขับเคลื่อนองคกรไปสูระบบราชการ 4.0 โดยมี ผูเขารวม โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 95 คน โดยผลการประชุมสรุปไดดังนี้ 
 1. ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผูนําเขาสูระบบราชการ 4.0” 
ไดรับความรูและชี้แจงทําความเขาใจ 
      1.1 แนวโนม/สถานการณแวดลอมของโลก GLOBAL MAGA TRENDS ซ่ึงประกอบดวย 
1) การเปลี่ยนข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ 2) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม 3) ความเปนเมือง
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ขยายอยางรวดเร็ว 4) ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 5) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
และการขาดแคลนทรัพยากร   

    1.2 การเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต ซ่ึงไดแก 1) งานหายไปเนื่อง PRA มาแทน 2) 
งานปรับใหม คนกับPRA ทํางานรวมกัน 3) งานใหม PRA ท้ังหมด 4) งานท่ียังตองทําโดยคนเทานั้น  

        RPA (Robotic Process Automation) คือ IT โรบอทสําหรับงานออฟฟศ โดยผสมผสาน 
เทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และAI ทํางานแทนคน แบบอัตโนมัติ
และเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0 ซ่ึงระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) 
ภายใต  รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
ประกอบไปดวย 1) การนําระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการ
แผนดินและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 2) บูรณาการระบบฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐเขา
ดวยกัน 3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานนของรัฐแผนกําลังคนภาครัฐ 4) ปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจใหผูมีความรู ความสามารถใหมีความคิดสรางสรรคและ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติราชการ 5) ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล พรอมท้ังสอดรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs (Sustainable 
Development Goals) ซ่ึงเปนกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดย
องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
  1.4 เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ตามขอกําหนด 
คูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 
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1.5  การประเมินสถานะในการเปนระบบราชการ 4.0 ป 2562 และการเตรียมการใน ป 2563   
        1.5.1 การประเมินสถานะเปนระบบราชการ 4.0 ป 2562 มีกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินงานของ สํานักงาน ก.พ.ร. ในข้ันตอนท่ี 1 สวนราชการตองดําเนินการประเมินตนเอง(Self – 
Assessment) ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 ขอมูลประกอบไปดวย 1)ลักษณะสําคัญองคการ(1หนา) 
2) ขอมูลตามเกณฑของ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดย กรมพัฒนาท่ีดินประเมินตนเองในระดับคะแนน 
452.55 และคณะกรรมการตรวจประเมินในระดับคะแนน 328.62 ทําใหไมสามารถผานไปถึงข้ันตอนท่ี 
2 ท่ีจะตองมีคะแนนจากคณะกรรมการ 350 คะแนนข้ึนไป  
        1.5.2 การประเมินสถานะเปนระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ PMQA 4.0 ตาม
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการของ สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันตอนการ
ประเมินตนเองของสวนราชการ(Self – Assessment) กําหนดใหดําเนินการผานระบบของ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที 28 มกราคม 2563 ขอมูลประกอบไปดวย (1)ลักษณะสําคัญองคการ(1หนา) (2) 
ขอมูลตามเกณฑของ สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ซ่ึงตองไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในระดับ 
400 คะแนน ข้ึนไป จึงสามารถดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 ตอไปได 2) ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการ
พัฒนาองคการ(Application report) และไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในระดับ 400 
คะแนนข้ึนไป จึงสามารถดําเนินการในข้ันตอนท่ี 3 3) ข้ันตอนตรวจประเมินผลการดําเนินงาน ณ พ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน (Site Visit) และประกาศผลการสถานะในการเปนระบบราชการ 4.0  

1.6 กรอบการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
        1.6.1 กรอบการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
      1) ระดับกรม ดําเนินการจากแผนปฏิบัติราชการประจําป เอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ โดยเลือกตัวชี้วัดท่ีสําคัญ จากการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไมเกิน 3-5 ตัวชี้วัดและสอดคลองอยางนอย 3 ใน 5 องคประกอบคือ 
1) Function Base 2) Agenda Base 3) Area Base 4) Innovation Base 5) Potential Base  
     2) ระดับกอง/สํานัก ดําเนินการจากคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงาน (IPA) ประกอบดวย (1)มิติประสิทธิผล (2)มิติคุณภาพการปฏิบัติงาน (3)มิติประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (4) มิติพัฒนาองคการ โดยเลือกตัวชี้วัดท่ีสําคัญ จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PM) 
ประกอบดวย (1) มิติประสิทธิผล (2) มิติคุณภาพการปฏิบัติงาน (3) มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (4) 
มิติพัฒนาองคการ  
     3) ระดับบุคคล ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในระบบ DPIS 
ตามกรอบตัวชี้วัดของ กอง/สํานัก และ กรม 
        1.6.2 การถายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ระดับกรมฯลงสูบุคคล โดยมี กลไกในการ
ถายทอดยุทธศาสตร แผนกลยุทธแผนปฏิบัติงาน และการถายทอดงานสูระดับบุคคล 1)กลไกการใช
เครื่องมือถายทอดงานสูบุคคล 2)การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) 3)การจัดทํา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน (IPA) 4)กําหนดกรอบการประเมินผลตามแนวทาง 
Balanced Scorecard 5) ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ของ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ มิติ
พัฒนาองคการ 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ใน ระบบ DPIS  
       1.6.3 แนวทางการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินป 2563 โดยมุงเนนโครงการ
สําคัญตามนโยบายของกรมพัฒนาท่ีดินป 2563 ประกอบดวย 1) โครงการแผนการใชท่ีดินระดับตําบล 2) 



5 
 
โครงการพัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (Zoning by Agri-Map) 3) 
โครงการจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา(ตนแบบ) 4) โครงการเกษตรอินทรีย(PGS) 5) โครงการบัตรดินดี 
        1.6.4 กรอบการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ระดับหนวยงาน)
ป 2563 มีเปาประสงคสําคัญสูงสุด ไดแก 1) พ้ืนท่ีการเกษตรมีการใชประโยชนท่ีดินไดอยางถูกตอง
เหมาะสม(ไมนอยกวา 2 ลานไรตอป) 2) เกษตรกรมีการใชประโยชนท่ีดินไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ยั่งยืน บนพ้ืนฐานการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย มุงเนนตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงคุณภาพเกิดผลลัพธเปน
รูปธรรม ซ่ึงหนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน รวมท้ังหนวยงานระดับพ้ืนท่ี ตองดําเนินการระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานเชิงคุณภาพของแผนงาน/โครงการสําคัญตามภารกิจหลักของกรมฯ  
         1.6.5 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสําคัญ 5 โครงการ มีดังนี้ 
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2. ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผูนําเขาสูระบบราชการ 4.0” 
ไดรับความรูรวมกับฝกปฏิบัติ (Workshop) ดังนี้ 

  2.1 ฝกปฏิบัติ (Workshop) แนวคิดผลิตภาพกับการพัฒนาองคกร     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 การ Workshop วิเคราะหกระบวนงานสําคัญระดับหนวยงานเพ่ือเชื่อมโยงเปาหมาย
โครงการสําคัญของกรมพัฒนาท่ีดินประกอบดวย 1) โครงการแผนการใชท่ีดินระดับตําบล 2) โครงการ
พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (Zoning by Agri-Map) 3) โครงการ
จัดทําเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา(ตนแบบ) 4) โครงการเกษตรอินทรีย(PGS) 5) โครงการบัตรดินดี รายละเอียด
ตามแผนภาพท่ี 1 - 5 และ ตารางขอมูลท่ี 1 – 5  
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 3. รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ  
  3.1 ความพึงพอใจตอภาพรวม ของโครงการ รอยละ 78.4  
  3.2 ความพึงพอใจตอวิทยากร ของโครงการ รอยละ 91.67 
  3.3 ความพึงพอใจตอเนื้อหาและหลักสูตร ของโครงการ รอยละ 85 
  3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
  วิทยากร 
  1) ยกตัวอยางท่ีเปนของไทย อาจจะเห็นภาพไดดีกวา 
  2) อาจารยสอนไดดี แตควรให อาจารยสรุปแยกประเด็นจะทําใหเขาใจมากข้ึน 
  3) อาจารยมีวิธีการสอนท่ีเขาใจไดดี 
  4) ไดรับความรูมุมมองใหมๆ 
  5) บางหัวขอ อธิบายเร็วมาก 
  เนื้อหาและหลักสูตร 
   1) เวลาในการอบรมนอยควรจะเพ่ิมเปน 3 วัน เพราะจะไดสรุปจากกลุมและประเด็น
จาก อาจารย ไดมากข้ึน 
   2) ควรปรับเวลาใหมากกวานี้ เพ่ือจะไดขยายเนื้อหาใหเกิดความเขาใจมากข้ึน เพ่ิม
เวลาการทํา Workshop 
   3) เพ่ิมระยะเวลาของหลักสูตร 
 
    
   
 
 



แผนภาพท่ี 1
กระบวนการแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล
กผง.
1. การจัดท าแผนงาน โครงการจัดสรร
งบประมาณ

กสด.
1. ดินหลัก
2. ดินปัญหา
3. ปรับปรุงฐานสถานภาพ
4. พัฒนาคลังข้อมูล
5. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
6. ดินที่สูง

กนผ.
1. การส ารวจและจัดท าแผนท่ีสภาพ
การใช้ท่ีดิน
2. การวางแผนการใช้ท่ีดิน และการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ า
3. การจัดท าแผนการใช้ท่ีดินระดับ
จังหวัด
4. การจัดการพื้นท่ีเสี่ยงภัยทาง

สวด.
1. การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช ปุ๋ยและสิ่ง
ปรับปรุงดิน (lab) และการวิเคาระห์
ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Test 

สสผ.
1. โครงการซ่อมแซมโครงข่ายหมุดฐาน
ภาคพ้ืนดินของโครงข่ายหมุดหลักฐาน
ของโครงการจัดท าแผนท่ีเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพสนิ
2. แผนท่ีภาพดาวเทียม ออร์โธสี
3. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) กับแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี
4. โครงการจัดท าแผนท่ีความลาดชัน
ของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (Slope 
class)
5. โครงการจัดท าส ามโนท่ีดินเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน
6. การส ารวจและวิเคราะหท์าง
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
7. โครงการจัดท าฐานข้อมูลป่าไม้ถาวร
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
พ้ืนฐานกลางสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท่ีดิน (GIS)

กกจ.
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กวจ.
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาฐานข้อมูล

กทช.
1. การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
2. การผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ พด.
3. การผลิต ผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์
4. ก าหนดมาตราฐานการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ตามแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ทางด้านวิศวะกรรม

สวพ.
1. ก าหนดมาตราฐานการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ตามแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ทางด้านวิศวะกรรม
2. ควบคุมการด าเนินการระบบอนุรกัษ์
ดินและน้ าตามแผนการใช้ท่ีดินระดับ

กผง.
1. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่
2. แผนปฏิบัติการ (แผนงาน / 
งบประมาณ)
3. การติดตามและประเมิณผลการ

สลก.
1. จัดท าร่าง พรบ. พัฒนาที่ดิน (ฉบับ
แก้ไข)
2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ตสน.
1. การตรวจสอบการเงิน การ
ด าเนินงาน การบริหารการปฏิบัตติาม

กพร.
1. การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

กค.
1. ภารกิจจัดสรรงบประมาณ



แผนภาพท่ี 2
กระบวนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)
กผง.
1. การจัดท าแผนงาน โครงการจัดสรร
งบประมาณ

กสด.
1. ดินหลัก
2. ดินปัญหา
3. ปรับปรุงฐานสถานภาพ
4. พัฒนาคลังข้อมูล
5. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
6. ดินที่สูง

กนผ.
1. การส ารวจและจัดท าแผนท่ีสภาพ
การใช้ที่ดิน
2. วางแผนการใช้ท่ีดินระดับจังหวัด
3. การส ารวจและวิเคราะหท์าง
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ

สวด.
1. การวิเคราะห์ดิน น  า พืช ปุ๋ยและสิ่ง
ปรับปรุงดิน (lab) และการวิเคาระห์
ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Test 

สสผ.
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
พื นฐานกลางสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน (GIS)
2. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาพถ่าย
ออร์โธสี และภาพดาวเทียมคัดแก้
3. โครงการจัดท าแผนท่ีความลาดชัน
ของพื นที่เพื่อการพัฒนาท่ีดิน (Slope 
class)
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลป่าไม้ถาวร
5. โครงการจัดท าส ามโนที่ดินเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน

กกจ.
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กวจ.
1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
อย่างยั่งยืน

ศทส.
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

กผง.
1. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื นท่ี
2 การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

กค.
1. ภารกิจจัดสรรงบประมาณ

กพร.
1. การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

สลก.
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
1. กฏระเบียบ น าไปสือสาร

ตสน.
1. การตรวจสอบการเงิน การ
ด าเนินงาน การบริหารการปฏิบัตติาม



แผนภาพท่ี 3
กระบวนการจัดท้าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า(ต้นแบบ)

กผง.
การจัดท าแผนงาน โครงการ

จัดสรรงบประมาณ ตาม

สสผ.
โครงการจัดท าฐานข้อมูลป่าไม้

ถาวร

สสผ.
โครงการจัดส ามะโนที่ดินเพื่อการ

พัฒนาท่ีดิน

สสผ.
โครงการซ่อมแซมโครงข่ายหมุด
ฐานภาคพื้นดินของโครงข่ายหมุด
หลักฐานของโครงการจัดท าแผนที่
เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพย์สิน

สสผ.
โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
พื้นที่ฐานกลางสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาท่ีดิน

สสผ.
โครงการท าแผนที่ความลาดชัน
ของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

กสด.
การส ารวจและจัดท าข้อฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินเพื่อการอนุรักษ์ดิน

กนผ.
การส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพ

การใช้ที่ดิน

สวด.
การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช ปุ๋ย และ
สิ่งปรับปรุงดิน (Lab) และการ
วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ

ภาคสนาม (Test kit)

กนผ.
การบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัย

ทางการเกษตร (น้ าท่วม แห้งแล้ง 

สวพ.
ก าหนดมาตรฐานการอนุรักษ์ดิน

และน้ าทางด้านวิศวกรรม
ควบคุมการด าเนินการระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าทางด้าน

วิศวกรรม

สวพ. ,กค.
การโอนจัดสรรงบประมาณ

กผง.
การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การ

ปฏิบัติในพื้นที่

กทช.
การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กทช.
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.

กทช.
การผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

กผง.
การติดตามและเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตสน.
การตรวจสอบ การเงิน การบัญชี

และการพัสดุ

กกจ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

กพร.
การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบ



แผนภาพท่ี 4
กระบวนการเกษตรอินทรีย์

กค.
การโอนจัดสรรงบประมาณ

ตสน.
การตรวจสอบการเงิน การ
ด าเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด

กสด.
1.ดินหลัก
2.ดินปัญหา
3.ปรับปรุงฐานสถานภาพ ฯ
4. พัฒนาคลังข้อมูล ฯ
5. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์

สลก.
การเผยแพร่ ฯ และประชาสัมพันธ์ 

ฯ กิจกรรม

กผง.
1. การจัดท าแผนโครงการ จัดสรร
งบประมาณ
2. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่
3. การติดตามและประเมินผลการ

สสผ.
จัดท าส ามะโนที่ดิน

กพร.
การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA4.0)

กวจ.
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนา
ที่ดิน
2 จัดท าฐานข้อมูล
3 การวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินอย่าง

สวด.
การวิเคราะห์ ดิน น้ า พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุง
ดิน(lab) การคิดวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบดิน

ภาคสนาม (tet kit)

กทช.
1. งานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
2. การรับรองมาตรฐาน Q
3. การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.

กผง.
การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน



แผนภาท่ี 5
กระบวนการบัตรดินดี

กผง.
การจัดท าแผนงาน โครงการ จัดสรร
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ

กค.
การโอนจัดสรรงบประมาณ

กนผ.
การจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับ

จังหวัด

กผง.
การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การ

ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี

กพร.
การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ

ราชการ 4.0

ศทส.
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

กทช.
การผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

สลก.
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้าน

การพัฒนาที่ดินตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรฯและกรมฯ

กกจ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

กวจ.
การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้ การ

จัดการดิน

กผง.
การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตสน.
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี 

กสด.
การปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อ

สนับสนนุแผนงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

กนผ.
การส ารวจและจัดท าแผนที่สภาพ
การใช้ที่ดิน

สวด.
การวิเคราะห์ ดิน น้ า พืช ปุ๋ย และ
สิ่งปรับปรุงบ ารงุดิน (Lab) และชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม (test kit)



ตารางท่ี 1

Stakeholders (S) Input (I) Process (P) Output (O) Customers (C) Impact

1. วางแผนการท างาน Output
1. แผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน

1. รายได้ของเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน

2. รวบรวม / วิเคราะห์ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท่ีดิน เศรษฐกิจ และสังคม

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการพัฒนาท่ีดิน จาก
การขับเคล่ือนแผนการใช้ท่ีดิน

2. คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ชุมชน ดีข้ึน

3. ท า PRA ร่วมกับหน่วยงาน/
ชุมชน และจัดท าต้นร่างแผน

Outcome
1. เกษตรกรสามารถใช้ท่ีดินได้ตรง
ตามศักยภาพของท่ีดิน

3. สภาพแวดล้อม / 
ระบบนิเวศน์ชุมชนดีข้ึน

4. เสนอแผนต้นร่าง รับฟังความ
คิดเห็นของหน่วยงาน/ชุมชน 
ปรับแก้แผน

2. ท่ีดินทางการเกษตรมีคุณภาพดีข้ึน

5. ก าหนดเป้าหมาย ด าเนินงานใน
พ้ืนท่ี

3. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
เพ่ิมข้ึน

6. ติดตาม / ประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
 - เสนอ ครม. ให้มีการใช้แผนการ
ใช้ท่ีดินระดับต าบล อยู่ใน
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
 - ทบทวนแผนการใช้ท่ีดินเชิง
บูรณาการ (ทุกปี)
 - ปรับกระบวนงาน ต้องมีการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเสนอจังหวัด
 / ท้องถ่ิน น าไปใช้ในลักษณะ 
Callabaration
 - สร้างระบบการส่ือสารเพ่ือติดตาม
สถานการณ์
 - เพ่ิมช่องทางการรับรู้ แผนการ
ท่ีดินต าบล ในระดับนโยบาย

โครงการ แผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล



ตารางท่ี 2

Stakeholders (S) Input (I) Process (P) Output (O) Customers (C) Impact

1 แผนท่ี Zoning 1. คัดเลือกพ้ืนท่ี ไม่เหมาะสม ข้าว 
(N S3)

Output
1. ได้จ านวนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าวเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ี 
เกษตรผสมผสาน (ไร่)

ด้านบวก
1. ได้ทิสทางการพัฒนา
ท่ีชัดเจน

2. งบประมาณ 2. ตรวจสอบพ้ืนท่ี ว่าตรงหรือไม่ 
(แผนท่ี / ส ารวจ)

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน (ราย)

ด้านลบ
2. งบประมาณไม่
เพียงพอเน่ืองจากยึด
พ้ืนท่ีเป็นหลัก/ไม่ยึดราย
แปลงย่อย

3. ข้อมูลทรัพยากรดิน 3. ก าหนดเป้าหมาย / ขอบเขต
ชัดเจน

3. แปลงสาธิต 3. สภาพแวดล้อม / 
ระบบนิเวศน์ชุมชนดีข้ึน

4. ปัจจัยการผลิต 4. ประชุมชีแจงเกษตรกร / 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียด
โครงการ)

Outcome
1. ขยายผล มีกลุ่มเกษตรกรท่ี
สามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer

5. พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง 5. ร่วมโครงการตามท่ีเลือก
6. ข้อมูลงานวิจัยท่ีส าเร็จ
แล้ว

6. ถ้าเลือกจัดระบบ

7. จัดท าแผนงานโครงการ 7. ส ารวจออกแบบรายแปลง
8. ข้อมูลพ้ืนท่ี (ปกครอง) 8. ด าเนินการตามแผน
9. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 9. ด าเนินการเสร็จแล้วแจ้ง

หน่วยงานบูรณาการจังหวัด (กษ. 
สปก. อปท. อบต. เป็นต้น)
ข้อเสนอแนะ
 - การวิเคราะห์เกษตรกรไม่เข้าร่วม
โครงการจะท าอย่างไรให้เข้าร่วม
โครงการ

โครงการพัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)



ตารางท่ี 3

Stakeholders (S) Input (I) Process (P) Output (O) Customers (C)

1. วางแผนและก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  า และการปรับปรุง
ดิน

output 

2.พัฒนาพื นท่ีให้เป็นพื นท่ีต้นแบบ เชิงปริมาณ                         1.
พื นท่ีท่ีได้รับการอนุรักษ์ดินและน  า
และมีการปรับปรุงบ ารุงดิน

3.ติดตามและประเมินผลแผนการ
ใช้ท่ีดิน

2. เกษตรกรท่าได้รับการอนุรักษ์ดิน
และน  าและปรับปรุงดิน

4.ปรับปรุงกระบวนการท างาน 3.แผนแม่บทเขตพัฒนาท่ีดินระดับ
ลุ่มน  า

กระบวนการ                       1. 
วางแผนและก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  าและการปรับปรุง
บ ารุงดิน -ศึกษาข้อมูลเบื องต้นเพ่ือ
การวางแผน - ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลพื นท่ี - วิเคราะห์วาง
แผนการใช้ท่ีดิน -ก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน  าและปรับปรุง
บ ารุงดิน

เชิงคุณภาพ                         1.
พื นท่ีเกษตรกรรมได้รับการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน  าและปรับปรุง
บ ารุงดินเป็นไปตามมาตรฐานงาน
พัฒนาท่ีดิน

2.พัฒนาพื นท่ีให้เป็นพื นท่ีต้นแบบ 2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ดินและน  าและการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน

3.ติดตามประเมินผลแผนการใช้ท่ีดิน outcome

4.ปรับปรุงกระบวนการท างาน 1.พื นท่ีสามารถให้ผลิตภาพท่ีดีเป็น
ต้นแบบการพัฒนาท่ีดินในลุ่มน  าอ่ืนๆ
ได้
2.เกษตรกรมีควมพึงพอใจและน า
งานพัฒนาท่ีดินไปขยายผล

โครงการจัดท้าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า (ต้นแบบ)



ตารางท่ี 4

Stakeholders (S) Input (I) Process (P) Output (O) Customers (C)
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ"รับสมัครและ
คัดเลือก 
 เป้าหมาย กลุ่มเกษตรท่ีลดการใช้สารเคมี 

1. รายช่ือเกษตรกร/จัดกลุ่ม(1,2,3)/ขนาดพ้ืนท่ี

2.รับสมัครและคัดเลือก 2. ความรู้ด้าน PGS ของเกษตรกร
3. การอบรบถ่ายทอด
- PCS» Mr.เกษตรอินทรีย์
- ข้อมูลวิชาการต่างๆ ด้านการพัฒนาท่ีดิน

3. จ านวนเกษตร/ พ้ืนท่ีด าเนินการ PGS

4. ติดตามและส่งเสริม 
(จ านวนเกษตรกรและพ้ืนท่ี)

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการ

5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
(เกษตรกร/กลุ่ม/ไร่คูณภาพชีวิต)

5. รายงานผลการติดตามและประเมินผล

6. ติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะ
* ควรปรับกระบวนงาน วิเคราะห์ 
ใช้ - Callabaration
- Digital
-Innovation
* ไม่ควรอิงกับมูลนิธิ จึงจะได้มาตรฐาน ซ่ึงมีหลายมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
* ต้องปรับกระบวนการให้ราชการท าได้ตาม
เป้าหมาย
* การจัดสรรงบประมานให้ครบทุกกิจกรรม 
ด าเนินการ

Outcome

1. กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ข้ัน3 )
2. พ้ืนท่ีการเกษตรมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
3. ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
ขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่เกษตรอิทรีย์
4. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค
(สุขภาพ)
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (รายได้)

โครงการเกษตรอินทรีย์ 



ตารางท่ี 5

Stakeholders (S) Input (I) Process (P) Output (O) Customers (C) kpi ค่าเป้าหมาย

1. วางแผน/จัดท าคู่มือ/ระบบ
ก าหนดเป้าหมาย

output  1.ระบบออนไลน์เกษตรกร
เข้าถึงง่าย

1.ระบบข้อมูลดิน/วิเคราะห์การ
ใช้ประโยชน์/ค าแนะน า

2. ประชาสัมพันธ์/ประชุมสร้าง
ความเข้าใจ

1. ฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ บัตรดินดี

2.การติดตามและแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีและบันทึกข้อมูลใน
ระบบบัตรดินดี/ข้อมูลแปลง
เกษตรกร

2.60,000 ราย

3. ลงพ้ืนท่ี/มอบบัตร/ตรวจแนะน า
เกษตรกร/บันทึกข้อมูล

2. เจ้าหน้าท่ีแปลงเกษตรกรได้รับ
การตรวจเย่ียม

3.เกษตรกร/แปลงต้นแบบ สพด. ละ 1 ราย

4.วิเคราะห์ข้อมูลผู้ถือบัตร//ปัญหา
ดินปรับปรุงข้อมูล

3.การได้รับบริการแก่เกษตรกร 4.ร้อยละการได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การ
แนะน าในพ้ืนท่ี

80% ของเป้าหมาย (48,000
 แปลง)

5.ติดตามการใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหา(ต่อเน่ือง) เกษตรกร/
กระตุ้นการใช้บัตร

4. คู่มือด าเนินงาน 5. จ านวนคู่มือ 2 เล่ม

6. ประเมินผลดครงการ/ติดตาม
โครงการ

5.แจกบัตรเพ่ิม 6.ร้อยละจ านวนของผุ้ถือบัตร
 6.5%

out come  kpi เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกร
1. การน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้ดี/ง่าย

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ถือบัตร

60% ของผู้ถือบัตร

2. เกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
อย่างเหมาะสม

2.ร้อยละของแปลงเกษตรกร
ท่ีใช้ท่ีดินถูกต้อง

60% ของผู้ถือบัตร

3.พ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรมีคุณภาพดี
ข้ึน (ดินดี)

3.ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีมี
คุณภาพดินดีข้ึน

60% ของพ้ืนท่ี

4.ร้อยละของเกษตรกรท่ีมี
ผลผลิตดีข้ึน/ลดต้นทุน

60% ของพ้ืนท่ี

โครงการบัตรดินดี
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หลักสูตร / หัวขอ : การพัฒนาผูนําเขาสูระบบราชการ 4.0

วันที่ : 22-23 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : กรมพัฒนาที่ดิน

ความพึงพอใจตอภาพรวม

ขอมูลของผูเขารวมการอบรมสัมมนา

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม คา่เฉลี�ย

ความพงึพอพอใจตอ่ภาพรวม 9 1 3 13 13 6 45 7.84

รวมความพงึพอใจตอ่ภาพรวม 78.4%

ผลสรปุความพงึพอใจ %

ความพงึพอใจตอ่วทิยากร 91.67

ความพงึพอใจตอ่เนื�อหาและ
หลกัสตูร

85

ความพงึพอใจในเรื�องอื�นๆ 0

รวม 89

การศกึษา จาํนวน %

ตํ�ากวา่ ม.6 0

ม.6 0

ปวช.-ปวส. 0

ปรญิญาตรี 9 20

ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 36 80

รวม 45

ตาํแหนง่ จาํนวน %

ระดบัปฏบิตักิาร 18 40

ระดบับงัคบับญัชา 22 48.89

ระดบับรหิาร 5 11.11

รวม 45

FM-QD-08/01
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ความพึงพอใจตอวิทยากร

คณุฉนัทลกัษณ ์มงคล จาํนวน %

มากที�สดุ 30 66.67

มาก 15 33.33

นอ้ย 0

นอ้ยที�สดุ 0

รวม 45 91.67

ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรงุตอ่วทิยากร

ยกตวัอยา่งที�เป็นของไทย อาจจะเห็นภาพไดด้กีวา่
ไมม่ี
-
อ.ดมีากคะ่ แตอ่ยากให ้อ.สรปุแยกประเด็นจะทําใหเ้ขา้ใจมากขึ�นคะ่
อ.ดมีากคะ่ แตอ่ยากให ้อ.สรปุแยกประเด็นจะทําใหเ้ขา้ใจมากขึ�นคะ่
อาจารยม์วีธิกีารสอนที�เขา้ใจไดด้คีะ่
ไดรั้บความรูม้มุมองใหม่ๆ ๆ
บางหวัขอ้ อธบิายเร็วมาก
-

ไมม่ี

FM-QD-08/01
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ความพึงพอใจตอเนื้อหาและหลักสูตร

ความรูจากการฝกอบรม / สัมมนา

ความพงึพอใจตอ่เนื�อหาและหลกัสตูร
(เนื�อหาการบรรยาย, การลาํดบัเนื�อหา, ระยะเวลาของ

หลกัสตูร)
จาํนวน %

มากที�สดุ 18 40

มาก 27 60

นอ้ย 0

นอ้ยที�สดุ 0

รวม 45 85

ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรงุตอ่เนื�อหาและหลกัสตูร

-
เวลาในการอบรมนอ้ยคะ่ น่าจะเพิ�มเปน3วนั เพราะจะไดข้อ้สรปุจากกลุม่และประเด็นจาก อ.ไดม้ากขึ�นคะ่
เวลาในการอบรมนอ้ยคะ่ น่าจะเพิ�มเปน3วนั เพราะจะไดข้อ้สรปุจากกลุม่และประเด็นจาก อ.ไดม้ากขึ�นคะ่
ควรปรับเวลาใหม้ากกวา่นี� เพื�อจะไดข้ยายเนื�อหาใหเ้กดิความเขา้มากชึ�น เพิ�มเวลาการทํา workshop
-
เพิ�มระยะเวลาของหลกัสตูร
ไมม่ี

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม
คา่
เฉลี�ย

1. กอ่นการอบรม / สมัมนา ทา่นมี
ความรูใ้นเรื�องนี�

2 4 5 4 16 8 2 4 45 4.91

2. หลงัการอบรม / สมัมนา ทา่น
ไดรั้บความรูใ้นเรื�องนี�

4 11 18 7 5 45 7.96

3. ความรูท้ี�สามารถนําไปปรับใชใ้น
การทํางาน

2 10 19 7 7 45 8.16

FM-QD-08/01
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การแนะนําบริการของสถาบันแกผูอื่น

อื่นๆ

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม
คา่
เฉลี�ย

ทา่นจะแนะนําหลกัสตูรฝึกอบรม /
สมัมนา ของสถาบนั ใหแ้กผู่อ้ ื�นหรอื
ไม่

1 3 11 14 10 6 45 8.04

1. โปรดระบ ุสิ�งที�ทา่น ไมพ่งึพอใจมากที�สดุ จากการเขา้รว่มการอบรม/สมัมนา ในครั �งนี� (ถา้ม)ี

หอ้งมเีสากลาง
ไมม่ี
-
ไมม่ี
ผุเ้ขา้รว่มการอบรมที�เปนเป้าหมายไมค่รบตามเป้าหมาย
ผุเ้ขา้รว่มการอบรมที�เปนเป้าหมายไมค่รบตามเป้าหมาย
ไมม่ี
จอที�ดขูอ้มลูไมช่ดัคะ่
เนื�อหาซาํ ้ๆ กบัการที�เคยทราบมา ควรมุง่ไปที�กรมพัฒนาที�ดนิตอ้งการจะทํา. และใหอ้าจารยใ์หค้วามคดิเห็นวา่ดหีรอืควรปรับปรงุ
-
เนื�อหาการบรรยายตรงกบัหลกัสตูร สามารถนําความรูก้ลบัไปปฏบิตัไิดจ้รงิ
เอกสารประกอบการอบรมในระบบไลนอ์ยา่งเดยีว ไมส่ะดวกในการจดโน๊ต น่าจะมเีป็นSheetดว้ย ประหยดัเกนิไป
ไมม่ี
ไมม่ี

2. หวัขอ้หรอืหลกัสตูรฝึกอบรม/สมัมนา หรอืสถานที�ศกึษาดงูาน ที�ทา่นสนใจ

การบรหิารงานบคุคล
ความสําเร็จในการปรับตวัรับเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทย
-
ไมม่ี
หลกัสตูรที�ไดอ้บรมเมื�อวนัที�22-23พย.นี�
หลกัสตูรที�ไดอ้บรมเมื�อวนัที�22-23พย.นี�
สนใจทกุหวัขอ้
หลกัการ coaching
PMQA
แนวคดิผลติภาพกบัการพัฒนาองคก์ร
หอ้ง เล็ก เสาบงั จอเล็ก powerpoint กต็วัเล็ก แลว้กเ็ยอะ มองยาก
หลกัการ coaching
หน่วยงานที�เป็นผูนํ้าองคก์ร 4.0
กระทรวง ICT

3. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารของสถาบนั

อยากใหจั้ดหลกัสตูรนี�อกี แตเ่พิ�มระยะเวลา และผูท้ี�ยงัไมไ่ดอ้บรม แตม่คีวามจําเป็นตอ้งรู ้เพื�อเพิ�มประสธิภิาพงานใหด้ยี ิ�งขึ�น
ไมม่ี
การสอน วธิกีารสอน ตลอดจนบรรยากาศในการสอนดมีาก แตอ่ยากใหม้กีารแสดงความเห็นมากๆรวมถงึสรปุประเด็นในแตล่ะประเด็น
ที�น่าสนใจ
การสอน วธิกีารสอน ตลอดจนบรรยากาศในการสอนดมีาก แตอ่ยากใหม้กีารแสดงความเห็นมากๆรวมถงึสรปุประเด็นในแตล่ะประเด็น
ที�น่าสนใจ
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-
ทําความเขา้ใจกบัพื�นหลงั ผูเ้รยีนมาเยอะๆ..จะไดส้อนใหต้รงประเด็น
ไมม่ี
ไมม่ี
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